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RESUMO

Este trabalho foi elaborado a partir das observações feitas no Estágio Supervisionado em Ensino de Biologia I e no Estágio
Supervisionado em Ensino de Ciências I, ambos desenvolvidos no contexto do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal
de Sergipe. Nestes estágios, realizados no Colégio Estadual Professor Gentil Tavares da Mota, localizado em Frei Paulo - SE, foram
aplicadas as técnicas de observação e descrição, observação participante e Sistema de Flanders. Dentre os dados coletados foram
identificados temas centrais que levaram a estagiária à reflexão de sua própria prática pedagógica. Neste trabalho objetivamos
apresentar e discutir dados construídos a partir da experiência pedagógica decorrente dos mencionados estágios, destacando pontos que
descrevem práticas pedagógicas e interações entre agentes do contexto escolar.

PALAVRAS-CHAVE: Estágio, ensino, aprendizagem, ciências, biologia.

ABSTRACT

This work was elaborated from observations done in Apprenticeship Supervised in Biology I and Apprenticeship Supervised in
Sciences Teaching I, both developed in the context of Biological Sciences course of Federal University of Sergipe. In these
apprenticeships accomplished at the State School “Professor Gentil Tavares da Mota”, located in Frei Paulo - SE, observation and
description techniques, observation participation, and Flanders&39; System were applied. Among the collected data were identified
central themes that carried the trainee to a reflection of her own pedagogical practice. In this work we objectify to show and discuss
built data from the pedagogical experience of mentioned apprenticeships, highlighting points that describe pedagogical practices and
interactions among agents of the school context.

KEYWORDS: Apprenticeship, teaching, learning, sciences, biology.

RESUMEN

Este trabajo se elaboró a partir de las observaciones realizadas em la pasantía supervisada em enseñanza de biologia I y em la pasantía
supervisada em enseñanza de ciência I, ambas desarrolladas en el contexto del curso de ciências biológicas de la Universidad Federal
de Sergipe. En estas etapas, las técnicas de observación y descripción, observación participante y el Sistema de Flanders se aplicaron
em el Colegio Estatal Gentil Tavares da Mota, ubicado em Frei Paulo – SE. Entre los datos recopilados, se identificaron los temas
centrales que llevaron al aprendiz a reflecionar sobre su propia práctica pedagógica. Em este trabajo, presentamos y discutimos los
datos construídos a partir de la experiencia pedagógica derivada de las etapas mencionadas, destacando los puntos que describen las
práticas pedagógicas y las interaciones entre los agentes del contexto escolar.

PALABRAS CLAVE: Pasantía, enseñanza, aprendizaje, ciência, biologia.
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1. INTRODUÇÃO

De acordo com Ferreira (2001) a palavra estágio, significa aprendizado, tirocínio de qualquer profissional, indicando também a pratica
em determinada profissão.

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

O estágio Supervisionado em ensino de Biologia I e o Estágio Supervisionado em ensino de Ciências I proposto pelo curso de Ciências
Biológicas da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Campus Professor Alberto Carvalho localizado em Itabaiana, Sergipe, podem
ser considerados meio propicio para o desenvolvimento de atividades que conduzam os futuros docentes de Biologia ao contato com o
cotidiano escolar. Assim como, a reflexão e construção da própria práxis pedagógica.

Os referidos estágios são previstos pela lei 11.788/2008 e constitui o currículo do mencionado Curso de Ciências Biológicas.

Considerando que o foco central do citado curso de formação de professores de Biologia é a significativa interação entre professor-
aluno em sala de aula, a formação docente tem-se que basear diferentes aspectos ligados às concepções sobre a ação docente, como
sugere Monteiro (2005, p. 153 a 154).

Nesse sentido, tais estágios foram organizados em momentos de ensino-aprendizagem em sala de aula, na universidade, momentos de
observação e descrição na escola campo e em momentos de construção do relatório, quando as reflexões são colocadas em forma de
relatos de experiência.

O período de observação dentro do cenário escolar, contribui significativamente para a formação docente, pois possibilita aos
graduandos de licenciatura perceber as ações pertinentes a sua profissão.

De acordo com Carvalho (1987, p. 65) “a observação é ponto de partida eficiente e fundamental para toda atividade criativa e é
também ponto de retorno, no sentido de que a observação de um processo pode oferecer dados para uma posterior avaliação do
mesmo”.

De modo geral os estágios objetivaram conduzir os estagiários a observarem o cotidiano escolar, perceberem as influências que esse
ambiente está sujeito a partir das ações de alunos e professores, e a observarem elementos que aparecem de forma tácita no ambiente
escolar e que podem influenciar no processo de ensino-aprendizagem.

Neste trabalho objetivamos apresentar e discutir dados construídos a partir da experiência pedagógica decorrente de dois estágios de
observação, destacando pontos que descrevem práticas pedagógicas e interações entre aluno- professor no contexto escolar.

2. METODOLOGIA

Ambos os estágios apresentados neste trabalho foram desenvolvidos no Colégio Estadual Professor Gentil Tavares da Mota, localizado
na cidade de Frei Paulo, Sergipe.

Nossa coleta de dados foi feita mediante o uso de três elementos: Observação e descrição, observação participativa e o Sistema de
Flanders.

A metodologia de observação é definida por alguns teóricos como algo útil para professores atuantes ou futuros docentes. Como
ressalta Carvalho (1985, p.65), “A observação é o ponto de partida eficiente e fundamental para toda atividade criativa, e é também um
ponto de retorno, no sentido de que a observação de um processo pode oferecer dados para uma posterior avaliação do mesmo”.

No que se refere à Observação e descrição, o estagiário observa os acontecimentos que ocorrem no ambiente escolar e faz anotações
em um caderno de campo. Na observação participativa, o estagiário observa e conversa com os indivíduos que compõem o espaço
estudado e faz anotações sobre este contato.

Já o Sistema de flanders apresentado por Carvalho (1987) é uma técnica de análise de interação verbal professor- aluno, sendo que por
meio deste podemos construir um retrato de aulas e dos seus sujeitos.

Este sistema é composto por dez categorias. O Comportamento indireto do professor comporta as categorias: 1-Aceita sentimentos,
2-Elogio ou encorajamento, 3-Aceitação ou uso das idéias dos alunos, e 4-Perguntando; quanto ao Comportamento direto do professor:
5-Exposição, 6-Dando ordens, 7-Crítica ou justificativa da autoridade; Comportamento do aluno: 8-Respondendo, 9-Iniciando a
participação; e quanto a outros comportamentos: 10-Silêncio ou confusão.

E foi utilizado pelo estagiário no sentido de se realizar analise de interação verbal professor- aluno, com base em categorias
pré-estabelecidas pela a autora.

No Estágio Supervisionado em Ensino de Ciências I foram observados o espaço físico e atividades do Colégio Estadual Professor
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Gentil Tavares da Mota, localizado na cidade de Frei Paulo em Sergipe, além de aproximadamente um total de 189 alunos do ensino
fundamental e dois professores de Ciências formados em Ciências Biológicas.

Os alunos estavam distribuídos em 2 turmas de 5ª série, somando 73 alunos; 1 turma de 6ª série, com 44 alunos; 1 turma de 7ª série,
com 32 alunos e uma turma de 8ª série, com 40 alunos.

Em tal estágio, foi utilizada a técnica denominada Sistema de Flanders, técnica de observação e descrição, além de conversas
realizadas com os indivíduos componentes do campo trabalhado.

No que se refere à Observação e descrição, o estagiário observou os acontecimentos que ocorrem em sala de aula e fez anotações em
um caderno de campo. Na observação participativa, o estagiário observou e conversou com os indivíduos que compuseram o espaço
estudado e fez anotações.

As observações descritas em caderno de campo pelo estagiário foram digitadas no Microsoft Word 2007, sendo que algumas aulas
foram digitadas em forma de texto e algumas colocadas em tabela para melhor compreensão. Os dados coletados com o Sistema de
Flanders foram digitados em planilhas, e as conversas realizadas com funcionários da instituição colocadas em tabelas.

No estágio Supervisionado em ensino de Biologia I os sujeitos do estudo, foram alunos do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio e dois
professores de Biologia do Colégio Estadual Professor Gentil Tavares da Mota, localizado na cidade de Frei Paulo em Sergipe.

A observação e descrição de aulas foram feita nas turmas de 1º, 2º e 3º anos, em aulas de Biologia e de outras disciplinas. Em seguida
foi aplicado o Sistema de Flanders, nessas mesmas turmas. Durante todo o processo foi feita a observação participativa, na qual a
estagiária conversou com discentes, docentes e outros funcionários do colégio, mantendo descrições detalhadas de falas e episódios em
um caderno de campo.Essas técnicas foram discutidas nas sessões de orientação com o professor supervisor.

As observações foram transcritas em forma de texto e os dados coletados com o Sistema de Flanders foram digitados em planilhas.

Durante a aplicação das técnicas de observação foram identificados alguns temas, ou questões problema que deram suporte às análises.
Essas questões foram debatidas e comparadas com aquelas levantadas por outros estagiários.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENSINO DE CIÊNCIAS I

Neste item visamos analisar os dados coletados qualitativamente e quantitativamente com as Anotações livres, Anotações
sistematizadas, e Sistema de Flandres.

A partir do processo de caracterização, observação qualitativa e perguntas abertas, tais resultados obtidos foram analisados, sendo
categorizados.

Segundo Bardin (2004) categorizar é dividir notações e agrupá-las de acordo com o objeto de referencia. Neste sentido, tomando como
base o que cita Bardin, em nosso estudo visamos fazer analise de episódios ocorridos no estágio.

Foram elaboradas quatro categorias com respectivas subcategorias, a saber: Ambiente de ensino: organização do espaço, recursos
escolares; Atividades escolares: Eventos educativos, projetos escolares, normas da instituição; Práxis docente: metodologia de ensino,
recursos didáticos, interação docente-discente; manifestações discentes: dialogo entre discentes, comportamento discente.

1ª categoria: Ambiente de ensino

Esta 1ª categoria ‘Ambiente de ensino’ se refere à caracterização do espaço físico e de materiais escolares da instituição na qual
decorreu o estágio. Está categoria apresenta duas subcategorias: Organização do espaço e Recursos escolares.

Subcategoria 1.1 ‘Organização do espaço

Esta categoria apresenta duas subcategorias. A subcategoria 1.1 ‘Organização do espaço’ mostra como o espaço físico escolar da
instituição observada encontra-se organizado. Este item aponta elementos como salas e outros elementos que caracterizam o ambiente
de ensino. Já a subcategoria 1.2 ‘Recursos escolares’ trata dos materiais escolares e forma como estes se encontram armazenados na
instituição de ensino.

Com relação ao exposto conforme Braccialli; Vilarta (2000) uma vez que crianças e adolescentes permanecem por um período de
quatro a seis horas nas instituições escolares, torna se importante discutir sobre o ambiente de ensino.
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2ª categoria: Atividades escolares

A 2ª categoria, ‘Atividades escolares’ diz respeito às manifestações da instituição escolar, as quais diz respeito a eventos, projetos e
normas que regem a organização da instituição.

Esta categoria é composta por duas subcategorias. A subcategoria 2.1 ‘Projetos escolares e Eventos educativos’ se direciona a
discussão sobre atividades educativas dirigidas por projetos que segundo Veiga (2002) visa organizar o trabalho pedagógico. A
subcategoria 2.2 Gestão escolar, se direciona as normas adotadas pela instituição de ensino observada. A saber as normas observadas
na instituição de ensino foram: Horário de inicio e termino das aulas, Medidas de segurança: revezamento dos vigias, Fardas do
Colégio, Medidas disciplinares aplicada aos alunos.

Os elementos observados durante o ‘estágio de Ciência I’, mostram que as normas implantadas na instituição se direcionam a
coordenação dos alunos e professores no ambiente escolar.

De acordo com Pelegrini (2005) as instituições escolares apresentam um conjunto de regras, as quais orientam os discentes e docentes
na vida escolar. Estes mecanismos disciplinares servem para a manutenção da ordem, por meio dos quais principalmente os discentes
são controlados.

Assim, é possível dizer que além da direção os professores ao estabelecerem regras na instituição escolar e em sala de aula, conduzem
os discentes a realizar de forma ordenada as atividades propostas, dando diretrizes e orientação.

Bem como, a ausência de normas pode causar aulas tumultuadas, na qual não se pode compreender claramente até que ponto os alunos
estão tendo um aprendizado significativo. Obviamente, que a capacidade de motivar e desafiar o aluno, fazendo com que ele perceba
os benefícios de determinado conteúdo ou atividade para a resolução de questões do cotidiano, serve como importante ferramenta para
o professor, superando qualquer regra que seja imposta.

3ª categoria ‘Práxis Docente

A 3ª categoria ‘Práxis Docente’, aponta argumentos sobre à prática docente em sala de aula, a forma como este desenvolve suas aulas e
os materiais utilizados no processo de ensino. Tal categoria encontra-se subdividida em três subcategorias: Metodologia de Ensino,
Recursos didáticos, avaliação, e interação docente-discente.

A subcategoria 3.1 ‘Metodologia de ensino’, versa sobre a forma como os docentes desenvolvem suas aulas. Atualmente, alguns
educadores têm se preocupado com as temáticas e metodologias de ensino, no entanto é perceptível que o ensino tradicional, ainda
vigente, é o ensino por transmissão (CAMPANARIO, 1999), ou ainda, como propõe Caniato (1992) é o ensino de castração da
iniciativa, onde as escolas desenvolvem as faculdades de ouvintes passivos e não as de agentes ativos.

Souza; Andrade; Júnior (2008), também apontam que o modo de ensino ainda predominante é o tradicional, o ensino por transmissão.
Tal método de ensino caracteriza-se especialmente por aulas expositivas e explicativas.

A subcategoria 3.2 ‘Recursos Didáticos’, trata dos materiais utilizados pelos docentes em suas aulas. Segundo Esquissato; Arruda;
Soares (2007, p.1) “O material didático pode ser considerado a ligação entre as palavras e a realidade concreta. Sua principal função é
auxiliar o aluno a pensar, possibilitando o desenvolvimento de sua imaginação e de sua capacidade de estabelecer analogias.”

Segundo Ferreira (2001), analogia é “Ponto de semelhança entre coisas diferentes. Semelhança. Modificação ou criação de uma forma
lingüística por influencia de outras já existentes.

Neste sentido com o uso de recurso didáticos se torna possível ao aluno a contextualização a aproximação do conceito estudado em
sala de elementos de sua realidade. No estágio observou-se que os principais recursos utilizados pelos professores em suas aulas são:
livros, exercícios, atividades e quadro.

Esta categoria, 3.3 ‘Avaliação’, se mostra como algo pertinente no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que trata da analise do
aprendizado dos discentes, como também a metodologia de ensino, uma vez que a forma de ensino do docente reflete no aprendizado
discente.

Ferreira (2001) coloca avaliação como o “Ato ou efeito de avaliar”, e avaliar é “Determinar a valia ou o valor de”. A avaliação
funciona como um meio de se pontuar o desempenho dos alunos em atividades.

A subcategoria 3.4 ‘Interação docente-discente’, se remete a relação aluno professor no ambiente escolar, tal subcategoria nos leva a
questionar qual a visão de professor que os alunos tem? Como se tem desenvolvido a relação professor aluno no contexto escolar?

Segundo Araujo; Oliveira (2009, p.9) “Cabe ao professor o papel de mediar à construção do conhecimento [...] Para tanto, uma prática
docente deve ser repleta de ideais, reflexões, leituras, discussões.”

Neste sentido, a interação professor-aluno pode ser determinada de acordo com a forma como o docente coordena ou media o
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conhecimento para seus alunos. Na práxis pedagógica “A simples transmissão de informação não é suficiente para que os alunos
elaborem suas idéias de forma significativa” (ARAUJO; OLIVEIRA, 2009, p.10).

A categoria 4. ‘Manifestações discentes’, retrata a forma como os alunos desempenham seu papel em sala de aula. Além da relação
professor aluno, no contexto escolar ocorre também à interação entre grupos de iguais, aluno-aluno.

Segundo Ferreira (2001) manifestar significa divulgar, exprimir, mostrar, revelar, declarar. Neste sentido, a sala de aula é ambiente
propicio para que os discentes expressem seus pensamentos, uma vez que se encontra com outros individuo que mesmo de forma
diferenciada vivem o mesmo momento, a adolescência.

Wagner (2005) coloca que na fase da adolescência os indivíduos tendem a se afastar de seus familiares e se aproximar de seus grupos
de iguais, isso porque os adolescente apresentam aversão a regras.

Diante do exposto, as manifestações adolescentes se expressam de diferentes formas. Com isso, estabelecemos duas subcategorias:
Dialogo entre os discentes e comportamento discente.

Esta subcategoria, 4.1 ‘Dialogo entre discentes’, trata da conversação entre dois ou mais alunos no contexto escolar. Como também a
“Troca ou discussão de idéias, opinião, etc” (FERREIRA, 2001).

Sendo que no ensino fundamental encontramos em sua maioria alunos que se encontram na fase da adolescência, é pertinente destacar
que “A adolescência constitui uma etapa decisiva no processo de desprendimento da família. Nesse movimento de conquista de
independência e autonomia, o jovem volta-se para o meio social e apoia-se no seu grupo de iguais. Nesta fase, a família já não é mais o
centro de suas atenções” (WAGNER, 2005, p.277).

Com isso, ao manter contato com seus grupos de iguais, os discentes tendem a manifestar maior aproximação de determinado grupo e
se afastar de outros.

Destacamos que a interação aluno-aluno no estágio se manifestou de forma complexa, e daí o papel do professor de mediador do
conhecimento, contribuindo não apenas com o conhecimento cientifico, mas como formador de cidadãos, por meio do dialogo com
seus alunos.

Diante do importante papel do professor na formação de seus alunos se torna necessário investir na “construção de um novo olhar da
prática docente” (ARAUJO; OLIVEIRA, 2009, p.10), sendo necessário para tanto a construção de caminhos como os propostos por
Araujo; Oliveira (2009) organização de oficinas, trabalhos, e metodologias baseada na reflexão da prática docente.

Em relação ao 4.2 ‘Comportamento discente’, este item versou tratar sobre a conduta dos discentes na instituição escolar. O
procedimento dos alunos em nossas observações se manifestou por meio da indisciplina e também bom comportamento.

Ao nos referirmos sobre indisciplina e bom comportamento, surgem questionamentos sobre o significado destes conceitos. Assim para
os professores o que é indisciplina e o que é um aluno bem comportado?

Segundo Ferreira (2001), indisciplina é “Procedimento, ato ou dito contrário à disciplina”, e disciplina “Regime de ordem imposta ou
mesmo consentida. Ordem que convém ao bom funcionamento de uma organização. Relações de subordinação do aluno ao mestre.
Submissão a um regulamento.”

No sentido exposto a indisciplina dos alunos no contexto escolar se caracteriza nas manifestações contrarias as regras ou normas
implantadas na instituição de ensino como também por parte do professor em sala de aula.

A partir do processo de aplicação do Sistema de Flanders, o qual se destina a analise da interação verbal de professor e aluno, os
resultados obtidos foram analisados quantitativamente e qualitativamente, conforme proposto por Carvalho (1987).

Para tanto foi aplicado o Sistema de Flanders em duas aulas. No que diz respeito à matriz da aula de ciências, quanto a analise
qualitativa percebemos um maior numero de marcações no que diz respeito à participação do professor e também no que se refere ao
comportamento dos alunos em relação ao silêncio ou confusão.

Em relação à análise qualitativa sugerida por Carvalho (1987), analisando a matriz construída, constatamos que como há um maior
número de marcações nos pontos 4 e 5, o que segundo Carvalho representa um corredor de conteúdo, mostrando o conteúdo
transmitido pelo professor em sala de aula, sendo lógico que ao entrar na sala o professor entra para ensinar, as marcações mostram a
intensidade da exposição teórica do professor.

No que se remete a analise quantitativa, Carvalho (1987), aponta que esta analise é a analise numérica da interação professor-aluno,
somando-se os pontos de cada coluna e define-se os índices de Participação do Professor (58,0%), Participação dos alunos (16,0%) e a
relação da participação direta e indireta do professor (20,5%).

Em relação à matriz da aula de Português, quanto a analise qualitativa também foi percebido um maior numero de marcações no que
diz respeito à participação do professor e também no que se refere ao comportamento dos alunos em relação ao silêncio ou confusão.

Assim quanto à análise qualitativa, constatamos que como há um maior número de marcações nos pontos, na coluna e fileira, 4 e 5, o

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/o_estagio_na_formacao_inicial_docente_stage_in_teaching_initial_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.6-11,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



que segundo Carvalho representa um corredor de conteúdo, mostrando o conteúdo transmitido pelo professor em sala de aula, sendo
lógico que ao entrar na sala o professor entra para ensinar, as marcações mostram a intensidade da exposição teórica do professor.

Sobre a analise quantitativa, somou-se os pontos da cada coluna e definiu-se os índices de Participação do Professor (71,9%),
Participação dos alunos (7,5%) e a relação da participação direta e indireta do professor (28,5%).

Analisando os dados obtidos com o Sistema de Flanders e comparando com a categoria 1 que se refere a metodologia de ensino do
professor, comprovamos o que foi discutido na citada categoria, de que a metodologia de ensino ainda vigente é o tradicional,
puramente conteúdista, o professor transmite e os alunos recebem.

Como também percebemos ao correlacionar os dados das matrizes com as discussões da subcategoria 4.2 Comportamento discente,
pertencente à Categoria 4 Manifestações discentes, que embora os professores considerem a conversa/confusão um elemento de
indisciplina desobediência a ordem imposta que convém ao bom funcionamento das aulas, os alunos conversam bastante, e esta
conversa pode retratar a interação discente-discente, ou interação social.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENSINO DE BIOLOGIA I

Foram selecionados 5 temas centrais para análise, visando-se construir caminhos para trabalhar as problemáticas pertinentes aos temas
no contexto escolar. Eles são: Indisciplina de alunos, Contextualização do conteúdo ensinado, Questões culturais raciais e religiosas,
Orientação sexual, Cansaço e desestimulo de docentes de Biologia.

Indisciplina

Quanto à indisciplina de alunos, observou-se que nas aulas de um dos professores de Biologia, nas cinco turmas em que este lecionava,
havia muita conversa entre os alunos sobre assuntos que não o conteúdo das aulas. A exemplo destaca-se um trecho da aula de
Biologia do citado professor na turma de 2º ano.

Alguns alunos conversam, [...] Alunos entram e saem da sala de aula, outros entram pegam o material
escolar e saem e outros mexem no celular, e um aluno chega entra na sala pela porta do fundo cantando
e dançando e vai até o professor e conversa com ele [...]

No entanto, em aulas de outras disciplinas, nestas mesmas turmas, os alunos eram mais concentrados. Possivelmente isto decorre da
postura adotada pelo professor em sala de aula. Como pode ser visto no trecho abaixo na turma do 1º ano.

O celular de um aluno toca e o professor demonstra autoridade e diz: ‘Em outra turma eu mandei um
aluno sair por causa do celular, os alunos ficam concentrados na aula e olham para a professora.

Diante disso, é possível inferir que o primeiro professor citado, se mostrava pouco preocupado em manter a atenção dos alunos nas
atividades. E os alunos não tinham maturidade para se auto-regularem, centrando-se no trabalho.

De acordo com Pelegrini (2005, p.11) as instituições escolares apresentam um conjunto de regras, as quais orientam os discentes e
docentes na vida escolar. Estes mecanismos disciplinares servem para a manutenção da ordem, por meio dos quais principalmente os
discentes são controlados.

Assim, é possível dizer que os professores ao estabelecerem regras em sala de aula, conduzem os discentes a realizar de forma
ordenada as atividades propostas, dando diretrizes e orientação. Bem como, a ausência de normas pode causar aulas tumultuadas, na
qual não se pode compreender claramente até que ponto os alunos estão tendo um aprendizado significativo. Obviamente, que a
capacidade de motivar e desafiar o aluno, fazendo com que ele perceba os benefícios de determinado conteúdo ou atividade para a
resolução de questões do cotidiano, serve como importante ferramenta para o professor, superando qualquer regra que seja imposta.

Diante do exposto, pode-se dizer que a postura menos rígida apresentada por um dos professores de Biologia observado, por meio da
qual não há a colocação de normas em sala de aula, bem como, pela opacidade do trabalho apresentado, proporciona aos alunos uma
maior dispersão.

Contextualização do Conteúdo

No que se refere à contextualização do conteúdo ensinado, muitos dos professores de outras áreas, combinam o conteúdo com assuntos
do cotidiano dos alunos o que os leva a serem mais participativos nas aulas. Já nas aulas observadas de Biologia, Os professores não
faziam uso da contextualização como forma de facilitar a aprendizagem. Apenas realizavam aulas expositivas vinculadas ao
tradicional método de ensino.
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Segundo Souza (2008) o conceito tradicional de ensinar está vinculado à transmissão de conhecimento e o método mais comum de
ensino utilizado são principalmente aulas expositivas e explicativas. Souza ainda ressalta que o conceito de ensino passou por varias
transformações, e até o presente momento há uma grande discussão e preocupação quanto à melhor forma de ensinar.

Diante do exposto pode-se inferir que atualmente se tem levantado diversas discussões sobre as formas de ensino, sendo uma das
vertentes a contextualização. Por meio da qual o docente aproxima o objeto de estudo da realidade dos alunos. O que provavelmente
pode vir a influenciar num melhor aprendizado, como também estimular a participação dos discentes nas aulas, como foi verificado
nas observações de estágio.

Como exemplo, se destaca uma aula de geografia em que o professor ao falar sobre População mundial na turma do 1º ano, ele
menciona o crescimento demográfico e dá exemplo sobre uma Fabrica situada na cidade de Frei Paulo onde se localiza o colégio
observado. Segue um trecho do relato anotado no caderno de campo:

O professor explica com um gráfico a diferença do comportamento populacional. Um aluno questiona e
o professor responde. [...] Continuando, o professor da um exemplo da realidade dos alunos: Com a
fábrica aqui na cidade o número da população aumentou [...].

Deste modo, se percebe que a partir da contextualização, é possível realizar aulas mais atraentes e motivadoras, nas quais os alunos
participam na construção de seu conhecimento (SOUZA; ANDRADE; JUNIOR, 2008).

É pertinente ressaltar que segundo BRASIL (1997, p. 15) no que se refere às Ciências Naturais “A formação de um cidadão crítico
exige sua inserção numa sociedade em que o conhecimento científico e tecnológico é cada vez mais valorizado.”. Neste contexto, as
Ciências Naturais contribuem para que discentes compreendam a realidade do mundo no qual estão inseridos, e consequentemente
para a formação de cidadãos com senso crítico.

Questões culturais, raciais e religiosas

Sobre as questões culturais, raciais e religiosas não se percebeu problemas, é possível que isso seja decorrente do fato de alguns
professores trabalharem com essas questões em sala de aula. O que é comprovado com a fala de um aluno do 1º ano, que menciona a
existência de aulas e atividades envolvendo questões raciais e culturais.

A professora de história faz atividades sobre a cultura africana. Ela diz que é obrigado [...] Eu vou fazer
uma apresentação sobre a beleza da mulher negra [...], os penteados de cabelo, as roupas, danças.

O Brasil é composto por uma diversidade étnica e cultural, entretanto como ressalta Brasil (1997a, p. 15), sobre pluralidade cultural,
“Têm existido preconceitos, relações de discriminação e exclusão social que impedem muitos brasileiros de ter uma vivência plena de
sua cidadania”.

Brasil (1997, p.15) ainda menciona a importância de se trabalhar “[...] as diversas heranças culturais que convivem na população
brasileira, oferecendo informações que contribuam para a formação de novas mentalidades, voltadas para a superação de todas as
formas de discriminação e exclusão.” Com isso pode ser observada a obrigação mencionada na excerto seguinte, por um aluno do 1º
ano.

Orientação sexual

Na questão da orientação sexual foi notificado que muitos alunos têm dificuldades para respeitar a orientação sexual de colegas ou de
pessoas de seu convívio social. Como pode ser visto na tabela abaixo num trecho de uma aula de inglês na turma do 1º ano:

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!...”, outra aluna fala: “É mesmo! O
que veio de viado e sapatão.” E outro aluno completa: “E cada viado chique.”

Provavelmente o fato dos professores não trabalharem esta problemática contribua para o desrespeito, discriminação e até mesmo
exclusão social por parte dos alunos. Segundo Brasil (1997) os professores devem trabalhar na escola o tema ‘orientação sexual ‘, por
ser a sexualidade algo inerente à vida e à saúde do ser humano.

O PCN que fala sobre ‘Orientação sexual’, ainda coloca que a sexualidade relaciona-se com “o direito ao prazer e ao exercício da
sexualidade com responsabilidade.”, sugerindo que tal tema abranja “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.” (BRASIL, 1997b, p.287)
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Tal abordagem deve incluir também “a importância da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis/AIDS e da gravidez
indesejada na adolescência, entre outras questões polêmicas. Pretende contribuir para a superação de tabus e preconceitos ainda
arraigados no contexto sociocultural brasileiro.” (BRASIL, 1997b, p.287)

Deste modo, percebe- se não apenas a obrigatoriedade de se trabalhar o mencionado tema no âmbito escolar, mas também a
importância de tal tema para a formação de pessoas conscientes de aspectos que se refere à sexualidade.

Desestímulo e cansaço do profissional docente

Sobre o tema cansaço e desestimulo de docentes de Biologia verificou-se que um dos professores que ensina a mais de quinze anos
aparenta estar cansado de ensinar, chega atrasado e algumas vezes vai para a escola e não dá aula, já o outro que demonstra-se
desestimulado, embora muitas vezes tente dar aula os alunos em sua maioria não se interessam muito.

Além disso, um dos professores de Biologia fala do baixo salário e da desvalorização da classe dos professores sendo que ele tem que
ensinar em mais de uma escola para ter um salário razoável. Essa desvalorização pode ser vista como um problema que vem ocorrendo
ao longo dos tempos. Para alguns estudiosos ainda hoje existe o senso comum de que a docência é uma vocação, sendo desnecessária a
formação profissional. Apesar disso, atualmente se tem percebido a preocupação com a formação e com o bem estar docente.

Segundo Perfil (2004, p.36) o sistema educacional apresenta uma evidente falta de eficiência e efetividade, no sentido de garantir o
acesso e a permanência do estudante na escola. Ressaltando que “No âmbito da legislação, também se vivencia uma prática de
discriminação e de privilégio.”

A Constituição de 1988 (p. 92) sugere importantes aspectos pertinentes à educação, sendo que o artigo 208, na seção I que fala sobre a
educação, é abordado o dever do estado com a educação.

Dentro do que está disposto na constituição de 1988, só será possível um sistema educacional que englobe o atendimento escolar
abrangente, a partir de investimentos na educação, não somente na estrutura física e recursos didáticos, mas também e principalmente
na formação docente e na valorização e incentivo a classe dos professores, dentre outros aspectos.

Segundo a UNESCO (2004, p. 37) ‘ A escola e o professor, no Brasil, vêm sendo alvo de intensas mudanças, como reflexo e resposta
às demandas criadas pelo processo de globalização econômica cada vez mais forte durante as décadas de 1980 e 1990. ’ E ‘a questão
da formação de professores ganha importância a partir da discussão sobre a qualidade do ensino ministrado nos diferentes níveis e
modalidades, como desdobramento da luta em favor da construção da cidadania e da democracia’.

4. CONCLUSÃO

O Estágio Supervisionado em Ensino de Ciências I e o Estágio Supervisionado em Ensino de Biologia I apresentam-se de fundamental
importância para que os futuros professores de Biologia da UFS (Universidade Federal de Sergipe) pudessem observar o cotidiano
escolar.

Neste sentido, os estágios além de contribuir para que os futuros professores observarem o cotidiano escolar, e entrassem em contato
com a escola e seus agentes (alunos e professores), possibilitou que estes percebessem as influências que o ambiente escolar está
sujeito a partir das ações de alunos e professores. Como também, levou os estagiários a observar elementos que aparecem de forma
tácita no ambiente escolar e que podem influenciar no processo de ensino-aprendizagem.

A partir da análise dos dados surgiram algumas questões que nos leva, enquanto professore de Biologia a pensar em como podemos
melhorar o sistema educacional, no qual futuramente estaremos atuando, ou como podemos contribuir para que os discentes venham a
aprender os assuntos de Biologia de forma mais significativa.

Com o levantamento de tais questões, é que percebemos a importância dos estágios, pois a partir das discussões levantadas percebe-se
que os discentes que investigam a sua prática e refletem sobre ela, possivelmente buscam melhorias no ensino/aprendizagem.

Enfim, os estágios de observação desenvolvido no contexto do curso de Ciências Biológicas se mostrou como uma ferramenta
fundamental para que os futuros docentes de Biologia possam construir e refletir sobre as suas próprias práxis pedagógicas,
funcionando assim, 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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