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RESUMO

O estágio supervisionado é considerado como o momento que o(a) estudante de licenciatura colocará
em prática todo o conhecimento adquirido durante os estudos de disciplinas especifica. Nessa
perspectiva, se faz necessário demonstrar possibilidades de saberes que fazem um delineamento de
que é preciso valorizar e analisar essa formação continuada de professores(as). Com isso, buscou-se
entender o processo de construção dos saberes pedagógicos no ensino de Biologia. Assim, o estudo
teve como objetivo discutir quais as contribuições do Estágio Supervisionado IV, no Ensino Biologia,
para a construção e fortalecimento da formação de professores(as). Os dados foram colhidos e
analisados mediante a anotações em diário de campo e observações assistemáticas. Os resultados
mostraram a importância da prática do estágio no ensino de Biologia para a formação de
professores(as).

PALAVRAS-CHAVES: Formação docente. Ensino de Biologia. Estágio Supervisionado.

ABSTRACT

The supervised internship is considered as the moment that the undergraduate student will put into
practice all the knowledge acquired during the studies of specific disciplines. In this perspective, it is
necessary to demonstrate possibilities of knowledge that make a delineation of which it is necessary to
value and to analyze this continuous formation of teachers (as). With this, it was tried to understand
the process of construction of the pedagogical knowledge in the teaching of Biology. Thus, the
objective of the study was to discuss the contributions of Supervised Internship IV in Teaching Biology
to the construction and strengthening of teacher training. Data were collected and analyzed using field
diary annotations and unsystematic observations. The results showed the importance of practicing the
internship in the teaching of Biology for the training of teachers.

KEY WORDS: Teacher training. Biology teaching. Supervised internship.

RESUMEN

La etapa supervisada se considera como el momento en que el estudiante de licenciatura pondrá en
práctica todo el conocimiento adquirido durante los estudios de disciplinas específicas. En esta
perspectiva, se hace necesario demostrar posibilidades de saber que hacen un delineamiento de que
hay que valorar y analizar esa formación continuada de profesores (as). Con ello, se buscó entender
el proceso de construcción de los saberes pedagógicos en la enseñanza de Biología. Así, el estudio
tuvo como objetivo discutir cuáles las contribuciones de la Etapa Supervisada IV, en la Enseñanza
Biología, para la construcción y fortalecimiento de la formación de profesores (as). Los datos fueron
recolectados y analizados mediante anotaciones en diario de campo y observaciones asistidas. Los
resultados mostraron la importancia de la práctica de la práctica en la enseñanza de Biología para la
formación de profesores (as).

PALAVRAS-CHAVES: Formación docente. Enseñanza de Biología. Etapa supervisada.

1. INTRODUÇÃO

O estágio é um campo de conhecimento, que produz a interação dos cursos de formação em
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licenciatura com o campo social, no qual são desenvolvidas as práticas de atividades educacionais
(PIMENTA; LIMA, 2006). As autoras ainda ressaltam que o estágio sempre foi visto como a parte
prática atribuída aos cursos de formação profissionais, em contraposição aos conhecimentos teóricos
vivenciados no ambiente acadêmico (PIMENTA; LIMA, 2006).

A junção entre a teoria e a prática é um processo que atua na construção da profissão docente,
definindo indicadores de qualidade na formação inicial dos(as) licenciandos(as), que devem sempre
conduzir sua formação continuada, a fim de manter sua práxis atualizadas (BARREIRO; GEBRAN,
2006). Dessa forma, é competência do estágio propiciar aos(as) alunos(as) de formação docente uma
compreensão das práticas em ambientes institucionais, com o propósito de preparar sua inserção
profissional no mercado de trabalho.

Nessa perspectiva, se faz necessário demonstrar possibilidades de saberes que fazem um
delineamento de que é preciso valorizar e analisar essa formação continuada de professores(as),
explicitando assim, a importância da prática do estágio docente. Com isso é preciso investir
positivamente nos saberes que o(a) docente tem, alinhando o seu aprendizado teórico com a prática
em sala de aula (NÓVOA, 1992). Para ele, não é somente a teoria que forma um(a) educador(a), mas
também aquilo que é desenvolvido durante o estágio, estando assim os dois entrelaçados na
formação do(a) profissional da educação.

Com base nos pressupostos explanados, pergunta-se: de que forma o estágio supervisionado no
Ensino de Biologia tem contribuído para a formação inicial de docentes Nesta perspectiva, este
trabalho apresenta um relato de experiência das ações desenvolvidas durante a prática de estágio de
licenciandas em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe, durante a integralização da
disciplina de Estágio Supervisionado IV: no Ensino de Biologia, em uma escola pública estadual
localizada no município de Aracaju.

Com isso, buscou-se entender o processo de construção dos saberes pedagógicos no ensino de
Biologia, que são fundamentais para o desenvolvimento da prática dos(as) professores(as) em
formação. Assim, o estudo teve como objetivo discutir quais as contribuições do Estágio
Supervisionado IV, no Ensino Biologia, para a construção e fortalecimento da formação de
professores(as).

Nesse contexto, o estudo apresenta breve reflexão teórica sobre o estágio supervisionado na
formação docente com ênfase no ensino de Biologia; aborda os procedimentos metodológicos
adotados; detalha o relato de experiência, com base na análise de pontos fundamentais do Estágio
Supervisionado; e posteriormente, são feitas as considerações finais.

1. ESTÁGIO SUPERVISIONADO: O QUE DIZEM OS DOCUMENTOS OFICIAIS

Segundo a Lei nº 11.788, que dispõe sobre o estágio supervisionado de estudantes “Estágio é o ato
educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para
o trabalho produtivo”. A Lei ainda ressalta que “o estágio visa ao aprendizado de competências
próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do
educando para a vida cidadã e para o trabalho” (BRASIL, 2008, p.2).

As atividades relacionadas ao estágio supervisionado em licenciatura busca desenvolver técnicas a
serem empregadas em sala de aula, promover habilidades especifica de manejo da classe, utilização
de recursos didáticos, preenchimento de fichas e documentos manuseados dentro da escola, além de
favorecer uma articulação prática de como o futuro docente poderá ministrar suas aulas (PIMENTA;
LIMA, 2005).

De acordo com as bases nacionais, essa articulação com as mais diversas formas e habilidades de
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ensino, quando voltadas para tudo àquilo que tiver acontecido dentro da sala de aula podem ser
retomadas em outros momentos, podendo ser encaradas como novos desafios nos processos de
formação do(a) professor(a). Como descreve Marques (2000):

“Fazer das experiências de vida e de educação objeto de reflexão e estudo,
recolher-lhes as lições, buscar na ciência a iluminação dos problemas que
cada qual e todos enfrentam e tudo isso fazer em situação de reflexão e
aprendizagem coletiva deve ser a preocupação primeira dos cursos, no afã de
associar o fazer, o viver e o saber. (MARQUES, 2000, p. 94).”

Partindo dessa ótica, é durante o processo de estágio supervisionado que o(a) futuro(a) educador(a)
começa a observar e a reconhecer a educação com um novo olhar, o qual procura interpretar e
entender a realidade da escola e, consequentemente, e o comportamento dos(as) alunos(as)
(OLIVEIRA; CUNHA, 2006). Dessa forma, o Estágio Supervisionado tem como intuito propiciar ao(a)
licenciando(a) a aplicação dos seus conhecimentos acadêmicos alinhando-os com a prática em sala
de aula. Para que, o(a) estagiário(a) possa pôr em prática o exercício de suas habilidades e consertar
eventuais falhas que possam surgir, adquirindo assim, olhar crítico da sua área de atuação
profissional (OLIVEIRA; CUNHA, 2006).

1. FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO ENSINO DE BIOLOGIA

Os professores de Ciências e Biologia, ensino fundamental e médio respectivamente, devem possuir
um conhecimento de forma mais ampla que não se limite apenas a apresentações expositivas, ou
seja, é preciso que se tenha um trabalho que valorize a participação do aluno e é de suma
importância que o professor conheça teoricamente a ciência para facilitar a criação de novas
metodologias de ensino (CARVALHO; PERÉZ, 1993).

Faz-se, portanto necessário utilizar ferramentas que sejam capazes de despertar a curiosidade do
aluno, possibilitando que este desenvolva habilidades e competências, conforme ressaltado nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (2000):

“Mais do que fornecer informações, é fundamental que o ensino de Biologia se
volte ao desenvolvimento de competências que permitam ao aluno lidar com
as informações, compreendê-las, elaborá-las, refutá-las, quando for o caso,
enfim compreender o mundo e nele agir com autonomia, fazendo uso dos
conhecimentos adquiridos da Biologia e da tecnologia (BRASIL, 2000, p 19).”

Com isso para que o professor de Ciências e Biologia assuma sua condição de profissional da
educação, como afirma Nóvoa (1995), é necessário que o mesmo conheça “o contexto ocupacional, a
natureza do papel da profissão e possuam a competência profissional para ser professor”.

Dessa forma, é necessário tem em mente que o conceito de ser um professor, neste contexto de
Ciências e Biologia, construtor e determinante do saber, não pode partir de um ponto que não seja os
que dão o rumo à sua formação. Partindo desse pressuposto, é importante demarcar que é o
processo do discurso ideológico e a implementação de políticas que são monitoradas por argumentos
de gestão e o parecer do sistema de ensino que regem toda essa formação. Todavia, o professor
acaba que por vezes não se dando conta dos determinantes que conduze e ancoram sua vida
profissional e todas mudanças que ocorrem na mesma (LIMA, 2008).

Ainda segundo a autora, são os processos de se auto identificar-se com o ser professor que geram
resultados satisfatórios por meio da realização de suas atividades entre formadores e entre os
formandos. Pois, é compreensível que as propostas até então vistas como metodológicas, revelem
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uma nova percepção acerca da importância que se é dada ao ensino, bem como as ideias que
circundam os processos de ensinar e aprender (LIMA, 2008).

Pimenta e Anastasiou (2002) corroboram nessa perspectiva ao afirmarem em meio a essa
importância dada ao ensino, há o significado social atribuído pelos professores para si mesmos e à
uma educação escolar que tem como fundamento exercer um papel de suma importância nos
processos de identidade docente. Pois, para elas, essa é uma identidade que só se se constrói
quando é posta em confronto entre as teorias e as práticas. Por fim, essa é uma problemática que
permite analisar e discutir o estágio supervisionado como um meio termo de mediação reflexiva entre
a sociedade, a universidade e, consequentemente, a escola.

1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O trabalho foi desenvolvido em uma escola pública estadual, no município de Aracaju/SE, durante o
período do Estágio Supervisionado IV: no ensino de Biologia, entre os meses de janeiro e fevereiro de
2017. As atividades relacionadas ao estágio foram desenvolvidas em uma turma de 2º ano do ensino
médio.

A duração do estágio foi do dia 09 de janeiro de 2017 a 20 de Fevereiro de 2017. Os registros das
aulas foram realizados mediante a assinatura da professora regente em uma ficha de
acompanhamento para cada estagiária, sendo registrados as datas, assuntos e a responsável por
ministrar o conteúdo nas respectivas aulas.

Os resultados coletados foram obtidos por meio do registro de vivências em diários de bordo e
observações assistemáticas realizadas durante o estágio. Este tipo de registro integra um conjunto de
documentos que tem o intuito de registrar a prática pedagógica do docente (CAÑETE, 2010).

A partir das anotações, foram traçados alguns critérios de avaliação e discussão sobre os relatos
escritos: 1) observações da sala de aula e planejamento das atividades; 2) desenvolvimento do
planejamento e regência de classe; 3) contribuição do estágio para a formação docente; e 4) desafios
encontrados durante o período do estágio.

1. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os diários de bordo foram escritos em sala de aula pelas estagiárias e alguns trechos foram
ressaltados para a análise dos dados, com base nos critérios estabelecidos. Além das falas dos(as)
alunos(as) no decorrer de todo o estágio supervisionado, assim como as observações assistemáticas.

5.1- Observação e planejamento das atividades

As atividades foram organizadas a partir da primeira visita á escola e durante as semanas de
observação das aulas da professora regente. Na ocasião, a docente forneceu todos os
esclarecimentos referentes aos conteúdos que deveriam ser ministrados, como também informações
sobre a turma que iria ser desenvolvido o estágio supervisionado, além de ressaltar quais recursos
didáticos a escola disponibilizava para o andamento das aulas. Com base nesses aspectos foi
construído o planejamento com todos os assuntos e suas divisões, com as atividades que seriam
realizadas e todo o cronograma das avaliações. Dessa forma, a última unidade escolar ficou por conta
das estagiárias, tanto para ministrar as aulas como também para definir as notas finais.

O planejamento escolar é compreendido como sendo um processo contínuo que se importa com a
educação de modo geral, que visa atender às necessidades individuais e coletivas dos envolvidos no

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/as_contribuicoes_do_estagio_supervisionado_no_ensino_de_biologia_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.5-15,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



sistema educacional, a fim de estabelecer caminhos para se alcançar os objetivos (KLOSOUSKI;
REALI, 2008). Menegollia e Sant’anna (2001) definem o planejamento como sendo um instrumento
que direciona todo o processo educacional, pois é responsável por determinar as prioridades básicas,
metas e objetivos da educação.

Castro, Tucunduva e Arns (2008) alertam que o planejamento deve existir para facilitar o trabalho do
professor(a) e do aluno(a), pois é um meio de organizar as ações que serão desenvolvidas na sala de
aula durante o ano letivo. Os autores ainda ressaltam que o ato de planejar não deve priorizar,
apenas, o lado técnico descartando o lado politico ou social, porque ambos são importantes e devem
ser levados em consideração (CASTRO; TUCUNDUVA; ARNS, 2008).

O planejamento vem sofrendo influência de outro aspecto que também é considerado de suma
importância, que são os materiais didáticos e as instruções metodológicas designadas para os(as)
professores(as), pois os(as) docentes fazem uma análise geral dos assuntos que estão dispostos
nesses materiais e confronta com o tempo e os espaços disponíveis para que esses conteúdos sejam
passados para os(as) alunos(as) de forma eficiente (CASTRO; TUCUNDUVA; ARNS, 2008).

Ao longo da fase de planejamento, a supervisora concedeu autonomia às estagiárias para elaboração
e execução de todos os planos de aula. Contudo, vale destacar que a mesma contribuiu de forma
ativa no desenvolvimento dessa etapa, dando opiniões sobre de que forma poderíamos conduzir os
assuntos e até mesmo orientando quanto às possibilidades de se fazer determinadas atividades e/ou
aplicar certas metodologias.

A elaboração dos planos de aula é um passo importante para a organização e condução das aulas
que serão ministradas. Piletti (2001) define que o plano de aula é a sequência de tudo aquilo que será
desenvolvido durante um dia letivo e/ou aula, pois é nele que ocorre a sistematização de todas as
atividades que irão se desenrolar no período de tempo definido pelo professor(a) e o(a) aluno(a), que
irão interagir numa dinâmica no processo de ensino e aprendizagem.

A turma do segundo ano do ensino médio era composta por 25 alunos(as) matriculados(as) e que
frequentavam as aulas regularmente. Ao considerar o perfil da turma, optou-se por desenvolver
atividades mais atrativas e dinâmicas, como forma de atrai-los(as) para participar mais ativamente nos
momentos de explanação dos conteúdos. Com isso, priorizou-se o uso de ferramentas como
datashow, notebook, recursos audiovisuais e modelos didáticos, além de abordar metodologias de
ensino fundamentadas no debate e discussão.

O uso das tecnologias como data show, recursos audiovisuais, celulares, computadores e outras
ferramentas educacionais permitem ministrar os assuntos de forma mais dinâmica, interativa e
atrativa. Os recursos didáticos são outros recursos que também podem ser levados em consideração,
para promover o desenvolvimento do ensino e aprendizagem de forma mais eficiente e relevante para
os(as) alunos(as) (RAMOS, 2011).

Segundo Souza (2007) o uso de recursos didáticos na sala de aula deve responder a algumas
perguntas básicas, que irão nortear essas atividades: o que Quando Como E porquê pois, dessa
maneira o(a) professor(a) irá estabelecer critérios e objetivos claros e consistentes na organização e
condução das aulas com tais ferramentas educacionais, além do domínio do conteúdo que será
abordado. Souza (2007) ainda ressalta que:

O material a ser utilizado deve proporcionar ao aluno o estímulo à pesquisa e
a busca de novos conhecimentos, o propósito do uso de materiais concretos
no ensino escolar é o de fazer o aluno a adquirir a cultura investigativa o que o
preparará para enfrentar o mundo com ações práticas sabendo-se sujeito ativo
na sociedade (SOUZA, 2007, p. 11).

A utilização de materiais didáticos no ambiente educacional, deve ser sempre acompanhado de um
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pensamento pedagógico em relação ao seu verdadeiro objetivo e utilidade no processo de ensino e
aprendizagem, de forma a alcançar o aprendizado previamente definido, pois não se deve perder em
teorias e conceitos, porém não se pode utilizar qualquer recurso didático de forma aleatória sem
definir objetivos claros e alcançáveis (SOUZA, 2007).

5.2- Desenvolvimento do planejamento e regência de classe

Durante a primeira semana de aula foi realizado uma dinâmica de apresentação, que possibilitou um
contato mais íntimo e interativo com a turma, sendo esse momento fundamental para promover um
melhor diálogo entre os(as) envolvidos(as). A dinâmica de apresentação realizada teve como intuito
saber o nome, a idade, onde moravam e quais seus planos, com relação aos estudos, para o futuro.

Após esse momento inicial foi realizado uma roda de conversa, na qual os(as) alunos(as) puderam
expressar quais conhecimentos prévios tinham sobre o próximo assunto que seria estudado, quais as
curiosidades e o que gostariam de saber sobre a Biologia. Além ter sido discutidas as regras de
convivência durante o período de estágio, o planejamento da disciplina e as formas que seriam
utilizadas para as avaliações.

Esta forma de interação ao início do processo de ensino-aprendizagem nos últimos anos, tem
recebido uma maior valorização por muitos professores. Pois eles reconhecessem a importância de a
princípio, o primeiro contato com a turma se obter um desenvolvimento pessoal do aluno, sobretudo
na interação humana dentro do contexto escolar, adotando uma perspectiva consiga discutir a
realidade deles (JAPUR et al., 1992).

Na aula seguinte iniciou-se a execução dos conteúdos programáticos estabelecidos no planejamento.
O primeiro assunto abordado foi o Sistema Urinário, cujo foi dividido em tópicos com base no tempo
de cada aula e distribuído no decorrer da semana. Durante sua explanação teórica foi apresentado
alguns conceitos específicos desse conteúdo, além da apresentação dos órgãos que fazem parte
desse sistema, também foi descrito a função de cada órgão envolvido e a explicação de todos os
processos que estão imersos no sistema urinário.

Cabe mencionar a utilização de um modelo didático do corpo humano para que os(as) estudantes
tivessem uma melhor visualização de todos os órgãos que fazem parte deste sistema e onde eles
eram localizados. Os(as) discentes se mostraram curiosos(as) durante o andamento de toda a aula e
ressaltaram que a realidade ampliada para modelos didáticos torna os(as) estudantes mais
interessados e motivados, por terem a oportunidade de visualizar determinados componentes além
das fotos estampadas nos livros didáticos.

De acordo com Cavalcante e Silva (2008), os modelos didáticos levam os discentes a um nível de a
experimentação, o qual eles relacionam a teoria com prática, propiciando assim, condições de
compreensão dos mais diversos conceitos e, consequentemente, o desenvolvimento de novas
habilidades. Conforme explicita Paz et al (2006, p. 136),

“Os modelos são a essência das teorias e podemos classificá-los em três
categorias: modelo representacional, conhecido como maquete, sendo que é
uma representação física tridimensional (ex. terrário, aquário, estufa, etc.);
modelo imaginário, é um conjunto de pressupostos apresentados para
descrever como um objeto ou sistema seria (ex. DNA, ligações químicas, etc.)
e o modelo teórico, que é um conjunto de pressupostos explicitados de um
objeto ou sistema (ex. sistema solar, ciclo da chuva, ciclo do carbono, etc.)
(PAZ et al., 2006, p. 136).”
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As aulas da segunda semana foram direcionadas para um debate mediado pelos preceitos da
educação em saúde, porque foram abordadas as doenças que acometem o sistema urinário, quais as
suas causas, formas de tratamentos e como preveni-las. Os debates foram conduzidos com
explanações por uma apresentação em slides com temas norteadores que instigavam a capacidade
de investigação dos(as) estudantes através de questões problemas sobre essas doenças.

Ao abordar os temas transversais, os PCN preconizam que é necessário que exista nas escolas uma
educação que aborda os aspectos sociais, culturais, ambientais, econômicos e as políticas públicas
que norteiam os(as) estudantes. Da mesma forma para as temáticas sobre saúde, pluralidade cultural
e orientação sexual. Os temas transversais assumem uma identidade por si própria, porém por terem
afinidades com certas disciplinas, como é o caso da Ciências e Biologia eles são explorados e
apresentado por elas, pois o documento não define como os temas transversais poderiam chegar a
um caminho de serem incluído no currículo como uma disciplina isolada (MACEDO, 1999).

Na primeira aula da semana seguinte foi aplicado um jogo didático com questões que abordavam
todos os conteúdos já vistos até o momento. O jogo escolhido era uma trilha onde eles(elas) seriam
as peças, que os(as) mesmos(as) tinham que percorrer durante a atividade. Inicialmente tiveram que
se dividir em três grupos e escolher um(a) representante de cada equipe para percorrer a trilha, assim
que fosse jogado o dado e respondido de forma correta a um questionamento. A cada jogada o(a)
participante poderia avançar quantas casas fossem sorteadas no dado e respondia a uma pergunta,
caso acertasse permanecia na casa e se errasse teria que voltar ao local que estava.

As perguntas foram elaboradas mediante ao nível dos assuntos que foram ministrados durante as
aulas pelas estagiárias, que foram as responsáveis pela construção dos questionamentos e condução
de toda a atividade. Dessa forma, ganhou a equipe que conseguiu responder o maior número de
questões e chegar ao final da trilha.

O jogo pedagógico ou didático pode ser entendido como aquela atividade que tem como função
proporcionar um certo modo de aprendizagem de forma diferenciada da aula expositiva. Por conter o
aspecto lúdico, o jogo é utilizado para atingir determinados objetivos pedagógicos, ou até mesmo
gerar melhorias no desempenho dos(as) alunos(as) em relação a alguns conteúdo vistos de difícil
aprendizagem (Gomes et al, 2001). Desse modo, o jogo didático caracteriza-se como um eixo
articulador na condução do conteúdo por meio da ação lúdica.

Nessa perspectiva, Campos, Bortoloto e Felício (2003) consideram a utilização de jogos didáticos
como uma alternativa viável e interessante, pois esse recurso pode preencher possíveis lacunas
deixadas no processo de ensino teórico dos conhecimentos, além de promover um trabalho em grupo
e a socialização dos conhecimentos.

Na segunda aula da terceira semana, as estagiárias aplicaram um pré-teste sobre o sistema urinário
como parte da composição da nota, esse método de avaliação foi designado para que fosse possível
analisar em quais pontos precisariam reforçar mais o assunto explanado. O pré-teste foi composto por
questões objetivas e subjetivas, e os(as) estudantes corresponderam às expectativas, pois as notas
foram acima da média esperada.

As aulas da quarta semana foram dedicadas ao último conteúdo que iria fazer parte da avaliação: o
sistema endócrino, sendo apresentado os assuntos introdutórios do tema mencionado, abordando os
órgãos envolvidos e suas respectivas funções e importância e suas principais características. Essas
aulas foram ministradas através de apresentação em slides e com recursos audiovisuais, como o
vídeo.

Rezende (2008) denota que o uso de recursos audiovisuais no ensino aprendizagem do(a) estudante
dentro da sala de aula, apresenta-se em um contexto de três possíveis abordagens: a história factual,
a epistemológica e a arqueológica. Tais abordagens discutem uma série de sugestões e análise do
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tipo de recurso que está sendo adotado. O autor também ressalta que, ainda que coexistam
problemas metodológicos referentes à incorporação do recurso, este tem significância positiva que
cabe ao(a) professor(a) tomar as decisões cabíveis e delimitar um posicionamento frente às diferentes
modalidades que possam surgir.

A semana seguinte foi discutido o papel das principais glândulas e seus hormônios, suas respectivas
funções, como também a importâncias das mesmas para o funcionamento do corpo humano. Muitos
esquemas foram utilizados para explicar como essas glândulas eram secretadas e armazenadas,
também foi utilizado apresentação em slides, com explicação e elaboração de mapas conceituais,
para resumir a secreção das principais glândulas do sistema endócrino.

Os esquemas utilizados são descritos na literatura como mapa conceitual que é entendido como uma
estrutura esquemática usada para representar conjuntos de conceitos imersos numa rede de
proposições, o que tem como objetivo colaborar na aprendizagem do aluno (TAVARES, 2007). Nesse
contexto, ainda de acordo com o autor, o mapa conceitual é considerado como um formulador e
estruturador do conhecimento, de maneira que mostre como o conhecimento sobre determinado
assunto está estruturado podendo ser entendido como uma representação visual.

Silva e Sousa (2007) demonstram como é feita a construção de um mapa conceitual, que utiliza
figuras geométricas simples e segue-se alguns passos para a ordenação dos conhecimentos:
identificar os conceitos-chave, ordenar esses termos, colocando o mais abrangente na parte superior
e agregar os mais específicos na parte inferior, conectar os conceitos com linhas com um ou mais
termos que os liguem, salientar relações horizontais e que se cruzem e utilizar setas para dar sentido
às determinadas relações.

No decorrer da última semana foi realizada aulas de revisão, a qual os(as) estudantes citaram as
dúvidas que ainda tinham sobre os assuntos ensinados e, resumidamente foi debatido todo o
conteúdo de forma dinâmica e dialogada com os(as) alunos(as) a fim de sanar todas as indagações
e/ou explicitar melhor algum conceito ou termo que foi mal interpretado durante as aulas.

No dia seguinte foi aplicada a avaliação somativa, que valia 50% da nota. Os outros 50% da nota foi
atribuída de forma formativa, onde os(as) discentes foram avaliados no decorrer de todas as aulas
ministradas durante o estágio. Para a aplicação do teste de avaliação, a sala foi dividida em quatro
fileiras e os(as) alunos(as) foram colocados de acordo com a ordem de chamada.

Para ter sentido Gatti (2003), descreve que a avaliação em sala de aula precisa ser fundamentada na
proposta de ensino que o(a) professor expõe, pois é a partir desse pressuposto que ele(a) pode
acumular e descrever a sua identidade quanto a forma de avaliar, sejam elas por meio de provas,
atividades ou trabalhos. Dessa maneira irá criar um acervo de referência para suas atividades de
avaliação dentro de seu processo de ensino no ambiente escolar.

De modo geral as aulas ocorreram de forma compreensiva e os(as) estudantes contribuíram de forma
significativa em todas os momentos, pois desde o primeiro encontro achou-se válido estabelecer um
acordo de diálogo entre as estagiárias e os(as) discentes, priorizando o contato de forma harmônica,
ressaltando os pontos positivos de todos(as) os envolvidos(as) durante esse processo de trocas de
experiências e aprendizados.

5.3- Contribuições do estágio para a formação docente

No decorrer do planejamento e execução das aulas foi possível ressaltar fatores que influenciam de
forma positiva na prática pedagógica de professores(as), uma vez que é o momento em que os
futuros docentes têm a oportunidade de viver na prática o dia a dia de uma escola, com todos os
fatores intrínsecos que irão refletir dentro do ambiente educacional, ou seja, é o momento de
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desenvolver e aperfeiçoar suas habilidades e competências adquiridas dentro da universidade.

Ser professor nos dias atuais é ter que enfrentar problemáticas dentro e fora da escola, pois além de
sofrerem com a desvalorização da profissão, ainda não recebem condições favoráveis de trabalho. A
sociedade está imersa em um mundo que apresenta recorrentes mudanças, em que há grande
quantidade de informações, a tecnologia não para o seu processo de evolução, a sociedade está
cada vez mais transformada e os valores parecem ser cada dia menos importantes.

O exercício da profissão docente é rodeado de muitas complexidades, pois ser professor implica lidar
com várias outras esferas que vão muito além do sistema educacional, ou seja, o contexto escolar
abrange as mais diversas modalidades sociais, culturais e históricas (CUNHA, 2008).

Segundo Lacerda (2011), nos dias atuais a educação está passando por profundas transformações,
tendo em vista as mudanças constantes que vêm ocorrendo no mundo. As novas tecnologias
evoluem num ritmo cada vez mais acelerado, e o mundo científico também avança constantemente,
com novas descobertas e estudos, apontando diferentes competências para atuar na sociedade e no
campo educacional.

O estágio supervisionado exerce um papel fundamental na formação do graduando em licenciatura,
pois é nesse momento que os mesmos têm a oportunidade de colocar em prática, todos os
conhecimentos adquiridos nas disciplinas especificas durante o curso. Com isso, pode-se ressaltar
que a regência na disciplina de Biologia contribuiu de diversas formas para o processo de
aprendizagem das estagiárias, porque foi possível promover essa prática de conhecimentos.

Para Baccon e Arruda (2010), alguns saberes precisam ser desenvolvidos durante a experiência de
estágio, sendo eles, saber o conteúdo, saber ensinar, saber interagir, saber pessoal e sabe ser, pois o
desenvolvimento desses saberes será parte fundamental para a construção da profissão docente,
como para as estagiárias envolvidas, esse foi o primeiro momento como professoras propriamente
dito, permitiu-se a elaboração e experimentação desses saberes. Outro fator que também deve fazer
parte dessa análise é que os(as) docentes devem ser formados de forma a se apropriar de
conhecimentos pedagógicos e específicos e, principalmente, das possíveis articulações entre eles e a
prática docente (MARANDINO, 2003).

Com isso, pode-se mencionar que as experiências adquiridas pela regência do estágio
supervisionado contribuem de forma direta para o desenvolvimento desses saberes, uma vez que se
pode conviver mais de perto com a realidade vivenciada pelos alunos que interferem no seu processo
de aprendizagem. Outro fator que pode ser destacado como uma contribuição de suma importância é
a experiência de saber como lidar com alguns imprevistos que por ventura venham a acontecer, no
decorrer da aula, tendo em vista a importância do planejamento prévio para contornar esses ocorridos
de forma a não prejudicar o andamento das aulas.

5.4- Desafios encontrados durante o período de estágio

Durante o desenvolvimento do estágio na disciplina de Biologia foi identificado algumas adversidades
na turma. Apesar da frequente utilização de metodologias didáticas alternativas e inovadoras,
alguns(mas) estudantes demonstravam interesse limitado ao que era discutido nas aulas. Esse
ocorrido despertou nas estagiárias a necessidade de conhecer mais da realidade dos(as) alunos(as)
para identificar possíveis estratégias de uma melhor promoção de aprendizagem.

Diante disso, adotou-se uma postura diferenciada durante as aulas, foi dado uma maior ênfase no
conhecimento cotidiano dos(as) alunos(as), retratando suas histórias de vidas e como eles podiam
trazer para a sala de aula, os aspectos que eles observavam no seu cotidiano. Eles(as) narravam de
forma sutil seus modos de vida e como suas famílias estruturam-se em meio às desigualdades sociais
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e dificuldades enfrentadas para sobreviver.

A importância da participação dos pais na educação dos filhos(as), a relação de convivência entre a
escola, família e comunidade, ressaltando que as classes menos desfavorecidas podem desencadear
inúmeros problemas como evasão e reprovação escolar. Com isso, é importante mencionar que a
personalidade do indivíduo, é moldada pela participação dos pais, pois é necessário que o ambiente
externo transmita seus valores sociais e que isso seja refletido na escola (POLONIA; DESSEN, 2005).

Essas adversidades despertaram um olhar crítico nas estagiárias ao perceber que é preciso conhecer
para “saber como fazer”. Assim, para o conhecimento científico ganhar importância para aqueles(as)
estudantes foi necessário que a ciência tivesse significado para o seu cotidiano. Por esse motivo, é
importante que o(a) professor(a) saiba conduzir situações que envolvam questões que vão além do
universo escolar, é preciso que os aspectos culturais e sociais, sejam inseridos dentro da sala de
aula, a fim de procurar alternativas que possam problematizar essa situação e não, simplesmente
excluir ou fingir que nada está acontecendo.

Muitas pesquisas desenvolvidas com professores(as) da rede básica de ensino, mostram a
dificuldade encontrada pelos(as) docentes em tornar as diferentes culturas um fator no processo
curricular, como conceber uma atuação multicultural à sua prática pedagógica e, principalmente,
como levar em consideração requisitos e problemas sociais de uma infinidade de alunos(as) oriundos
de espaços tão diferenciados e complexos (MOREIRA; CANDAU, 2003).

Como enfatiza Freire (1996), o qual busca o respeito e a liberdade de expor o pensamento de todo
educando(a), o mesmo resguarda a necessidade de respeitar o conhecimento que o(a) aluno(a) traz
para a escola, uma vez que ele(a) é sujeito social e histórico, e da compreensão de que a formação
está além de treinar os sujeitos. É indispensável que o(a) professor(a) leve em consideração a
curiosidade do(a) aluno(a), o seu gosto e, a sua linguagem. É necessário respeito à autonomia do(a)
educando(a) (FREIRE, 1996).

Com isso, pode-se mencionar que as experiências adquiridas pela regência do estágio
supervisionado contribuem de forma direta para o desenvolvimento desses fatores, uma vez que se
pode conviver mais de perto com a realidade vivenciada pelos(as) alunos(as) e identificar quais
causas interferem no seu processo de aprendizagem, como também favorece o desenvolvimento dos
saberes e competências dos(a) estagiários(as).

1. CONCLUSÃO

A partir do contexto explanado fica indispensável não ressaltar a importância do estágio
supervisionado na formação de professores(a) no âmbito educacional, pois este é um processo que
agrega valores e competências de aprendizagem para o(a) licenciando(a) em Biologia, que deseja
estar realmente preparado(a) para o cenário escolar. Sabe-se que os(as) docentes enfrentam
desafios diariamente dentro da sala de aula e que o estágio não soluciona esses obstáculos, mas um
profissional que vai pra sala como regente, está bem mais preparado quando passa pelos processos
de estágios durante sua graduação.

Deste modo, tanto o aprender da prática docente quanto a continuidade da mesma deve fazer parte
do dia a dia do(a) educador(a). Só assim o(a) profissional conseguirá sempre estar ligando a teoria
com a prática.

Contudo, valorizar a experiência adquirida durante o estágio, significa, acima de tudo, aprender a
aprender com a experiência, porém isso só é possível quando há crítica nesta determinada
experiência (CANÁRIO, 2000). Outro ponto relevante dessa prática é o fato do(a) educador(a) entrar
em contato com a realidade sociocultural do(a) aluno(a), como foi explanado no decorrer deste
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trabalho.

Por isso, a importância de se discutir sobre esse assunto no meio acadêmico, pois a partir desses
debates e análises, talvez se possa dar uma maior valorização ao estágio que, acaba por vezes, não
sendo tratado como as demais disciplinas.

Durante essa experiência do estágio exposto foi possível vivenciar as dificuldades e aprender sobre
as realidades do ambiente educacional, por isso foi bastante enriquecedor para as licenciandas que o
realizarem. Ser professor(a), vai muito além do que se programa ou espera, é você descobrir o novo
todos os dias e se encantar pelos prazeres que essa profissão propicia, mesmo não sendo valorizada
neste país.
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