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evidenciados nas disciplinas de prática de ensino e estágio supervisionado no Curso de Ciências 

Naturais da Universidade do Estado do Pará Campus de Altamira? Por intermédio da 

abordagem qualitativa na modalidade narrativa empreendeu-se relatos de situações 

intercruzando reflexões teóricas e práticas vivenciadas em sala de aula e nas escolas campo de 

estudo. As estratégias qualitativas adotadas durante as disciplinas buscam o modo como as 

expectativas se traduzem nas atividades, procedimentos e interações diárias de acadêmicos no 

exercício de sua docência antecipada em espaços formais e não formais de ensino. Os portfólios, 

relatórios, memoriais e diários reflexivos redigidos pelos acadêmicos, seja de forma individual 

ou coletiva se constituem em instrumento de aprendizagem e pesquisa, uma vez que neles 

constam as anotações diárias sobre o planejamento, desenvolvimento e reflexões de atividades 

executadas. Na efetivação das disciplinas ocorreram a execução de minicursos, oficinas, mostras 

pedagógicas e artigos publicados na área constituindo-se material de grande valia para 

educadores/pesquisadores da área de educação em ciências. 

Palavras-chave: 

Prática de ensino; estágio supervisionado; docência antecipada. 

 

 

Introdução  

A prática de ensino e o estágio supervisionado almejam competência profissional em educação 

que de acordo com documento da ABESS (1997, p. 62) pode ocorrer por meio de uma 

“capacitação técnico-metodológica, ético-político e técnico-operativa” que objetiva capacitar o 

licenciando ao exercício do trabalho profissional docente. O estágio favorece a interação teoria-

prática, compreende uma vivência que não pode ser reduzida a um treinamento a aprender o 

‘como fazer’, sem que o entendimento acompanhe o ‘porquê’, e ‘para que’ da ação. Daí 

entendermos que no estágio o aluno vivencia a práxis profissional e ao vivenciá-la aprende a 

usar o instrumental e a interagir numa rede institucional e pessoal em situações concretas e 

desafiadoras. 

De acordo com Dubar (1997) é importante esclarecer que centrar e vincular a formação na 

escola não significa desenvolver ações exclusivamente “dentro do espaço escolar”, mas 

desenvolver ações ancoradas na unidade escolar, a partir de um plano de ação que pretenda 

efetivar mudanças, tanto nas práticas individuais como nas práticas coletivas e institucionais. 

Esse pensar possibilitou encaminhar ações diversificadas ao ministrar disciplinas de prática de 

ensino e estágio supervisionado no decorrer dos anos de 2010 e 2011. Assim sendo este artigo 

tem o propósito de trazer reflexões que se situam em torno da construção do conhecimento 
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científico e pedagógico evidenciados em momentos significativos vivenciados por mim e pelos 

acadêmicos do curso de Ciências Naturais. 

 

Metodologia 

Para rememorar historias que envolvem vários atores e que foram constituindo uma narrativa 

vivida no coletivo tendo como cenários espaços institucionalizados (escolas e universidade) e 

espaços públicos de ensino não formal, utilizei-me de registros fotográficos, vídeo gravados e 

documentos escritos que possibilitaram ativar com mais precisão a memória. Dessa forma o 

vivido se tornou numa importante ferramenta metodológica por meio do qual pude apreender o 

vínculo entre as maneiras da compreensão de si e do mundo que nos cerca, nesse processo, 

organizar as memórias em narrativas, como assegura Ricouer (2007) “pode dar ao sujeito não 

apenas a oportunidade de pensar sobre si, mas também de contar sobre si”. 

Busquei em minha memória momentos importantes que me auxiliaram a refletir sobre a minha 

prática educativa no intervalo de dois anos frente às disciplinas de prática e estagio 

supervisionado, e assim passei a dar novos significados a períodos que se constituíram num 

aprendizado conjunto. Ao rememorar compreendi com Prigogine (1996) que, a trajetória vivida 

é sem dúvida uma sucessão de bifurcações, que nos aponta inúmeros caminhos, indicando que 

para cada ramo seguido, inúmeras possibilidades foram ficando para trás e várias outras foram 

se constituindo. Assim sendo, seguindo um ‘norte’ procurei evidenciar situações referentes à 

questão central: Que aspectos didáticos científicos foram evidenciados nas disciplinas de 

prática de ensino e estágio supervisionado no Curso de Ciências Naturais da Universidade do 

Estado do Pará Campus de Altamira? 

 

 O Curso de Ciências Naturais e a dinâmica curricular da prática de ensino e estágio 

supervisionado  

No sentido de esclarecer e situar o leitor sobre o encaminhamento das disciplinas de prática de 

ensino e estagio supervisionado ressaltarei alguns aspectos do currículo proposto pela 

instituição e as temáticas discutidas em sala.  

As duas disciplinas são ofertadas a partir do 3º semestre, sendo que a prática de ensino se 

encontra subdividida em Pratica I, II e III, na qual se discute  as tendências do ensino de 

ciências desenvolvendo micro aulas e oficinas. O estágio supervisionado se subdivide em 

quatro, sendo que em estágio I, as discussões e práticas se centralizam na vivência em espaços 

não formais; o estágio II, vivência no ensino de ciências no ensino fundamental; o estágio III, 

vivências de Química, Física ou Biologia no ensino médio (Parte I) e por fim, o IV, vivências 

no ensino de Biologia no ensino médio (Parte II). 
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Esta dinâmica visa i) ampliar e refletir sobre as perspectivas de formação de professores de 

ciências; ii) desenvolver atividades relacionadas a educação formal e/ou não formal na área das 

Ciências Naturais e aulas práticas de Química, Física e Biologia com alunos da educação básica; 

iii) realizar pesquisas e projetos que tratem de temas referentes às Ciências Naturais; iv) 

elaborar diagnóstico da realidade educacional do ensino de ciências no Ensino Fundamental no 

campo de estágio; v) vivenciar a dinâmica de sala de aula por meio de observação, participação 

e regência. 

Na academia em sala de aula se realizou discussão de artigos da área da educação e educação 

em ciências especialmente. Perpetraram-se assessoramentos que se constituíram em encontros 

individuais ou de grupo (orientadora e estagiário/a) para discussão do planejamento e da própria 

docência. Tivemos momentos pontuais que proporcionam reflexões sobre os textos e suas 

experiências em espaços formais e não formais de ensino, na condição de docência antecipada 

proporcionada pelo estágio, dessa forma os acadêmicos passavam a fazer a articulação entre 

teoria prática produzindo portfólios, relatórios, diários reflexivos e artigos para publicação. 

Os momentos do estágio em escolas sob orientação e acompanhamento da 

professora/orientadora, seguiram três etapas: primeira, realização do diagnóstico socioambiental 

por meio da observação, segunda, auxílio propositivo ao professor experiente e terceira, atuação 

em sala tendo como referencia os alunos, os conteúdos específicos, o contexto socioambiental, a 

teoria e vivencia da professora experiente.  

Nos espaços não formais de ensino - ONGs, empresas, fundações e órgãos – Os alunos realizam 

um breve contato por meio da observação consentida, com o objetivo de compreender a 

dinâmica local e posteriormente foram oferecidas oficinas ou minicursos de extensão, a título de 

exemplo: "Trabalhando com vídeo/filme em sala de aula"; oferecido para educadores que se 

encontram atuando nesses espaços e escolas da educação básica. “O uso Artesanal de Sacolas 

Plástica” oferecida para as pessoas que freqüentam o Cetro de Referencia de Assistência Social 

(CRAS). 

Nos espaços socioambientais85 foram realizadas pelos acadêmicos, aulas demonstrativas e 

prática de campo com alunos da educação básica. Trabalhos que envolveram o conteúdo 

específico de ciências em consonância com a matriz de competências e habilidades do ensino 

fundamental, envolvendo a construção histórica de seus conceitos, as relações entre estes e a 

vida diária dos alunos. 

Nesse processo a prática de ensino envolve o ensinar e o pensar sobre este ensinar, pois não são 

separados, pelo contrário, integram-se em um sistema de construção de sentidos da/para prática, 

                                                      
85 Espaços públicos como: feiras, jardins, praias entre outros, que com intencionalidade educativa 
definida podem se constituir em verdadeiros espaços de ensino e aprendizagem. 
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ou seja, o estágio em espaços educativos auxilia na constituição de professor pesquisador, uma 

vez que o acadêmico pensa, age, reflete na/sobre a ação como descreve (SCHON, 1998). A 

reflexão num contexto crítico não é vista como um fim em si, mas como um método de 

desenvolvimento de julgamentos éticos e ações emancipatórias.  

 

Discussão de textos, articulação teoria-prática 

Os textos utilizados tiveram o propósito de estimular a discussão em sala, um dos quais 

considero interessante e que trago um excerto aqui, é "Escola como espaço sociocultural" de 

Dayrell (1996, p. 139): 

Quem são estes jovens? O que vão buscar na escola? O que significa para eles a 

instituição escolar? Qual o significado das experiências vivenciadas neste espaço? (...) 

Para grande parte dos professores, perguntas como estas não fazem muito sentido, pois 

a resposta é óbvia: são alunos.  

Tomando como exemplo esta assertiva, buscamos refletir com os acadêmicos sobre a 

diversidade de sujeitos presentes em uma sala de aula e sobre a necessidade do professor 

procurar conhecer essas diferentes experiências ao invés de encarar a turma como algo 

homogêneo. Ali estão 30/40 pessoas diferentes, com experiências de vida diferentes que devem 

ser respeitadas. No decorrer das disciplinas foram discutidos textos em sala que versavam sobre 

temáticas como: 

Dificuldades específicas na aprendizagem da física, química e biologia relacionada, muitas 

vezes, pela forma como o aluno organiza seu conhecimento a partir de suas próprias teorias 

implícitas sobre o mundo que o rodeia e o comportamento da matéria, bem como o 

estabelecimento de relações qualitativa e quantitativas e regras heurísticas do qual o professor 

faz uso (POZO & CRESPO, 2009). 

Disciplina escolar é uma discussão que os acadêmicos sentem necessidade de fazer. 

Procuramos desconstruir a ideia de disciplina associada a autoritarismo e que somente o silêncio 

é produtivo em uma sala de aula. Agitação produtiva versus bagunça são um dos 

questionamentos levantados (CARVALHO & CASTRO, 2001). 

As diversas formas de avaliar também são discutidas impulsionadas pela pergunta: Existe um 

sistema de avaliação que seja completo e que dê conta das diferentes habilidades de cada 

aluno/a do qual exige um cidadão alfabetizado cientificamente neste século XXI? (ROSA, 

1997). 

Os conteúdos no ensino das ciências e a construção dos conceitos científicos. Estimulados por 

questionamentos do tipo: Terá lugar privilegiado o conteúdo conceitual no ensino de ciências? 
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Os demais conteúdos também são necessários no processo ensino aprendizagem como os 

conteúdos procedimentais e atitudinais? (COLL et al, 1998). 

O livro didático envolvendo o campo dos "Estudos Culturais" como, por exemplo, a ausência do 

corpo negro, velho, gordo nos livros, o silêncio sobre a homossexualidade, as representações da 

natureza na cultura, entre outros, fazemos com ajuda de diversas bibliografias (SANTOS, 1997; 

LOURO,1998; AMARAL, 2000). 

Ensino para a compreensão, abordando como os professores aprendem a ensinar para a 

compreensão na qual Wiske et al (2007) esboça os procedimentos de um ensino para a 

compreensão pautado em quatro elementos de marco conceitual: tópicos geradores, metas de 

compreensão, desempenho de compreensão e avaliação contínua. 

Especificidades pedagógicas do ensino das Ciências Naturais é pautada em discussões que leva 

em consideração a carência de instrumental nas escolas para trabalhar o conteúdo de ciências 

envolvendo biologia, química e física. Busca-se resposta para questão do tipo: É possível ter um 

ensino de qualidade fazendo uso privilegiado do Livro Didático sem recorrer a situações 

didáticas diversificadas? 

Os objetivos dessas e outras discussões temáticas centram-se no fato de aprender a ensinar, pois 

se constitui em um espaço de grande relevância para a aquisição, troca e aprimoramento de 

conhecimentos pedagógicos essenciais para o sucesso de sua futura prática em sala de aula. 

 

Discussões cientifica-pedagógicas relacionadas ao ensino de ciências 

As discussões mantidas em sala que envolvem conteúdos específicos das disciplinas 

possibilitam estabelecer relações entre os conhecimentos de química, física e biologia, 

envolvendo eixos temáticos: i) Universo e vida, problematizar as representações de natureza em 

vários espaços (museus, filmes, jornais) e a forma antropocêntrica de ensinar sobre a natureza; 

questionar enfoque classificatório x enfoque evolutivo/ecológico; ii) Ambiente e Saúde, 

problematizar aspectos relacionados ao corpo biológico e também ao corpo cultural, ampliar as 

concepções de ambiente para além das questões físicas, possibilitando discussões de caráter 

ético e social; iii) Conhecimento Tecnologia e Sociedade, questões relacionadas à produção 

cultural da Ciência, a genética na mídia, as implicações da genética e biotecnologia na vida das 

pessoas, a bioética. 

Nesse processo buscamos reconhecer algumas intenções teóricas metodológicas de ensino de 

ciências, com o intuito de elaborar aulas teórico-práticas pautadas em tendências como: 

Alfabetização Científica abarca um conjunto de conhecimentos que facilita o cidadão a fazer 

uma leitura de mundo para transformá-lo para melhor (Chassot, 2000); Educação Ambiental, 
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envolvendo a dimensão ecológica, política, científica e cultural; Tecnologias Educacionais, que 

proporcione capacidades de aprendizagem e permitam uma assimilação crítica da informação. 

Orientação Sexual, para questionar o direcionamento puramente "biológico", ampliando para 

um conceito de "corpo biológico" como construção social, (SANTOS, 1997); Ciência 

Tecnologia e Sociedade (CTS), debatendo conteúdo socialmente contextualizado, destacando o 

papel social da Ciência e suas interações com aspectos sociais, políticos históricos, econômicos 

e éticos (SANTOS & SCHNETZLER, 1998).  

O debate envolve também a ação comunicativa do professor que encontra sua gênese na 

“transposição didática” de conhecimentos no ato de ensinar o sujeito a aprender. Processo que 

torna os saberes passíveis de serem ensinados, aprendidos e avaliados. 

O conhecimento transposto, desconstruído e reconstruído, deverá articular-se com os objetivos e 

as situações didáticas que favoreçam uma aprendizagem ativa e significativa. Isso implica na 

necessidade de se explorar as distintas formas de aprendizagem que ocorrem tanto na escola 

quanto fora dela, ou seja, o conhecimento disciplinar e não-disciplinar devem se vincular e se 

reforçar mutuamente, como um recorte do conhecimento relevante na escola, na comunidade e 

na vida.  

Outro aspecto debatido e praticado se refere as especificidades pedagógicas do ensino das 

Ciências Naturais decorrendo de situações didáticas diversificadas, que se configuram em 

procedimentos e atividades de “reinvenção” do conhecimento, um relacionamento das 

disciplinas em projetos de estudo, pesquisa e ação, como recorte do conhecimento relevante na 

escola.  

Entre as situações didáticas que auxiliaram sobremaneira os acadêmico em docência antecipada 

- futuro professor de biologia, química e física - no processo de ensino-aprendizagem com seus 

alunos, destaco: i) resolução de problemas inovadores, para aperfeiçoar as habilidades de 

investigação científica, levando os alunos a pensar, decidir e desenvolver situações que podem 

ser alteradas e mensuradas em um novo contexto; ii) simulação, para indagar a realidade 

fazendo uso de modelos construídos, e a partir deles simular fenômenos, comprovando seu grau 

de ajuste ao que conhecemos da realidade; iii) aulas práticas de laboratório e de campo, para 

que o educando possa aprender a conviver com o planeta Gaia, com os ecossistemas, com seu 

entorno, plantas e animais, e não menos importante com o mundo dos microrganismos, 

bactérias, fungos e vírus, dos quais a vida visível depende; iv) projetos de pesquisa escolar, 

para desenvolver uma aprendizagem por investigação-estruturação em torno de uma temática 

que desperta a vontade de saber, a determinação de questionar, investigar, ler, fazer parte de 

grupos de estudo e interagir com linguagens verbal, sonora, icônica, corporal contribuindo 

sobremaneira para fazer emergir pertinências. 
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A Prática de ensino culmina com a Mostra Pedagógica de Ciências, momento em que as 

Escolas Campo de estudo visitam a Universidade e entram em contato com novas metodologias 

do ensino de ciências por meio da demonstração de situações didáticas, no qual, acadêmicos, 

professores e alunos da educação básica participam ativamente de: gincanas ecológicas, jogos 

on-line de ciências, trilhas, labirintos, brincadeiras de roda no ensino de ciências, 

experimentação em laboratório e em campo, jogos e notícias no ensino de ciências (UEPA, 

2010). Neste evento os acadêmicos também realizam apresentação de pôster no qual cada dupla 

de acadêmicos divulga sua prática educativa nas escolas campo de estudo. A mostra é realizada 

com o intuito de socializar com os partícipes as diversas formas de ensinar e aprender ciências.  

 

Compartilhando vivências 

Outro aspecto importante da prática de ensino e do estágio supervisionado se refere a momentos 

em que os acadêmicos compartilham relatos relacionados as suas vivências, seja enquanto 

alunos da educação básica ou atuando nas escolas campo de estudo, ou ainda, atuando em 

espaços não formais de ensino. Esse compartilhamento valoriza o saber científico e pedagógico 

das práticas efetivadas. 

i) Vivências escolares enquanto estudantes da educação básica 

Uma atividade inicial que fazemos se refere a construção do Memorial Escolar que se constitui 

em descrever e relatar uns para os outros sua melhor e pior aula na educação básica. Assim 

sendo os acadêmicos expõe seus marcadores (lembranças) de suas vivências escolares. Como 

nessa atividade aparecem vários modelos de professores (o divertido, o amigo, o chato...) então 

passamos a discutir modelos de professores construídos discutindo suas qualidades ou 

deficiências que os qualificam como ‘bons ou maus professores’ pontuando-as em um grande 

painel. O acadêmico ao construir uma ideia do que seja um bom ou um mau professor 

relembrando situações da educação básica, conduz a reflexão sobre a prática pedagógica 

vivenciada, pois muitas vezes, até sem querer, usam como referência no seu momento do 

estágio. Com esta atividade buscamos desnaturalizar esses modelos.  

Já ao final do estágio supervisionado trabalhamos o Memorial de Formação docente, pois ao 

reconstruirmos nossa memória, segundo Bossi (1995) influenciamos diretamente nosso presente 

e possivelmente modificamos nosso futuro. Por esse motivo o trabalho com a memória tem 

como uma de suas finalidades ampliar horizontes. Dito de outro modo, tem o propósito de levar 

os acadêmicos a examinarem a gênese de seu desejo de ensinar buscando em suas experiências 

como alunos e como membros da comunidade, pesquisar suas próprias construções de 

consciência e assim passam a conectar suas historias de vida á cultura, descobrindo as formas de 
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como as forças sociais e políticas tem moldado suas identidades e as suas vidas como alunos, 

projetando-se dessa forma um profissional crítico reflexivo. 

 

ii) Vivências nas escolas campo de estudo 

Nas escolas, a articulação teoria-prática é o foco. No período de observação, os acadêmicos 

constroem portfólios, realizando uma avaliação socioambiental envolvendo aspectos como: 

histórico da escola, recursos pedagógicos existentes e utilizados, recursos humanos, relação 

professor/aluno/escola, infra-estrutura da escola, relação escola comunidade, dessa forma, busco 

compreender a conexão estabelecida pelo estagiário entre teoria e prática. O portfólio é 

transformado em um relatório que posteriormente é enviado a escola para apreciação dos 

componentes da escola. 

Com a observação percebeu-se que há necessidade de reorganizar o tempo e o espaço escolar, 

destacando que as escolas quando possuem laboratórios ou equipamentos tecnológicos lhes falta 

o gerenciamento adequado para que todos os professores possam usufruir dos instrumentos e 

espaços pedagógicos que dispõe, no entanto, por outro lado, alguns professores mantêm 

distanciamento quanto ao uso pedagógico das novas Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC’s) em suas práticas pedagógicas na sala de aula. Essa atitude pode contribuir 

significativamente para a desvalorização profissional do professor, além de outros aspectos 

ressaltados por Ferrara (2010) ao constatar que o professor no Brasil ganha 60% do salário de 

um profissional de outra área com a mesma escolaridade. Com o agravante de trabalhar no 

mínimo em duas escolas para completar sua carga horaria, devido ao baixo número de aulas 

semanais de ciências por turma (duas a três) e atuar em outro turno em casa, preparando aulas e 

corrigindo avaliações. 

Em outro momento ao retornarem a escola, os acadêmicos assumem a regência de sala, sob o 

olhar do professor experiente. Os acadêmicos planejam aulas no primeiro momento utilizando 

somente os instrumentais presentes na escola, posteriormente podem articular parcerias com 

especialistas e outras instituições para execução de aulas inovadoras. A primeira situação tem o 

proposito de levar os acadêmicos a sentir na pele as condições do contexto escolar, logo a 

segunda situação intenciona conduzir os acadêmicos perceber que podem realizar aulas 

diferenciadas envolvendo parcerias e especialistas possibilitando novas dinâmicas no processo 

ensino e aprendizagem.  

Essa dinâmica levou os acadêmicos a perceberem que o aperfeiçoamento também se faz no 

estudo com seus pares, no local de trabalho, um esforço quase impossível, mesmo quem não 
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seja “professor passagem”86, pois é exigido tempo integral de permanência em sala de aula, 

poucas horas são dedicadas ao diálogo profissional nas escolas. 

No período da regência segue-se a sequência proposta por grande parte das escolas (embora os 

eixos temáticos tenham buscado desfazer essa sequência tão rígida), mas os professores das 

escolas preferem seguir a sequência do currículo escolar.  

Muitos acadêmicos no início da prática de ensino dizem não querer exercer a docência, mas no 

decorrer das disciplinas se deparam dando depoimentos como a acadêmica Rosi “Os alunos me 

ajudaram a mudar de concepção e agora quero ser professora”. Uma mudança de atitude muitas 

vezes criada pela imagem negativa que tiveram no período em que se encontrava em 

observação, no qual percebem as más condições de trabalho, a má remuneração como já citamos 

anteriormente, mas o contato com o conhecimento pedagógico, os alunos da educação básica e a 

satisfação de poder contribuir com o crescimento daquele cidadão lhe faz mudar de decisão. 

Um ambiente assim concebido, de enfrentamento e de produção, é que acreditamos ser o espaço 

próprio para que o professor e o futuro professor reflitam sobre sua prática e, juntamente com 

seus pares busquem formas de superação de suas necessidades. Neste sentido, RIBEIRO, 

TEIXEIRA e AMBROSETTI (2004, p.17) consideram que as necessidades de um professor não 

são contemplativas e apenas individuais, mas “são também do grupo a que pertence o professor” 

e, portanto, da escola como um todo. 

 

iii) Vivências nos espaços não formais de ensino 

O município de Altamira é desprovido de museus e centros de pesquisas específicos, então 

realizou-se atividades pedagógicas envolvendo o Ensino de Ciências, Química, Física e 

Biologia em instituições como, Sindicatos, Empresas, Cinema, Aeroporto, Quartel Militar, 

ONGs, entre outros. Efetivou-se também, atividades pedagógicas em locais que os denomino de 

espaços socioambientais. Esta atuação tem o propósito de fazer com que acadêmicos e alunos da 

educação básica percebam os espaços, não apenas como um espaço de ir e vir, mas espaços 

públicos de cultura, lazer e trabalho capazes de exercer papel construtivo na vida do aluno. 

Destaco aqui algumas experiências desenvolvidas que foram realizadas, entre elas: aulas 

práticas e demonstrativas em espaços socioambientais de ensino como: “O uso da projeção 

cinematográfica para o ensino da óptica” - na sala de projeção de imagens no cinema, com 

alunos do ensino médio; “Mecânica aplicada a aerodinâmica de aeronaves” - no aeroporto, “O 

papel da reciclagem” - na Fundação Tocaia, com crianças de 7 a 14 anos. 
                                                      
86  É aquele profissional que devido atuar em escolas de pequeno porte e possuir somente duas a três aulas 
semanais por turma, ministram aulas em três a quatro escolas de ensino fundamental e não conseguem 
participar ativamente da dinâmica escolar. 



516 

 

Os minicursos, oficinas, aulas práticas e demonstrativas possibilitaram vivenciar a docência 

antecipada de forma planejada, participativa e criativa. Assim sendo buscou-se aprimorar e 

desenvolver habilidades profissionais, identificação do instrumental e aplicação dos conteúdos, 

bem como, a valorização da pesquisa como fonte do conhecimento e base para planejamento 

incidindo diretamente no processo de formação de identidade profissional, pois foi a reflexão 

sobre suas experiências que inspirou os acadêmicos a escrevem artigos estabelecendo discussão 

com bibliografia especializada, divulgando em eventos científicos da área. 

 

Concluindo: ações e possibilidades 

Com relação a dinamicidade das disciplinas de prática de ensino e estagio supervisionado 

destaco que as vivencias e reflexões concretizadas em diferentes espaços - na educação básica 

enquanto alunos aprendentes iniciantes, no ensino superior compartilhando ideias e ações 

pedagógicas, nas escolas campo de estudo em contato com o professor experiente trocando 

experiências formativas, nos espaços não formais de ensino visualizando novas formas do 

processo educativo, e finalmente em espaços socioambientais estabelecendo relações que 

envolvem as interações da Ciência e da Tecnologia com a Sociedade – criaram muitas 

oportunidades e situações que ajudaram sobremaneira tanto os acadêmicos quanto a professora 

formadora no processo de ‘vir a ser professor’. 

Vir a ser professor é um processo identitário complexo – leva tempo e mais tempo ainda para 

ser um bom professor, pois precisa saber ensinar, de diversas formas, a cada um e a todos os 

alunos, sendo necessário compreender formas singulares de ser no mundo e ampliar os 

conhecimentos. Fato este, possibilitado a partir do momento em que os acadêmicos se inserem 

em diferentes espaços educativos e desafiam suas crenças pessoais sobre o propósito da escola, 

os métodos de ensino, o desenvolvimento cognitivo e as definições de sucesso escolar.  

No decorrer das disciplinas, por intermédio da avaliação oral, os acadêmicos, consideraram que 

o estágio supervisionado se constituiu um suporte essencial para: i) aprimoramento de 

habilidades profissionais como observação, escuta disciplinada e sistemática, e organização no 

trabalho; ii) ampliação da compreensão a respeito dos compromissos profissionais e da postura 

ética; iii) aprimoramento do relacionamento profissional tanto na relação com seus colegas de 

estágio, quanto do profissional experiente; iv) aprofundamento do conteúdo específicos e 

interdisciplinar tanto no preparo quanto na execução de suas aulas. E ressaltaram ainda, que esse 

aprendizado foi favorecido pelas adversidades encontradas nas escolas e sua atuação em 

diferentes espaços, uma vez que ampliaram o repertorio das vivências e experiências orientadas 

por profissionais, tanto da aprendizagem do trabalho em equipe e das aproximações sucessivas 
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entre a teoria e a prática, quanto do incentivo do comportamento de pesquisador a partir de 

situações reais e desafiadoras. 

No entanto, o estágio requer aprimoramento em seu desenvolvimento quanto a sua programação 

junto às escolas, como por exemplo. i) uma maior aproximação entre a instituição de ensino e as 

escolas campo de estágio; ii) necessidade das instituições envolvidas universidade e secretaria 

de educação dialogarem e imprimirem maior profundidade nas discussões que envolve estágio 

nas escolas de educação básica qualificando o processo, revertendo-se com trabalhos positivos e 

propositivos tanto para acadêmicos como para os profissionais das escolas campo de estudo. 

Proposições imprescindíveis que não podem ser adiadas, uma vez que a formação do educador 

requer a inserção no cotidiano profissional para apreender a realidade e aprender a dar respostas 

as demandas referentes à profissão.  

Visualizando a partir de uma perspectiva cognitiva, as experiências vivenciadas em diferentes 

ambientes ajudam os acadêmicos a adquirir entendimento contextualizado e habilidade para 

conectar os efeitos do ambiente para o desenvolvimento de suas consciências. Nesse processo, 

os acadêmicos aprendem a aplicar análise textual construtiva nas suas tentativas para entender e 

criticamente refletir sobre o ato de ensinar. 

O que nos deixa gratificados com as ações desenvolvidas é que muitas escolas e ambientes não 

formais de ensino ao receberem os relatórios de diagnóstico da realidade educacional enviados 

com sugestões, aperfeiçoam suas ações após a atuação dos acadêmicos. Isso nos leva a concluir 

que as experiências vividas dotam os futuros professores de atitudes críticas, da capacidade de 

decidir, de intervir e de gerar em suas práticas possibilidades de mudanças, vislumbro ainda um 

salto qualitativo por meio de um trabalho colaborativo em conjunto universidade e escolas. 
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Resumo: 

Problemática: 

Caraterização de práticas de ensino e de avaliação no contexto de unidades curriculares de uma 

licenciatura de uma Escola da área das Ciências da Saúde. 

Metodologia: 

Um dos objetivos deste estudo era produzir, com a maior precisão possível, narrativas extensas 

que pudessem ilustrar as práticas de ensino e de avaliação presentes em unidades curriculares de 

uma licenciatura e as suas relações com as aprendizagens, respondendo a questões tais como: 

Como se caracterizam os ambientes de ensino, aprendizagem e avaliação nas unidades 

curriculares? Que práticas de ensino e avaliação parecem prevalecer? O esforço da investigação 

concentrou-se na recolha de dados que pudessem retratar as práticas de ensino e de avaliação no 

contexto das salas de aula. Os métodos de recolha de dados utilizados foram, no essencial, a 

observação de aulas e as entrevistas, a partir dos quais se construíram e utilizaram narrativas que 


