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Resumo

O Estágio Supervisionado caracteriza-se como um momento de preparo do educando, por meio da vivência no
seu futuro campo de atuação. Logo, se faz necessário reflexões sob a ótica dos alunos-graduandos a respeito
desse processo. Com base nisso, este trabalho objetiva realizar uma reflexão sobre a vivência de um aluno do
curso de Licenciatura em Biologia da Universidade Federal de Alagoas – Campus de Arapiraca, afim de refletir
sobre as atividades realizadas e suas contribuições para fortalecer o contato inicial do licenciando com sua
primeira sala de aula. Como resultados observam-se situações peculiares construídas pelo aluno, como a
realização ao acaso de uma ponte entre a cultura organizacional da escola e o locus do estágio, assim como a
realização de uma etapa do estágio na Educação de Jovens e Adultos. Com isso evidenciamos a necessidade
da reflexão sobre o Estágio Supervisionado.

Palavras-chave: Formação de Professor de Ciências e Biologia. Estágio Supervisionado. Estágio como
Pesquisa Orientada.

Abstract

The Supervised Training Course is characterized as a time of preparation of the student, through the
experience in their future field. Therefore, it is necessary reflections from the perspective of
students-graduates on that process. Based on that, this work aims to develop a reflection on the experience
of a student of Bachelor in Biology Federal University of Alagoas – Campus of Arapiraca in order to reflect on
the activities and their contributions to strengthen the initial contact with the licensing their first classroom.
As results are observed peculiar situations constructed by the student, as the realization of a random bridge
between the organizational culture of the school and the locus of the training course, as well as the realization
of a step on the stage in the Education of youth and adults. With that noted the need for reflection on the
Supervised Internship.
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INTRODUÇÃO

A República Federativa do Brasil, por meio da Lei 11.788 de 2008, regulariza e institui o estágio com um ato
educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que objetiva à preparação para o
trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação
superior, e 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.

Em consonância com a presente Lei, O Conselho Superior da Universidade Federal de Alagoas
(CONSUNI/UFAL), resolve disciplinar, por meio da resolução nº 71/2006, o funcionamento dos Estágios
Curriculares dos Cursos de Graduação da UFAL, compreendendo, assim como a Lei 11788/08, esse processo
como indispensável para formação profissional.

Em meio a esse contexto legislativo, destacamos a importância do Estágio Curricular Supervisionado nos
Cursos de Licenciatura, conforme colocam Pimenta e Lima (2005/2006; 2010). Contudo, algumas análises
sobre a prática do Estágio Supervisionado nas Licenciaturas precisam ser realizadas sob a ótica dos discentes
envolvidos nesse processo.

De acordo com Pimenta e Lima (2005/2006), a função primordial do Estágio Supervisionado vai para além da
prática pela prática, devendo atingir um status de campo de estudo que objetiva proporcionar ao graduando
meios para refletir sobre o exercício docente, constituindo-se como além da concepção de parte prática de um
curso.

Com isso, é indispensável momentos de reflexão dentro desse contexto prático, que se configura o Estágio,
sobretudo nos cursos de licenciatura (CARVALHO, 2001), indo além para o desenvolvimento do educando
para a prática do trabalho, conforme elucida a Lei 11788/08.

Carvalho (2001; 2012) alerta para uma peculiaridade na formação do licenciando, o que a autora chama de
“locus do estágio”. A autora evidencia que a “grande maioria dos licenciandos passou grande parte de sua
vida dentro de salas de aula” (p. 115), com isso o estagiário licenciando desenvolve conflitos, que podem
impedir ao professor em formação o acômodo de novas visões acerca da profissão docente.

Com base nisso, a prática pela prática leva ao licenciando a repetição de modelos de ensino advindos de sua
observação como alunos, sem, ao menos, se darem conta disso. É o que relatam Carraher (2002) e Charlot
(2008), em suas pesquisas sobre o modelo tradicional de ensino.

Tais condicionantes são ainda mais agravantes do ponto de vista da formação de professores de Ciência e
Biologia, uma vez que o ensino dessas disciplinas na educação básica tende a fortalecer a visão de ciência
como verdade única e absoluta (COSTA, 2014), que prejudica o entendimento real do que seria o
empreendimento científico.

Logo, um estágio em Ciências e Biologia sem a reflexão de sua prática na escola, pode fortalecer o ensino
dessas disciplinas de forma a incitar a mera justaposição de conteúdos, fortalecendo exercícios do tipo
papagaio e receituários (CARRAHER, 2002; MIZUKAMI, 2011).

Dessa forma, trabalhos que enfatizem uma reflexão da prática de estágio supervisionado são bem vindos, no
contexto em que possibilitam a discentes e docentes avaliar as contribuições desse processo para a formação
inicial dos licenciandos, sobretudo para aqueles que enfrentaram um sala de aula pela primeira vez em sua
vida, assim como contextualizar sua prática dentro da teoria.
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Com base nas alegações até então colocadas, o presente trabalho tem por objetivo realizar um relato de
experiência embasado na literatura, acerca das contribuições dos processos realizados dentro dos estágios
supervisionados, por um aluno do curso de Biologia Licenciatura da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) –
Campus de Arapiraca, sob ótica de instrumento de primeiro contato do licenciando com a sala de aula.

OS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS NAS LICENCIATURAS DO CAMPUS DE ARAPIRACA:
ENTENDENDO A OFERTA NO CURSO DE BIOLOGIA

A Resolução CNE/CP 2 de 19 de fevereiro de 2002, determina em seu art. 2º, inciso II, que nos cursos de
licenciatura devem ser destinadas um total de “400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado
a partir do início da segunda metade do curso” (RESOLUÇÃO CNE/CP DE 19 DE FEVEIRO DE 2002).

Com base nisso, “os cursos de licenciatura da UFAL – Campus [de] Arapiraca, possuem quatro estágios
supervisionados de acordo com a legislação em vigor, contando com 400 horas, distribuídas ao longo da
segunda metade do curso, nos 4 últimos períodos, dividido em 4 estágios de 100h cada” (ALBUQUERQUE e
GLÉRIA, 2014, p. 1225).

De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso de Biologia Licenciatura da UFAL – Campus de
Arapiraca, o estágio supervisionado funciona como um instrumento essencial para a formação docente que

“deverá possibilitar ao futuro professor a oportunidade de vivenciar diferentes
situações durante o desenvolvimento do processo ensino–aprendizagem, assim
como, refletir sobre estas situações juntamente com os orientadores do Estágio e
a equipe de professores da Escola, a fim de que, possa buscar novas alternativas
para sua prática educativa” [grifo nosso] (ARAPIRACA, 2007, p. 91).

Conforme pode-se observar no PPP do curso de Biologia Licenciatura, há uma compreensão clara da
importância de unidade entre teoria e prática trazida por Pimenta e Lima (2005/2006), que visa a reflexão da
prática, evitando ao professor em formação a reprodução de modelos e visões de ciência adquiridos em sua
observação como alunos, como destaca Carvalho (2001, 2012).

Albuquerque e Gléria (2014) colocam que a oferta do estágio supervisionado nas licenciaturas da UFAL –
Campus de Arapiraca é de responsabilidade do Núcleo Pedagógico, este vinculado ao curso de Pedagogia da
instituição. As autoras ainda alegam que o núcleo possui um compromisso com a “educação pública, gratuita
e democrática como direito, elegendo como campo [prioritário] de estágio as instituições escolares públicas
(estaduais e ou municipais)” (ALBUQUERQUE e GLÉRIA, 2014, p. 1225).

Em vias de garantir o campo de estágio prioritário elencado por Albuquerque e Gléria (2014), foram
realizadas parceiras entre o Município de Arapiraca (por meio do acordo de colaboração número 11/2013),
que proporciona um acordo de colaboração técnico-científica entre a Universidade e a Prefeitura e seus
subjacentes (escolas, secretárias, departamentos, etc.), e com a Secretária de Estado da Educação e do
Esporte de Alagoas (por meio do convênio 083/2012), estabelecendo que as escolas públicas estaduais,
pertencentes ao Estado, podem receber os estagiários da UFAL com um aval do Governo Estadual.

Com isso, o estágio curricular supervisionado da UFAL – Arapiraca atende a ideia de colaboração entre escola
e universidade, proposta por Pimenta e Lima (2010), que destacam o estágio como uma oportunidade para
uma mediação reflexiva entre a escola, universidade e sociedade.

Nesse contexto, o Estágio no Curso de Biologia Licenciatura, constitui-se como um momento de reflexão
sobre a prática, em comum acordo com o proposto inicialmente.

ATIVIDADES E SUAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DOCENTE

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/desvelando_a_profissao_professor_um_relato_de_experiencia_sobre_o.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.3-12,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



No decorrer dos quatro Estágios Supervisionados (cada um com 100 horas) foram realizadas diversas
atividades que tiveram o intuito de contribuir para a formação do aluno-graduando.

Afim de atender a todas as necessidades exigidas ao processo de estágio supervisionado, o núcleo pedagógico
da UFAL – Campus de Arapiraca elencava nos períodos de 2011.1, 2011.2, 2012.1 e 2012.2 que os quatro
momentos deveriam possuir enfoques diferenciados. De acordo com a vivência estabelecida nesse relato de
experiência, os momentos eram divididos da seguinte maneira:

1 – Estágio Supervisionado I – Consistia numa observação da estrutura física de uma instituição escolar
específica, com análise de seu regimento e PPP. Para essa atividade eram destinadas 60 horas. As 40 horas
restantes ficavam conservadas para debates e encontros em sala de aula na Universidade;

2 – Estágio Supervisionado II – Basicamente tratava-se do primeiro contato com a sala de aula, no qual o
discente-graduando deveria ministrar 10 horas aula. Além disso, eram estabelecidas 2 horas aula de
observação da aula do professor de Biologia/Ciências regente. Todo o processo ocorreu numa turma
específica de Ensino Médio ou Fundamental, conforme a escolha dos alunos. Nessa etapa foi realizada,
também, discursões no fórum online e encontros presenciais na Universidade, afim de preencher as 90 horas
restantes.

3 – Estágio Supervisionado III – Deveria ser realizado exclusivamente no Ensino Fundamental, devendo os
alunos ministrarem um total de 20 horas aula, com mais 2 horas aula de observação em turma específica.
Nesta etapa também foi realizada uma análise do livro didático adotado pela turma em questão. O restante
da carga horária consistia em planejamento e encontros presenciais na Universidade e no fórum on-line.

4 – Estágio Supervisionado IV – Focado exclusivamente no Ensino Médio, os discentes deveriam ministrar um
total de 20 horas aulas, os quais poderiam, no caso em estudo, escolher se ministrariam em escolas ou
turmas diferenciadas, com análise feita ao final de cada aula. Tal abertura foi proporcionada em virtude da
greve das Universidades Federais de 2012, que culminou num descompasso entre os calendários da maioria
das Escolas Públicas com o da UFAL/Arapiraca.

Conforme se observou, as quatro etapas são bem delineadas, com realização de atividades similares em
algumas delas. Contudo, nosso objetivo não é tratar de cada um dos estágios, mas sim das atividades
realizadas em todo o processo de Estágio Supervisionado acima elencado, afim de compreender o estágio
como um processo único e contínuo, com atividades semelhantes e diferentes em cada uma de suas etapas.

Logo, iremos nos deter a cada uma delas a seguir, enaltecendo as dificuldades para sua realização e as
contribuições para a introdução do aluno-graduando na prática docente.

- Estrutura Física da Escola e sua Cultura Organizacional:

A observação e análise da estrutura física de uma escola foi realizada exclusivamente no Estágio
Supervisionado I, que no presente relato ocorre no período letivo de 2011.1. Além disso, nessa etapa foram
realizadas também o estudo do PPP e do Regimento Escolar da instituição escolhida.

O principal objetivo dessa atividade foi observar o que Libâneo (2004, p. 32) denomina de “cultura
organizacional da escola”, que, segundo o autor, tem impacto no sucesso ou insucesso escolar.

Dessa forma, a observação dos modelos de gestão da escola, de sua organização e condição física contribuem
para que o aluno reflita sobre esse impacto. Porém, será que a observação pela observação atinge tal
objetivo?

Segundo Carvalho (2012),

os estágios de observação devem apresentar aos futuros professores condições para
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detectar e superar uma visão simplista dos problemas de ensino e aprendizagem,
proporcionando dados significativos do cotidiano escolar que possibilitem uma
reflexão crítica do trabalho a ser desenvolvido como professor e dos processos de
ensino e aprendizagem em relação ao seu conteúdo específico [grifo nosso] (p.
11).

Logo, um estágio de observação da realidade escolar, deve estar relacionado com a área específica do
licenciando, relacionando a “cultura organizacional” de Libâneo (2004) com o “lócus de estágio”, que é a sala
de aula, evidenciado por Carvalho (2001; 2012).

Nessa perspectiva, essa etapa do estágio foi fragilizada, proporcionando ao Licenciando em Biologia um
entendimento acerca do funcionamento documental da escola enquanto instituição, mas sem relacionar essa
compreensão com a atuação prática do professor de Ciências e Biologia da escola.

E foi nesse quesito que realizou-se uma observação pela observação. Sem haver essa ponte, menospreza-se
a conceituação do estágio na docência, sobretudo nos cursos de Biologia Licenciatura, dividindo a escola em
duas partes: 1) administrativa e 2) acadêmica. Como se uma não impactasse a outra, e ambas não tivessem
reflexo direto na aprendizagem e visões construídas pelos alunos.

Contudo, tal etapa, apesar das contradições elucidadas, conseguiu colocar o licenciando num contato inicial
com a escola, fazendo-o enxergar esse ambiente de forma diferenciada, uma vez que possibilitou o
entendimento de processos de gestão.

Vale destacar, que o fato dessa etapa do processo de estágio ter sido realizada na escola em que o
aluno-licenciando foi aluno em parte de seu ensino básico (5ª série, hoje 6º ano, ao 3º ano médio),
possibilitou a este aluno, talvez, uma compreensão diferenciada em relação aos demais.

Neste caso específico, houve uma observação do ambiente da sala de aula, embora na condição de aluno, e
uma posterior[3] observação da organização escolar e os processos que a regem. Com isso, houve uma
compreensão sobre processos antes não entendidos na condição de aluno, tais como: os projetos escolares, a
distribuição de verba para compra de materiais para o laboratório de ciências e o não funcionamento dos
laboratórios de ciências e informática.

Ou seja, apesar das limitações oferecidas no Estágio Supervisionado cursado pelo aluno, este conseguiu
transpor algumas barreiras em virtude do campo escolhido para realização de seu estágio, possibilitando a
este uma visão mais ampliada de algumas problemáticas da escola em questão.

- Observação da Aula do Professor Regente:

A atividade de observação da aula do professor regente ocorreu nos estágios supervisionado II e III,
realizados, respectivamente, nos semestres de 2011.2, 2012.1. Esta atividade não foi executada no estágio
supervisionado IV em razão do atraso do calendário em função da greve das Universidades federais de 2012,
que resultou numa incompatibilidade do período letivo da Universidade com a maioria das escolas públicas.

Esta atividade consistiu em observar duas horas aula do professor titular de Ciências/Biologia da turma
escolhida para desenvolvimento do estágio, analisando as atividades do docente na turma e o comportamento
dos alunos. Com isso, foi possibilitado ao aluno-graduando um contato inicial com a turma que trabalharia,
sobretudo no Estágio Supervisionado II, que caracterizou-se como a primeira experiência efetiva do
aluno-graduando frente a uma sala de aula.

Esta etapa constitui-se além de uma observação do professor, mas se estabelece como uma observação da
turma em si, ofertando ao aluno-graduando subsídios para planejar suas atividades de regência.

Segundo Castro, Tuncuduva e Arns (2008), um professor precisa conhecer seus alunos para realizar um
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planejamento eficaz, possibilitando ao docente escolher estratégias que melhor se encaixem nas
características da turma, aumentando as chances de se obter êxito nas aulas.

Para um aluno-licenciando que enfrenta pela primeira vez uma turma de alunos, essa função pode ser
enaltecida, uma vez que este contato o poupa do choque inicial de pôr-se frente, pela primeira vez em sua
vida, a uma sala de aula sem, ao menos, conhece-la.

Nos relatos de Costa, Nunes e Gléria (2012) tal importância pode ser evidenciada, mostrando que a
observação do professor regente, tende a proporcionar uma análise dos possíveis pontos fracos do docente,
em termos metodológicos, possibilitando aos estagiários a construção de alternativas que possam atingir o
objetivo do ensino.

Em nosso caso específico, os momentos de observação constituem-se como momentos de reflexão e
investigação da prática docente no ensino de Ciências e Biologia dos professores das turmas que
trabalhamos, para assim analisar as visões que eram transmitidas aos alunos, contribuindo para evitar ao
futuro professor dessas disciplinas uma quebra de modelos observados que foram analisados como não
eficazes.

- Fórum para Discursão

Para acompanhamento constante, foi utilizado um fórum online, no qual os licenciandos eram cadastrados
com logins e senhas específicas. Segundo Gléria e Gléria (2014), cada aluno-graduando deveria fazer
postagens constantes sobre sua vivência na escola em estava estagiando, relatando dificuldades,
problemáticas e agravantes encontrados no campo de estágio para desenvolvimento das atividades.

A professora-orientadora do estágio realizava acompanhamento constante das discursões levantadas no
fórum, auxiliando e aconselhando os graduandos sempre que se fazia necessário. Logo, o fórum funcionou
efetivamente como um instrumento de acompanhamento e troca de experiências entre os licenciandos e a
professora-orientadora, fortalecendo as interações necessárias a aprendizagem (DOTA e GIORDAN, 2006;
GLÉRIA e GLÉRIA, 2014).

De acordo com Carvalho (2001), este acompanhamento por parte do professor-orientador do estágio é de
extrema importância, afim de propiciar ao licenciando a superação dos conflitos oriundos de sua observação
da sala de aula como aluno, conforme destacamos anteriormente.

Contudo, a autora destaca que o ideal seria se esse acompanhamento ocorresse pessoalmente, uma vez que
somente observando o discente em sua atuação na escola, em especial na sala de aula, o
professor-orientador poderia vir a compreender com detalhes a prática de seu aluno-licenciando, contribuindo
para a reflexão sobre a mesma.

Porém, a prática desse acompanhamento não é tão simples, nomeadamente por dois motivos básicos: o
primeiro deles seria a superlotação das turmas de estágio supervisionado do curso de Biologia Licenciatura,
segundo dados fornecidos pela coordenação do Curso de Biologia Licenciatura da UFAL/Arapiraca, a
quantidade de alunos por turma de estágio saltou de 23 em 2008[4] para uma média de 42 em 2013; o
segundo, diz respeito a dificuldade de conseguir transporte da Universidade para levar o professor-orientador
até o local de estágio, que, no caso estudado, localiza-se em outra cidade do estado de Alagoas.

Vale salientar que não defendemos a restrição do campo de estágio a cidade de Arapiraca, mas, sim uma
oferta de possibilidades maiores para que os professores-orientadores do estágio possam fazer o
acompanhamento devido de seus alunos na escola.

Nesse contexto, o fórum de discursão surge como uma alternativa interessante para fortalecer esse
acompanhamento (SILVA, 2013; GLÉRIA e GLÉRIA, 2014), uma vez que os alunos interagiam entre si,
trocando experiências e relatando como transcorreu cada uma das atividades solicitadas, podendo ser
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tranquilizados pelo professor-orientador caso uma determinada atividade não tenha tido os resultados
esperados.

Além dos fatores acima mencionados, Silva (2013) destaca a importância de se favorecer, na formação inicial
de professores, um preparo para o uso das novas tecnologias, tais como, os fóruns de discursão online.

Com isso, a utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) ou fóruns online de discursões no
estágio supervisionado do curso de Biologia Licenciatura, apresentou aos professores em formação uma
alternativa de ensino, ao tempo em que funcionou como meio para minimização de um problema.

- Análise do Livro Didático

No Estágio Supervisionado III, uma das atividades a serem realizadas pelos alunos seria uma análise do livro
didático adotado na turma com a qual trabalhariam. Esta análise consistia em um barema simples de
avaliação do material, confeccionado pela professora-orientadora da disciplina.

Esta atividade caracterizou-se como importante, pois mostrou o quanto é necessária a atenção do professor
para com o material didático que utiliza, possibilitando ao aluno-graduando recém iniciado na sala de aula um
olhar crítico ao livro didático de Ciências, que ainda é, de acordo com alguns autores (FERNANDES, 2004;
CASSAB, 2012; MARTINS 2012) o principal material de apoio ao docente das escolas públicas brasileiras.

Em nosso caso particular, o exercício de análise ao livro didático constituiu-se como uma atividade formativa
para o futuro docente de Ciências e Biologia, uma vez que proporcionou uma reflexão sobre o papel do livro
didático no ensino, destacando que este material não pode ser único na sala de aula.

Segundo Cassab (2012) o livro didático exerce uma influência muito grande nos professores de Ciências e
Biologia, cabendo a estes perceber factuais erros no material utilizado, corrigindo-os em sala, evitando a
reprodução do que Bizo (2009) chama de erros conceituais.

Dessa forma, o processo de Estágio Supervisionado em Ciências e Biologia que perpassa a reflexão sobre o
material didático, tende a fortalecer a habilidade analítica dos futuros docentes, quebrando a reprodução de
tudo que está no material didático, criando um professor capaz de obter uma postura crítica contundente
diante de eventuais equívocos.

- Socialização em Sala de Aula

Nos quatros Estágios Supervisionados (I, II, III e IV), foram realizados dois momentos de socialização de
atividades, um na metade do semestre letivo e outro no final. O principal objetivo dessa atividade consistia na
troca de experiências entres os estagiários, assim como, no acompanhamento do professor-orientador para
com as atividades desenvolvidas, promovendo um ambiente de discursão sobre as práticas em sala de aula.

Silva (2013) destaca a importância da troca de experiências dentro do processo formativo do estágio
supervisionado nas licenciaturas. Segundo a autora, essa troca de experiências gera reflexão sobre as
problemáticas encontradas pelos alunos em seu campo de estágio.

O fato dos momentos de socialização terem sido divididos em dois, um na metade e outro no final de cada
etapa do processo, possibilitou um auxílio mais incisivo do professor-orientador em relação as problemáticas
encontradas até a metade do processo, assim como a superação de conflitos resultantes de todo o processo
de estágio.

Logo, o licenciando em Biologia teve, nos momentos de socialização, um momento ímpar de reflexão, levando
o estágio para além da prática, relacionando-o com a teoria, conforme recomendam alguns autores
(CARVALHO, 2001; PIMENTA e LIMA, 2010; CARVALHO, 2012).

Com esse espaço de reflexão, o futuro docente de Ciências e Biologia teve a oportunidade de perceber que

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/desvelando_a_profissao_professor_um_relato_de_experiencia_sobre_o.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.7-12,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



toda prática merece uma reflexão, assim como enxergar que os problemas de sua sala de aula não são
exclusivos, mas encontram-se inter-relacionados numa cadeia de acontecimentos sociais, que resultam em
comportamentos similares nas turmas de outros docentes.

- Realização de um Mesmo Estágio em Diversificadas Turmas

Em virtude da greve das Universidades Federais de 2012, as atividades correspondentes ao estágio IV,
correspondente ao semestre letivo de 2012.2, foram um pouco diferenciadas. Os discentes foram autorizados
pela professora-orientadora da disciplina a cumprir a carga horária do estágio em diferentes turmas ou
escolas.

Como consequência, foi possível a realização do estágio em quatro turmas diferenciadas, duas turmas de
Ensino Médio Normal e duas turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Nível Médio.

Segundo a habilitação do PPP do curso de Biologia Licenciatura da UFAL/Arapiraca, o futuro professor pode, se
assim desejar, trabalhar tanto na EJA como na Educação Regular, contudo, tais experiências não são
vivenciadas no decorrer dos estágios.

Nesse caso específico, foi notório a distinção entre as necessidades das duas turmas investigadas da EJA –
Médio e das duas turmas de Ensino Médio Regular, indo em acordo com pesquisas na área (SANTOS E
BORGES, 2009; SANTOS et al, 2012), que fortalecem a ideia do incentivo a realização de parte do processo
Estágio Supervisionado do curso de Biologia Licenciatura em turmas de EJA.

Santos e Borges (2009) concordam com a ideia de Costa (2014), de que o ensino de Ciências e Biologia tem a
função de preparar o educando para entender e compreender processos cotidianos, contudo, enaltecem que
os alunos da EJA, seja Médio ou Fundamental, são caracterizados por dois pontos cruciais: 1) adultos que
largaram a escola muito cedo, caindo de paraquedas num contexto educacional completamente diferenciado;
e, 2) pessoas que, em geral, trabalham o dia inteiro, restando pouco tempo para estudar.

Dessa forma, na perspectiva de garantir um ensino de Ciências e Biologia de qualidade para essa clientela
específica, há a necessidade de uma abordagem diferente, que garanta seu aprendizado. Tal garantia,
segundo Santos et al. (2012), perpassa pelo preparo dos docentes de Ciências e Biologia que atuarão nessa
modalidade de ensino. O autor enaltece que para haver uma formação de professores que garanta uma
atuação de qualidade na EJA, é indispensável momentos de vivência e reflexão dentro dessa realidade.

Nesse contexto, o caso específico em estudo, conseguiu tal preparo, mesmo que ainda muito incipiente, para
atuar neste âmbito. Dessa forma, enaltecemos, a necessidade de contemplar a EJA no preparo dos alunos do
Curso de Biologia Licenciatura da UFAL/Arapiraca, não como um fator facultativo, como foi o caso relatado,
mas, obrigatório.

Para além dos fatores colocados, o fato de ter proporcionado ao aluno desenvolver um mesmo estágio em
diversas turmas de Nível Médio, aproximou o licenciando que nunca havia ficado a frente de uma sala de aula,
da realidade prática do professor, que deve acompanhar várias turmas de forma simultânea, com a árdua
tarefa de garantir a aprendizagem de todos os seus alunos.

Dessa forma, essa etapa do estágio funcionou como uma espécie de vivência prévia da vida de professor de
Biologia na prática, possibilitando reflexões sobre um dos principais contrapontos enfrentados pelo professor,
elencado por Costa (2014, p. 23): “garantir a necessidade profissional da educação em repassar conteúdos
programáticos para seus alunos, e, proporcionar, simultaneamente, a devida assimilação dos conteúdos
expostos no decorrer da aula”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Apesar de algumas das considerações feitas, não podemos aqui afirmar que houve a formação do profissional
para o ensino de Ciências e Biologia perfeito, isento de erros em sua prática docente. Pelo contrário, em
alguns pontos se tem a necessidade de haver reconsiderações.

Em termos práticos, podemos afirmar, que o caso relatado foi um tanto privilegiado pelo acaso, uma vez que
contou com possibilidades recomendadas pela teoria em estágio supervisionado, a saber: relacionar a cultura
organizacional da escola com o lócus de estágio que é a sala de aula; desenvolvimento do estágio em
diversas turmas simultaneamente e realização de vivência na EJA.

Tais condicionantes, frutos do acaso desse caso específico, devem ser motivos de reflexão, mostrando a
importância desses fatores para formação do licenciando, sobretudo do licenciando em Biologia que tem seu
primeiro contato com uma sala de aula na condição de professor no estágio supervisionado.

Não há como alegar, que tais fatores, se planejados, constituem a formação do professor perfeito, porém, é
possível atestar que por intermédio da reflexão sobre a prática do estágio supervisionado, ouvindo os relatos
dos licenciandos, constituem-se como oportunidades ímpares para melhora significativa da formação do
professor de Ciências e Biologia reflexivo, e, capaz de repassar para seus alunos uma visão crítica que tanto
se necessita para o ensino da ciência.

Dessa forma, o processo de análise do estágio supervisionado em Ciências e Biologia consolida-se como meio
eficaz, mas, não para garantir uma formação perfeita para o futuro docente dessas áreas, e sim para, ao
menos, possibilitar a este um treinamento para a reflexão, que, decerto, transmitirá uma melhora do ensino
de Ciências e Biologia no Brasil.
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