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Apresentação

Este segundo material sobre os estágios supervisionados do nosso curso 
de licenciatura em Ciências Biológicas oferece a você, aluno-estagiário, uma 
oportunidade ímpar. Com este material, você terá contato com relatos e expe-
riências de estágios advindas de todas as regiões do país.

Por essa razão, sua configuração é um pouco diferente do que você estava 
acostumado. Não se trata de um livro que foi construído para ensinar conteú-
dos, ou seja, ele é muito mais do que um livro-texto. Ele leva a você experiên-
cias, relatos, angústias, reflexões, pensamentos, perguntas, incertezas sobre as 
práticas de ensino em ciências e biologia. O livro que você tem em mãos traça 
um panorama frágil (pois se trata de escolhas e de costuras singulares feitas 
por nós autores) e provisório do que pode significar vivenciar a docência em 
ciências e em biologia na educação básica. 

Para a leitura deste livro fazemos um alerta: nós, autores do livro, estare-
mos falando com você por meio dos quadros em destaque, pois os textos prin-
cipais foram escritos por estudantes como você. Consideramos profundamen-
te necessária (por uma questão ética) a manutenção dos diferentes estilos de 
escrita, pois o que queremos é colocar você em contato com modos distintos 
de tecer reflexões sobre o estágio. Além disso, desejamos garantir que a as-
sinatura do texto principal continue sendo dos estudantes que o escreveram 
(sob a supervisão dos seus orientadores). A referência de quem escreveu cada 
capítulo está logo abaixo do título: esse, sim, inventado por nós, autores. 

O primeiro capítulo é da região sudeste, da Universidade de Campinas (UNI-
CAMP). O segundo é da região nordeste, mais especificamente da Universidade 
Federal de Alagoas (UFAL). O terceiro capítulo é da região centro-oeste, da Uni-
versidade Estadual do Mato Grosso (UNEMAT). O quarto capítulo é da região 
Sul, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O quinto é da região 
norte, da Universidade Federal do Pará (UFPA). Queremos com essa diversidade 
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regional mostrar um pouco das múltiplas formas de se pensar os estágios em 
ciências e biologia em nosso continental país. Porém, mais que isso, desejamos 
trazer experiências das universidades públicas sem privilegiar as regiões sul e 
sudeste (as quais estamos mais próximos e familiarizados). Certamente que 
cada um dos textos não está, aqui, representando sua região, que é muito vas-
ta e diversa. Cada texto fala apenas do seu específico lugar. Entretanto, termos 
todos os cantos do Brasil presentes neste material nos orgulha muito.

Não foi simples selecionarmos os textos que compõem esse material im-
presso. Trabalho árduo de composição e de costura que fizemos para você 
ter um livro com muita qualidade. Convidamos inúmeros colegas de outras 
universidades para nos enviarem contribuições. Com isso, lemos muitos textos 
interessantes e escolhemos aqueles que tocaram em pontos que gostaríamos 
de destacar a você.

No capítulo 1, focamos a nossa atenção nos tempos da escola. O modo 
como essas organizações influenciam as práticas de estudantes e professores, 
como determinam suas vidas, seus momentos de dormir, aprender, trabalhar, 
correr. São evidenciados, por meio dos relatos desse primeiro capítulo, como 
andam nossas relações com o tempo, o qual está cada vez mais curto pelo 
tanto que realizamos, pelo tanto que nos é exigido e pelo tanto que nos é ofer-
tado. Como são silenciados, nesses relatos, os tempos de amar, de se divertir, 
de nada fazer e apenas observamos esse tempo passar; os tempos necessários 
à reflexão, que anda cada vez mais vinculada ao relatório que devemos en-
tregar, e para ontem! Como se todos nós pudéssemos marcar o tempo certo 
de refletir, organizar nossas concepções, mudar nossas práticas num tempo 
certo. Aos que agora iniciam suas práticas, ou aos que vêm desempenhando-
as já há algum tempo (tempo!), não se assustem: nossos tempos de mudança 
só se encerram com nossas vidas, e aí, o tempo não mais nos importa.

No capítulo 2, buscamos trazer à tona esta recorrente expressão “aula di-
ferenciada”. Ela tem outros nomes, como prática alternativa, aula diferente, 
abordagem metodológica não tradicional etc. Devido às inúmeras críticas que 
o chamado ensino tradicional sofre ao longo da licenciatura, neste espaço do 
estágio, neste entrelugar, surge um “medo” tão grande de se desempenhar exa-
tamente esta prática tradicional, que muitas vezes passamos nossos estágios 
perseguindo a necessidade de romper totalmente com esse modelo. Mas ele 
está de tal forma enraizado em nossas vidas, que romper com essa prática é 
tarefa extremamente difícil! Afinal de contas, foi por meio desse modelo tradi-
cional que fomos ensinados durante toda a nossa escolarização. Muitas vezes 
acreditamos que passar um filme em sala de aula, levar os estudantes ao labo-
ratório, tirá-los da sala, constituem uma aula diferenciada. Mas, se ao fizermos 



isso, continuarmos sendo “os detentores das verdades sobre o mundo”, ignorar-
mos os saberes dos estudantes, não considerarmos a ideia do filme, mas ape-
nas as cientificamente mais aceitas, nossas práticas não serão diferenciadas. 
Apenas vestirão uma outra roupa, mas seus corpos continuarão os mesmos.

No capítulo 3, destacamos uma outra forma possível de estágio, que per-
mitiu aos estudantes realizá-lo de maneira condensada. Levantamos aspectos 
relacionados a esta escolha, suas facilidades, suas possibilidades. Ao mesmo 
tempo, ainda resta uma sensação de que o estágio realizado nesse formato se 
torne algo “artificial”. Porém, devemos lembrar que o estágio pode também 
ser enxergado desta forma: é o espaço marginal, em que ainda não remamos 
no rio a ponto de conduzirmos as nossas próprias turmas, de exercermos ple-
namente essa prática, mas também, não somos mais apenas estudantes que 
nadamos em direção ao barco do professor.

Buscamos estimular também uma reflexão sobre as escolhas na prática do-
cente: o quê ensinar, com quais objetivos e como resgatar esses objetivos na 
construção de nossas avaliações.

No capítulo 4, enfatizamos a articulação dos saberes escolares com outros 
saberes, provenientes de outros espaços, como as unidades de conservação, os 
zoológicos, museus etc. Lembramos que, também nesses locais caberá aos biólo-
gos exercerem papéis de educadores, mas vale ressaltar que apenas transportar 
os estudantes para esses lugares não garante uma prática educativa “diferente”.

No capítulo 5, a partir de memoriais sobre a licenciatura, resgatamos muitos 
dos discursos que permeiam a formação inicial dos licenciandos em Ciências 
Biológicas, enfatizando a importância da reflexão contínua sobre as práticas 
educativas. Ao mesmo tempo, relembramos ideias que, muitas vezes, quando 
gestamos nossos estágios, acabam apagadas dos mesmos, devido a inúmeros 
fatores, como ansiedade, apego aos conteúdos tradicionais, tempos curtos ou 
muito longos etc.

Por meio destes textos refletiremos sobre os formatos do estágio e sobre a 
contextualização do ensino que tem a pretensão de fornecer significado para 
crianças e jovens. Mostraremos como se pode inventar memórias que ativem 
pensamentos sobre como nos formamos professores nesse tempo em que es-
tamos, ainda, em formação inicial.

Aproveite a leitura para conquistar inspirações para a escrita dos seus pró-
prios ensaios textuais sobre os estágios. Acreditamos que você tem em mãos 
uma oportunidade que outros alunos de estágio não tiveram: ler e pensar so-
bre experiências de lugares distantes e diversos desse infinito Brasil.

Os autores/organizadores
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Aproximando-se da escola...
Este capítulo apresenta o texto intitulado “Relatório final 

do estágio realizado na Escola Estadual Parque São Jorge”; 
ensaio final de estágio da aluna Simone Cespedes Vitor; 
orientada pela professora Cristina Bruzzo, na Universida-
de Estadual de Campinas (UNICAMP). Com ele buscamos 
nos aproximar da escola, abrindo algumas questões sobre o 
“tempo” do ensinar e do aprender. Esperamos também re-
fletir sobre as angústias dessa aproximação, no caminho do 
desenvolvimento do estágio e dessa forma refletir sobre os 
momentos de ida à escola, para a realização do estágio su-
pervisionado e sobre os tempos do ensinar e do aprender.
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1.1 Um estágio se inicia...

Por volta das 16h30 do dia 18 de junho de 2010, apressei-me 
para terminar meus experimentos no laboratório e me despedi ra-
pidamente do pessoal.

– Ah é, hoje você vai à escola, né? Quando acaba o seu estágio? 
– perguntou uma das técnicas do laboratório.

– Tá acabando, hoje é o último dia e tenho que chegar um pouco 
mais cedo. A professora do estágio vai à escola conversar com a 
gente!

– HUM, então hoje vai ter festinha de despedida!!! − comentou 
um dos alunos de doutorado.

– Ah, claro que não, você acha que eles vão preparar uma festa?! 
Para se despedir dos estagiários?!

E mais uma vez saí, no afã de não perder o ônibus. O que mais 
uma vez não adiantou. Uiara e eu comemos rapidamente e fomos 
para o ponto. O ônibus havia passado uns 10 minutos antes da 
hora. Quando precisamos que chegue um pouco antes, ele atrasa! 
O ônibus das 17h30 simplesmente não passou. Conseguimos pe-
gar o das 18h00. O Higor estava nesse mesmo ônibus. Ele já havia 
avisado que não conseguiria pegar o das 17h00 e como o próximo 
não passou... Estávamos os 3 atrasados. Somente Cris conseguiu 
chegar no horário. Esse dia foi uma exceção, geralmente consegui-
mos pegar o ônibus, mas não raramente alguém o perdia e chegava 
em cima da hora. 
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Importante é ver que o tempo é, muitas ve-

zes, angustiante para quem exerce a profis-

são de professor. Horários para chegar à es-

cola e para começar e terminar uma aula 

estão sempre no horizonte das preocupa-

ções. Isso permite pensar na organização do 

tempo da escola e nos modos como ele in-

terfere naquilo que selecionamos ensinar e 

nas formas pelas quais vamos compondo nossas práticas pedagó-

gicas. Esse tempo cronometrado que perfaz o trabalho docente 

interfere, ainda, nas formas como escutamos nossos alunos. Algu-

mas vezes podemos dar pouca importância para breves falas ou 

gestos ou silêncios no cotidiano da sala de aula (que podem ser 

muito importantes para os alunos) porque temos pouco tempo e 

estamos envoltos em ministrar determinados conteúdos. Como 

podemos fazer caber no tempo da aula algo inesperado que possa 

surgir dos alunos e que pode nos movimentar a organizar uma ou-

tra próxima aula?

Depois de uma hora mais ou menos, dependendo do trânsito na 
Dom Pedro, chegávamos no nosso destino: Escola Parque São Jorge. 
Um pouco cansados das inúmeras voltas. Nesse dia em especial, Cris 
nos ligou. Higor atendeu pensando que ela queria saber se iríamos 
demorar, afinal a professora deveria estar nos esperando e estáva-
mos muito atrasados. Higor lhe disse, um pouco cansado, com sono 
e sem muito conhecimento em relação ao caminho escuro e longo 
que percorríamos, ora conversando sem prestar muita atenção no 
caminho lá fora, ora quase dormindo, duas vezes por semana:

– Estamos no Fazendinha já, ou Santa Barbara, sei lá, logo 
chegaremos!

No momento em que uma mulher com uma expressão de sur-
presa nos diz:

– Boa Vista, o Fazendinha ainda tá longe!

Ao que Higor sem graça responde:

– Ah é Cris, tamo no Boa Vista ainda, vamo demorá. A  
professora já tá aí?
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– Não?! O quê? Festa surpresa? Pra gente?!

Esse último dia resume muito bem o que foi esse semestre de 
estágio foi para mim. Foi cansativo, às vezes confesso que pensei 
como seria melhor se eu pudesse ir para casa depois de um dia 
inteiro na Unicamp, uma correria “danada” para preparar as au-
las, pensar em coisas diferentes para levar aos alunos, fazer prova, 
corrigi-las, etc., mas uma vez dentro da sala de aula todo o esforço 
do grupo valia à pena. Os alunos sempre, de alguma forma, me 
surpreendiam.

Nunca vou me esquecer da nossa aula de fecundação. Devido ao 
interesse dos alunos e à quantidade de perguntas, a aula se esten-
deu e quando a inspetora os avisou do fim da aula e a apresentação 
ainda estava pela metade ouvi mais de um aluno dizer:

– Ah, mas a aula ainda não acabou! Queria assistir até o fim.

Devemos considerar que isso ocorreu numa sexta-feira à noi-
te. Um dia no qual a escola se encontra quase vazia. Tanto alunos 
quanto professores faltam nesse dia. Como se houvesse um acordo 
implícito: sexta não há aula. Quem começou com isso? Alunos ou 
professores? Não sei. Um dia ouvi uma garota comentar que sexta-
feira os alunos iam num lugar para conversar, passar o tempo, não 
me lembro ao certo se era um barzinho ou uma pastelaria, algo 
assim e, portanto, a maioria das pessoas não ia à escola. Elas saem 
de suas casas, porém não chegam ao seu destino: a escola.

É muito fácil dizer que os alunos não querem ir à aula por falta 
de interesse e já que não há alunos, então porque haver professores, 
por que dar conteúdo de prova já que não vai ninguém. É fácil se 
acomodar com essa situação e acreditar que não depende do pro-
fessor mudar essa realidade. No entanto não foi falta de interesse 
que percebi naqueles meninos no dia da aula de fecundação e em 
outras aulas, todas de sexta à noite.

Talvez eles só precisem de algo novo, aulas diferenciadas, que fu-
jam da mesmice e da previsibilidade. É possível incluir os conteúdos 
do programa anual em discussões atuais e práticas. É possível sair 
do quadro negro. Isso não implica necessariamente recursos tecno-
lógicos aos quais muitas escolas não têm acesso. Um diálogo, um 
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jogo, um atividade prática, em grupo, tudo isso se torna interessante 
numa escola em que as aulas e atividades são sempre as mesmas. 

Importante é ver que os modos como escolhemos ministrar uma 

aula também impacta o conteúdo selecionado. Assim, podemos 

pensar que não é apenas uma questão de ver modos diferentes 

de ensinar um mesmo conteúdo, mas modos mais criativos de  

fazer com que os conteúdos sejam, também, criados, produzidos, 

inventados pelos próprios alunos no calor da sala de aula.

Uma vez a professora nos disse que os alunos estavam frequen-
tando mais as aulas de sexta-feira por causa dos estagiários. Eu diria 
que era por causa das novas possibilidades que apresentamos. Não 
foram muitas, com mais tempo poderiam ser mais e melhores, mas 
como foi, já foi ótimo.

Pude ver esse interesse em aprender e a inteligência desses alu-
nos logo no primeiro dia de estágio. Depois da apresentação fize-
mos logo a pergunta: – E vocês pensam em fazer faculdade?

O que aparentemente era um dos alunos mais falantes e ba-
gunceiros, e o qual depois demonstrou ser de fato, respondeu 
prontamente:

– Claro, engenharia elétrica.

Não só ele, muitos outros estavam convictos da importância de 
fazer uma faculdade. Alguns não acreditavam muito que isso seria 
possível um dia. Por exemplo: uma menina indicou um garoto da 
sala e nos disse: – Ele quer ser padeiro.

Algumas pessoas riram e um garoto falou: – É serio, o que você 
quer ser? 

O menino confirmou:

– Padeiro.

Conversei com esse menino depois e ele me disse que trabalha-
va numa padaria e gostava muito do que fazia. Foi além. Disse que 
se um dia tiver condições de pagar uma faculdade de gastronomia, 
talvez, aperfeiçoaria seu conhecimento e suas habilidades.



17Aproximando-se da escola...

Independentemente do sonho de cada um, todos eles têm o 
potencial de estudar, ter um ensino superior, serem profissionais 
competentes e pessoas dignas. Como futura educadora pude per-
ceber o quanto eu posso influenciar na vida e escolhas desses alu-
nos. A responsabilidade da escola vai além de ensinar o conteúdo 
para que seus alunos passem no vestibular e, talvez, esse seja uma 
das maiores responsabilidades dos professores.

Será que a própria instituição escolar está preparada para ir além 

do conteúdo de ensino? Como os gestores estão fornecendo as 

condições para o trabalho docente? As escolas não são múltiplas, 

com trabalhos distintos e algumas vezes promovem, sim, práticas 

interessantes aos alunos? Que visões de educação se confrontam no 

espaço da escola? Como professores se formam? Qual a responsa-

bilidade da universidade nessa formação? Ela também acontece na 

própria prática docente, nos modos como se consome cultura, nas 

relações que se tece nos espaçamentos rurais e urbanos em que se 

vive? Essas são perguntas interessantes de fazermos para não cul-

parmos somente os professores pelas agruras que porventura enxer-

gamos nas escolas.

Claro que não estou culpando professores, diretores etc., por 
esse despreparo, mas a sociedade como um todo, que não valoriza 
essa profissão e não cobra mudanças das autoridades competentes. 

Aprendi com essa experiência, a primeira que tive, que ensinar 
numa escola de ensino médio pública é um desafio. É um grande 
desafio que deve ser vencido por etapas, a cada dia. Usar o data 
show foi um desafio. Somente o coordenador pedagógico tinha 
acesso, e este não tinha horário certo para chegar. Com muito 
“jeito” e paciência conquistamos a confiança da direção que o dis-
ponibilizou para que fosse usado por nós sem necessariamente a 
presença do coordenador. Usar a sala de informática no período 
noturno é um desafio. Esse nem tivemos a pretensão de conquistar.

São problemas, até simples de serem resolvidos, com os quais 
os professores se confrontam e que muitas vezes não têm cora-
gem ou ânimo de enfrentar, simplesmente porque não cabe aos  
professores resolvê-los.
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Graças a este estágio desmistifiquei um pouco o que é dar aulas. 
Sei que muitas vezes a gente quer gritar para que os alunos nos 
ouçam, porém é em vão. Não é levantando a voz que vamos con-
seguir a atenção desses adolescentes. É usando a inteligência e o 
bom senso. Estou, não totalmente, mas mais que antes, preparada 
para esse desafio. Ainda devo melhorar muito como professora, 
mas o fato de ter conquistado uma vez a confiança e o respeito de 
duas turmas de 2° ano, me torna mais confiante e mais capaz para 
assumir, mais adiante, essa responsabilidade.

Resumo

Neste capítulo inicial, deste segundo material impresso sobre os 
estágios, abrimos algumas questões sobre o “tempo” do ensinar e do 
aprender na escola, refletimos sobre as angústias que podem nos 
tomar quando estamos a caminho da escola para desenvolver um 
estágio e pensamos um pouco sobre as responsabilidades docentes 
no espaço escolar. Este é um capítulo de abertura, muito interessan-
te para iniciar uma conversa sobre as múltiplas relações estabeleci-
das no decorrer do estágio: seja com o professor, com o conteúdo a 
ser ministrado, com os espaços em que se ensina, entre outras.

Bibliografias complementares comentadas

Programa “Salto para o Futuro” <http://tvbrasil.org.br/
saltoparaofuturo/>.

Acesse a página do Programa na Rede, veiculado pela TV Brasil, 

e leia inúmeras entrevistas e textos que discutem questões con-

temporâneas sobre Educação, que podem interessar a você nesse 

primeiro movimento de iniciar seu estágio supervisionado.





c
a

p
ít

u
lo

 2



c
a

p
ít

u
lo

 2

As etapas do estágio: pensando 
sobre aulas “diferenciadas”

Este capítulo apresenta o texto intitulado “Estágio Su-
pervisionado: observação da escola e atuação com ativi-
dades alternativas”, que é um ensaio final de estágio dos 
alunos Wagnar da Silva e Daniella Marques dos Santos, 
orientados pela professora Giana Raquel Rosa, na Uni-
versidade Federal de Alagoas (UFAL). Por meio deste en-
saio pretendemos fazer uma reflexão sobre o processo de 
estágio supervisionado em todas as suas etapas. Identifi-
car potencialidades metodológicas alternativas às aulas. 
Construir sentidos sobre o que seriam “aulas escolares 
diferenciadas”.
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2.1 Estágio Supervisionado

O Estágio Supervisionado é uma atividade obrigatória previs-
ta tanto na legislação nacional como no Projeto Pedagógico do 
Curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Alagoas 
(UFAL). Aqui, o estágio, por meio da articulação teoria e prática, 
incentiva os alunos nos processos de observação, vivência e atua-
ção no cotidiano escolar a fim de proporcionar momentos de refle-
xões sobre o campo de estágio ao mesmo tempo em que possibilita 
ao graduando saber “o que o espera” quando profissional. 

Quando nos inserimos no ambiente esco-

lar é interessante pensarmos no papel que 

desempenhamos. Enquanto alunos da 

educação básica, olhamos o ambiente da 

escola de modos muito diferentes daque-

les que possivelmente vamos tecer quando 

formos professores dessa instituição. En-

quanto estagiários ocupamos um espaço 

marginal, ou seja, situado na margem entre sermos estudantes 

universitários e, ao mesmo tempo, professores. Esse entre-lugar 

marca o modo como vamos construindo um olhar à escola, que 

não é mais de alunos da educação básica, mas também não é, ain-

da, de professores da escola, mesmo que estejamos desempe-

nhando esse papel no decorrer do estágio.

As inúmeras dúvidas e inseguranças relacionadas com a atuação 
docente (comuns em qualquer estudante de licenciatura) são con-
frontadas e às vezes superadas, uma vez que se entende que a vida 

Resolução CNE/CP 01/2002; 
Parecer CNE/CES 1.301/2001
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profissional oferecerá inúmeras incertezas e surpresas impossíveis 
de serem vivenciadas em um período de estágio.

 Nesse sentido, um dos grandes desafios para nós, estagiá-
rios, é adquirir experiências que contribuam com o processo de 
profissionalização. Além disso, essas experiências são enrique-
cidas e incentivadas mediante a participação em outros projetos 
oferecidos pela Universidade, como o PAESPE – Projeto de Apoio 
às Escolas Públicas de Alagoas (participação em vestibular social 
aberto a todos os alunos interessados), o Programa de Extensão 
que atua na linha de formação de professores, prioritariamente 
em escolas públicas de baixo IDEB – Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (também de participação aberta a todos os 
alunos) e o Projeto PIDID – Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (projeto financiado pela CAPES que trabalha 
com dez bolsistas). 

Assim, o Estágio Supervisionado (obrigatório para todos) con-
quistou o papel de laboratório para o acadêmico, um momento de 
discussão que nos permite refletir a partir da articulação entre a 
teoria vista nos textos estudados na Universidade e a prática viva 
dentro das escolas, sobre as situações coerentes ou não, que acon-
tecem tanto na escola como na Universidade. Essas descobertas e 
vivências propiciam crescimento pessoal e profissional. 

 Isso posto, iremos apresentar algumas considerações, su-
cessos e dificuldades vivenciados em nossos estágios 2, 3 e 4, re-
alizados em uma escola estadual do Município de Maceió – AL. 
Destacamos que somos orientados a realizar os Estágios 2, 3 e 4 na 
mesma escola, a fim de não apenas observarmos e conhecermos 
melhor a realidade escolar, mas principalmente de criarmos vín-
culos com a comunidade escolar e possibilitar que os momentos 
de intervenção sejam mais efetivos em uma situação de estágio. 

2.1.1 Estágio Supervisionado 2 – observando o espaço 
escolar 

O Estágio Supervisionado 2 se apresenta como um estágio de 
observação. Não que não façamos observação em outros momen-
tos, mas nesse estágio não há intervenção efetiva de nossa parte. 
Realizamos as atividades do Estágio 2 entre os meses de abril a ju-

Na UFAL o Estágio 
Supervisionado 1 ocorre em 
ambiente não escolar.
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nho de 2009, no período vespertino com frequência de duas vezes 
por semana, com carga horária de 4 horas por dia. Nesse sentido, 
observamos a escola como um todo e não apenas as aulas dos pro-
fessores de Ciências e Biologia. 

Como a proposta era preparar um material audiovisual com 
base na imersão que fizemos na realidade escolar, nos valemos 
de fotos e registros gravados digitalmente sobre aspectos que nos 
chamaram a atenção na escola. 

Ao observarmos as aulas, notamos que a maioria das turmas da 
escola é calma, não ocorrendo situações desagradáveis e inusitadas 
durante as atividades, mesmo que a escola esteja inserida em um 
bairro com um índice de criminalidade relativamente alto. Obser-
vamos também que a direção da escola costuma interagir com a co-
munidade através dos próprios alunos da escola, proporcionando a 
participação em palestras e eventos que ocorrem dentro da escola.

Um ponto negativo percebido nessas observações foi que a maio-
ria dos professores trabalhava com aulas unicamente teóricas, tendo 
como suporte apenas o livro didático, embora a escola possua um 
laboratório de Ciências em ótimas condições, o qual não foi utili-
zado por nenhum professor durante todo o período de observação. 

Ao serem questionados sobre o planejamento de aulas diferen-
ciadas 

É necessário que você, estagiário, indague-se sobre o que está en-

tendendo por uma “aula diferenciada”. Algumas vezes, não basta 

o uso de equipamentos eletrônicos em sala de aula (projetores, 

computadores) ou mesmo configurar uma atividade prática em 

laboratório, ou, ainda, exibir um filme, para que passamos chamar 

tais inserções como “diferenciais” em nossas aulas. É interessante 

se perguntar se estamos provocando nas aulas que planejamos 

relações não só centradas no conteúdo específico de biologia e/

ou ciências. Estamos ampliando as conexões de certo saber esco-

lar específico com outros saberes escolares ou com saberes advin-

dos do cotidiano?  Estamos deslocando a transmissão unilateral 

dos conteúdos (que geralmente parte do professor para o aluno) 

para uma pedagogia que experimente uma criação efetiva de 

conhecimentos pelos alunos? Estamos escutando e levando em 
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consideração modos de entendimento que nossos alunos trazem 

para as aulas? Estamos indagando os modos como os materiais 

e instrumentos didáticos que utilizamos estão participando ativa-

mente da produção dos entendimentos em circulação nas aulas? 

Estamos colocando em pauta nas nossas aulas o contemporâneo, 

ou seja, os dilemas e as questões (muitas delas relacionadas às 

ciências ou à biologia) que nos atravessam instituindo modos de 

pensar e se posicionar no tempo presente?

os professores responderam de forma unânime: não tinham tem-
po para planejar outras atividades e sua formação não os prepa-
rou para isso. Aqui, nossas reflexões nos levam a perguntar: será? 
Mesmo entendendo que os cursos de formação de professores de 
Ciências e Biologia priorizam o acúmulo de conteúdos em detri-
mento às atividades pedagógicas, será que com a participação na 
vida escolar não há possibilidades de se criar aulas diferenciadas? 
De avaliarmos o que não está de acordo com as necessidades do 
mundo moderno e de nossos alunos e buscarmos alternativas? 
Será que somos tão reféns de nossa formação? Onde fica a nossa 
autonomia? E as ações de formação permanente? Será que a vida 
nos consome de tal maneira que deixamos de considerar o quan-
to é importante estarmos comprometidos com a aprendizagem de 
nossos alunos? Será que existe um curso do qual o aluno sai “pron-
to”, sabendo “tudo” para exercer sua atividade profissional?

Essas discussões permeavam nossas supervisões e vários cole-
gas colocavam situações semelhantes. As nossas leituras indica-
vam para um processo de profissionalização e mesmo de projeto 
de vida que possibilitasse um crescimento não apenas pessoal, mas 
também profissional. Essas observações, articuladas com as leitu-
ras e reflexões foram fundamentais para o desenvolvimento das 
etapas seguintes.

2.1.2 O Estágio Supervisionado 3 – primeiras 
intervenções

O Estágio Supervisionado 3 foi desenvolvido entre os meses de 
setembro a novembro de 2009, no período vespertino, com frequ-
ência de duas vezes por semana, com carga horária de 5 horas/dia. 
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Nesse estágio, a proposta foi desenvolver uma intervenção dife-
renciada. Poderíamos “dar aulas”, de acordo com o planejamento 
do professor, mas também organizar um projeto de intervenção 
educativo para as turmas de Ensino Fundamental 2 (6º ao 9º ano). 
Assim, organizamos o estágio em etapas: a primeira foi conhecer 
as professoras responsáveis e as turmas que acompanharíamos e 
organizar um diagnóstico (após análise de respostas de questioná-
rio misto com perguntas sobre os sentimentos e os conhecimentos 
sobre anuros); a segunda foi elaborar os planos de aula de acordo 
com o projeto de intervenção que fizemos. Aqui destacamos que 
o projeto de intervenção foi realizado nas turmas de 7º ano, e pos-
teriormente, articulado ao nosso projeto de Trabalho de Conclu-
são de Curso – TCC; e a terceira etapa constituía na aplicação do 
projeto de intervenção que possuía atividades didáticas variadas, 
conforme explicaremos mais adiante.

Como no estágio 2, observamos que as professoras não utiliza-
vam nenhum tipo de atividade diferenciada e a aula expositiva era 
a regra. Assim, decidimos que nossas aulas seriam desenvolvidas 
com metodologias alternativas de ensino. 

Aula expositiva não é sinônimo de ensino tradicional. Os alunos-

professores podem dar aula por meio de metodologias alternati-

vas, mas continuar baseados em uma proposta de ensino tradi-

cional: reprodução de saberes/valores, reprodução de um mesmo 

modo de se pensar o papel da Ciência na sociedade e como esta é 

feita, dogmatismo científico, falta de reflexão (acriticidade), entre 

outros. Em contrapartida, uma aula expositiva pode ser crítica e 

não se basear na simples reprodução de saberes/valores.

Após os encontros iniciais (feitos através do Estágio 2), ficou de-
cidido que as professoras trabalhariam o tópico Seres Vivos, e nós 
daríamos apoio a elas e, posteriormente, desenvolveríamos nosso 
projeto de intervenção com o tema Anfíbios, dando maior enfo-
que aos Anuros, por termos percebido o “nojo” e a aversão que eles 
(e mesmo as professoras) tinham desses seres vivos. Notamos que 
mesmo os alunos que nunca tinham visto um sapo “ao vivo e em 
cores”, por exemplo, afirmavam não gostar deles. 
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Tendo decidido a unidade didática que ficaria sob a nossa res-
ponsabilidade, organizamos o projeto de intervenção em duas eta-
pas interdependentes, descritas a seguir.

As atividades desenvolvidas na primeira etapa tiveram enfo-
que teórico-prático e foram as seguintes: aulas expositivas dialo-
gadas utilizando cartilha com numerosas ilustrações; desenvolvi-
mento de jogos confeccionados pelas próprias estagiárias (jogo da 
memória “Diversidade dos anuros” e jogo da trilha (Figura 2.1) 
“Cuidando do sapinho”); aplicação de dinâmicas (verdades e mi-
tos sobre sapos, rãs e pererecas); e confecções de materiais diver-
sos (elaboração de cartazes sobre o ciclo reprodutivo dos anuros, 
diferenciação entre sapos, rãs e pererecas) (Figura 2.2). 

Figura 2.1 - Jogo da trilha: Cuidando do 
sapinho.

Figura 2.2 - Confecção dos cartazes. (Fonte: 
Arquivo pessoal dos autores do relato).

O jogo da memória consistiu de figuras com diferentes espé-
cies de anuros, dando ênfase às espécies regionais. No jogo da 
trilha, organizamos várias afirmações que indicavam os cuidados 
com os girinos, durante seu processo de metamorfose. Como em 
qualquer trilha, há avanços e retrocessos, de acordo com a “casa” 
que o aluno “cai” e as respostas dadas às perguntas dispostas no 
tabuleiro. Dinâmica dos mitos e verdades foi feita sem utilizar 
nenhum material diferente. Os alunos foram relatando os mitos 
que conheciam sobre os sapos e esses mitos eram escritos no qua-
dro da sala e depois discutidos. Aqui a turma se divertiu bastan-
te, pois os mitos eram os mais variados possíveis e possivelmente 
também estão presentes na cultura de outras regiões do Brasil: 

WOEHL, G. Jr. & WOEHL E. 
N. Sapos, Rãs e Pererecas: 
guardiões da natureza. 
Instituto rã-bugio. Disponível 
em: http://www.ra-bugio.
org.br/materialdidatico.
php?id=16 Acesso em:  jul. 
2009. 
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“Xixi de sapo no olho cega.”

“Se tocarmos em sapo ficamos com verrugas.”

“Se um sapo morder, não larga mais do seu dedo.”

Não podemos deixar de considerar que, segundo Sttebins & Co-
hen (1995), a cultura ocidental reconhece os sapos como animais 
envoltos por lendas e crendices, o que pode influenciar negativa-
mente as pessoas, inclusive os alunos. 

A ênfase em atividades lúdicas se deu por acreditarmos, assim 
como Kishimoto (1996), que o professor deve rever a utilização de 
propostas pedagógicas, passando a adotar em sua prática aquelas 
que contribuam positivamente para a mediação da aprendizagem. 
Assim, nessa etapa do estágio percebemos que a utilização dos jogos 
e outras metodologias de ensino se mostraram eficazes mediadores 
no processo de ensino-aprendizagem, pois além de descontrair os 
alunos, estreitaram os laços de amizades na turma e auxiliaram na 
aquisição de informações e conhecimentos sobre o tema, principal-
mente por possibilitarem a reflexão e participação dos alunos nas 
atividades e, mesmo, sair da rotina de aulas puramente expositivas. 

No desenvolvimento do trabalho, os jogos não foram usados como 
fins em si mesmos, mas como eixo condutor que, de forma eficaz, 
possibilitou não apenas o reforço do conteúdo didático específico, 
mas principalmente o empréstimo da ação lúdica para a aquisição de 
novas informações (KISHIMOTO, 1996) sobre o tema em questão.

A parte “prática” consistiu em levar os alunos ao laboratório de 
ciências da escola para que cada um deles ficasse responsável por 
um girino (destacamos que os girinos foram conseguidos em um 
criatório de peixes e seriam mortos 

Consideremos que você, estagiário, ao se deparar com uma ques-

tão dessas, poderia abrir uma conversa com os alunos sobre o sen-

tido da morte e, para si mesmo, sobre os efeitos éticos da utiliza-

ção de seres vivos para fins didáticos.
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e descartados para evitar competição com os alevinos), acompa-
nhando todo o seu processo de metamorfose, após esse processo se 
completar eles teriam que soltar os sapos jovens na natureza. 

Após o acompanhamento da metamorfose dos girinos (Figura 
2.3), os alunos confeccionaram cartazes sobre o ciclo reprodutivo 
dos anfíbios, a partir das observações feitas.

Durante as aulas, percebemos como é importante estimular 
sentimentos de carinho e respeito pelos seres vivos para que pos-
samos conviver com qualquer forma de vida na Terra. 

Ao final do trabalho, a maioria dos alunos mudou sua opinião 
com relação aos anuros e construíram um sentimento afetivo pelo 
animal se recusando até mesmo a soltá-los no ambiente (no entan-
to, eles acabaram cedendo e os sapos jovens foram libertados em 
uma área verde próxima da escola). Foi muito gratificante poder 
ver que os alunos conseguiram mudar suas opiniões em relação 
aos anuros. 

 “Tia, posso ficar com ele lá em casa? Eu cuido dele direito.” 

“Será que ele vai ficar bem? E se algum animal comer ele?” 

“Tia, ele ainda é pequeno, vamos ficar mais um tempo com ele?” 

“E se ele morrer de fome na mata, quando a gente soltar ele?”

2.1.3 O Estágio Supervisionado 4 – outro turno, outra 
realidade, surpresa!

O Estágio Supervisionado 4 foi desenvolvido entre os meses de 
abril a junho de 2010 no período noturno, com frequência de duas 
vezes por semana, com carga horária de 3 horas/dia. 

Foi realizado através de intervenção em turmas do ensino mé-
dio. Aqui também desenvolvemos aulas teóricas e aulas práticas 
envolvendo as seguintes unidades de conteúdos: Citologia (para 
o 1° ano), Genética (para o 2° ano) e Cinco reinos (para o 3° ano). 

As aulas teóricas foram realizadas com o auxílio de cartazes 
e textos elaborados pelas próprias estagiárias e as aulas práticas 
ocorreram no laboratório da escola com o auxilio de microscó-

Figura 2.3 - Aula 
prática cuidando do 
girino. (Fonte: Arquivo 
pessoal).
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pios, lâminas prontas e de materiais macroscópicos trazidos pelas 
estagiárias (como, por exemplo, macroalgas coletadas na praia).  

Esse estágio foi diferente pelo público abordado, pois as aulas 
aconteceram à noite e os alunos possuíam uma faixa etária um pou-
co elevada (entre 20 e 40 anos). O maior obstáculo enfrentado foi o 
cansaço dos alunos, pois eles trabalhavam o dia e era impossível des-
considerar o cansaço nas feições dos alunos, mas também impossível 
descartar a vontade de muitos em aprender e tentar melhorar sua 
vida com o auxílio dos estudos. Por isso, após diversas discussões, 
preferimos trabalhar com metodologias alternativas, rompendo com 
as aulas exclusivamente expositivas. Para auxiliar os professores nos 
temas, propusemos a organização de cartazes e aulas práticas, o que 
proporcionou um “despertar” dos alunos, apesar do cansaço. 

A estratégia foi viável e isso foi uma surpresa para nós – não 
pensamos que uma metodologia que utilizamos com alunos de En-
sino Fundamental pudesse “dar certo” com adultos. No entanto, eles 
se mostraram participativos, principalmente quando o assunto foi 
Genética e doenças. Em outra aula, envolvendo microscópios, o ní-
vel de atenção dos alunos também foi surpresa, pois nunca tinham 
visto um microscópio e muito menos um microorganismo. Para 
essa aula, que ocorreu após uma aula teórica com cartazes e figuras 
ampliadas, utilizamos lâminas prontas (protozoários) e visualização 
de algas microscópicas presentes nas águas de uma praia de Maceió. 
Ficaram bastante animados e interessados, “chovia” perguntas e in-
centivamos que desenhassem os microorganismos, apresentando 
as características visualizadas e que comparassem com os cartazes 
confeccionados sobre o assunto na aula anterior. 

O jogo “Bio” 

Bio – jogos com regras semelhante ao UNO ou CAN CAN, que apre-

senta questões com os conteúdos já ministrados pela professora 

sobre os 5 Reinos. O jogo, constituído por um conjunto de 80 car-

tões impressos em cartolina ou papel cartão, possui 46 cartões de 

perguntas de múltipla escolha, 11 cartões com perguntas abertas 

chamadas de desafios e 20 cartões coringas. Também possui dois 

cartões com as respostas de todas as questões e desafios e ou-

tro para respostas das perguntas com alternativas. Apresentamos 
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uma discussão sobre esse jogo no III Encontro Nacional de Ensino 

de Biologia; IV Encontro Regional de Ensino de Biologia Regional 

5; V Congreso Iberoamericano de Educación em Ciencias Experi-

mentales. Fortaleza -– 10 a 13 de outubro de 2010.

confeccionado por nós, apresentava questões sobre os 5 Reinos dos 
seres vivos (a professora já havia trabalhado vários reinos, para nós 
coube trabalhar o Reino Protista e Monera) e proporcionou uma 
competição saudável na turma, estimulando o estudo paralelo nos 
horários vagos a fim de acertarem as questões e ganharem o jogo. 

Deve-se destacar a visão de Vygotsky, relatada por La Taille 
(1992), quando apresenta a ideia de que os jogos são instrumentos 
de mediação da aprendizagem influenciando a formação de con-
ceitos e na construção de significados que possibilitam a articula-
ção entre o sociocultural e o científico. 

A aula prática de macroalgas partiu da coleta de algas arribadas, 
pois estas são vistas nas praias de Maceió, e associadas à sujeira ou 
ao lixo. Ver e manusear essas algas, produzir cartazes com as carac-
terísticas e diversidade do grupo e discutir a importância das mes-
mas, possibilitou o desenvolvimento de atividades de pesquisa que 
envolveu não apenas os aspectos cognitivos, mas também mudança 
de visão em relação aos seres vivos trabalhados. 

2.2 Algumas considerações finais

Com relação à experiência docente, os estágios foram muito im-
portantes para que aprendêssemos a lidar com situações diversas 
(pois atuamos com alunos em experiências e idades variadas) e, 
principalmente, a driblar obstáculos de origem intra ou extraesco-
lar e que influenciam no processo ensino-aprendizagem. Ao mesmo 
tempo, as experiências permitiram o entendimento de que o suces-
so do processo ensino-aprendizagem também depende do planeja-
mento das estratégias didáticas utilizadas pelos professores e alunos 
em ambientes de sala de aula ou mesmo de outros espaços dentro 
da escola. Nesse sentido, o envolvimento do estagiário torna-se es-
sencial para o sucesso do Estágio Supervisionado. Outro ponto im-

São aquelas que “aparecem 
soltas” nas praias, não sendo 
este o seu hábitat natural.
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portante foi em relação às orientações periódicas realizadas pelos 
professores na universidade, que proporcionaram não apenas emba-
samento teórico e reflexões sobre as situações vividas, mas também 
permitiu que a visão dos pontos positivos superasse a tendência de 
enfatizarmos apenas os erros e dificuldades nos estágios (possivel-
mente comuns a todas as escolas públicas, de acordo com os relatos 
apresentados por outros colegas, em outras escolas). Nosso período 
de estágio foi tão interessante para nós, que articulamos esta expe-
riência à produção de nosso TCC, pois percebemos no estágio um 
campo de pesquisa tanto para nós, como para os alunos. Paralela-
mente, destacamos a importância da anuência e autonomia possi-
bilitada pelos professores que nos acompanharam na escola em que 
estagiamos. Sem eles, essas experiências não seriam possíveis.

Resumo

Neste capítulo aprendemos sobre modos de se organizar um es-
tágio, a partir de uma experiência da Universidade Federal de Ala-
goas. Os focos foram a intervenção pedagógica e os modos como 
os estagiários procuraram construir o que vinham chamando de 
“aulas diferenciadas”. Como você aprendeu, não basta o uso de 
equipamentos eletrônicos em sala de aula ou mesmo configurar 
uma atividade prática em laboratório, para que passamos chamar 
tais inserções como “diferenciais” em nossas aulas. Vimos que é 
preciso perguntar se estamos provocando nas aulas que planeja-
mos um ensino significativo e contextualizado aos nossos alunos.

Bibliografias complementares comentadas 

SANTOS, J. R dos. Educação ambiental e o trabalho com 
valores: olhando para os animais. 116 f. Dissertação (Mestrado 
em Educação, UNESP), Rio Claro, 2009.

Essa dissertação discute de forma muito instigante trabalhos pe-

dagógicos em que os valores depositados sobre os animais pelos 

seres humanos tomam centralidade educativa.
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BECKER, Laise Orsi. Histórias sobre animais: criações em salas 
de aula. Trabalho de Conclusão de Curso (Ciências Biológicas, 
UFSC), Florianópolis, 2010.

Esse TCC mostra como é possível no espaço da sala de aula rela-

cionar disciplinas escolares em um trabalho cujo tema central são 

os animais. Nas referências bibliográficas, encontra-se mais um 

bom conjunto de sugestões de textos.
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Experimentando outros formatos 
de estágio: a contextualização do 
ensino em foco

Este capítulo apresenta o texto “Biologia do desenvolvi-
mento: relatos de uma experiência docente”, ensaio final 
de estágio de Joiciane Gonçalves Farias, Gesivânia Pires dos 
Reis e Cícero Pedro Farias de Sousa, orientados pela profes-
sora Ana de Medeiros Arnt, da Universidade do Estado de 
Mato Grosso (UNEMAT), campus Tangará da Serra. Com 
este capítulo pretendemos apresentar o minicurso temático 
como uma possibilidade de formato de regência no estágio 
supervisionado, assim como identificar potencialidades des-
sa abordagem para a contextualização do ensino de Ciências 
e discutir as abordagens de educação em sexualidade. 
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3.1 Relato de uma experiência docente 

Apresentamos aqui um relato de nossa experiência docente, de-
senvolvida durante o Estágio de Licenciatura II, do curso de Ciên-
cias Biológicas. O período de regência no Ensino Médio foi elabo-
rado no formato de um minicurso de uma semana (20 horas) para 
alunos do Ensino Médio de uma escola da rede pública.

 A partir da compreensão de que a ativi-

dade de ensino deve incluir cada vez 

mais práticas, em que o aluno tenha um 

papel ativo, o período de regência dos 

estágios supervisionados vem se confi-

gurando em variados formatos nas dife-

rentes instituições de ensino superior. 

Nossa intenção com o minicurso era realizar atividades de en-
sino que envolvesse não apenas aula expositiva, mas também ati-
vidades lúdicas e estratégias didáticas alternativas, sobre temas da 
Biologia relacionados à sexualidade. 
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A organização da regência em minicursos temáticos pode facili-

tar a incorporação de uma série de recursos didáticos e estratégias 

pedagógicas, uma vez que os estagiários não ficam restritos a cur-

tos espaços de aula espalhados ao longo dos meses. Reconhecemos 

que essas possibilidades podem enriquecer o ensino, mas precisa-

mos ressaltar que não garantem necessariamente uma transforma-

ção da prática pedagógica. 

Delimitamos o conteúdo do curso e optamos por tratar dos te-
mas: órgãos reprodutivos masculinos e femininos; gametas; pro-
cesso de fecundação e desenvolvimento do feto. Também foram 
abordados assuntos que, apesar de muito se falar, ainda são polê-
micos: as DSTs, gravidez na adolescência e aborto. 

A escolha desses conteúdos se deu pelo fato de, nos dias de 
hoje, haver muitos jovens que começam sua vida sexual cedo e 
sem orientação, tanto dos pais, quanto de professores, médicos 
ou outros profissionais do campo da saúde e educação em saúde. 
Durante a realização deste minicurso buscamos abordar o tema 
sexualidade a partir de uma perspectiva diferente daquela tratada 
usualmente na escola, enfocando o corpo adolescente e as questões 
que dizem respeito às suas vivências cotidianas. Sempre tratando de 
uma abordagem das Ciências Biológicas (o corpo, as estruturas que 
compõem o órgão reprodutor masculino e feminino, a produção 
dos gametas, a fecundação do óvulo e a formação do bebê, aborto e 
anomalias fetais) e dos aspectos sociais (as consequências de uma 
gravidez não planejada, as DSTs, preconceitos em relação ao aborto, 
responsabilidades com os cuidados com o corpo, dentre outros). 

Cabe a nós questionar sobre a escolha dos conteúdos: por que es-

ses? Os professores têm a preocupação de dar conta dos conteú-

dos curriculares de ciências e biologia, ficando até condicionados 

a ver o mundo por meio dessa lente. Nesse sentido, o minicurso 

parte de e dá grande ênfase aos conteúdos biológicos. É impor-

tante refletirmos sobre o direcionamento biológico e médico da 

sexualidade tradicionalmente presente na escola. Estudos do cam-

po do ensino de ciências problematizam a excessiva biologização 
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da sexualidade e ampliam o conceito de “corpo biológico” para um 

corpo socialmente construído. Nessa perspectiva, a educação em 

sexualidade se preocupa em desnaturalizar significados presentes 

na escola, na TV, nas músicas, nas palavras, nas falas e ações acerca 

do corpo, dos papéis femininos e masculinos, dos comportamen-

tos sexuais, trabalhando no sentido do respeito à diversidade de 

comportamento relativo à sexualidade. Procura oportunizar ao 

aluno conhecer seu corpo e expressar seus sentimentos, respei-

tando os seus afetos e do outro. Carvalho (2007), em seu trabalho 

intitulado “Educação sexual: conflito entre saberes biológicos e 

culturais” expõe algumas das discussões relativas às abordagens 

de educação em sexualidade. Vale a leitura! 

Nesse sentido, é importante ressaltar que ao longo de nosso pla-
nejamento, levamos em consideração que aqueles conhecimentos 
tratados no campo das Ciências Biológicas não estão apartados 
da sociedade. Também pensamos que é fundamental que relacio-
nemos os conteúdos, a fim de não torná-los fragmentados e sem 
sentido para os estudantes.

Passamos a apresentar agora o relato de algumas atividades de-
senvolvidas em nosso minicurso. Inicialmente descreveremos de 
modo geral as etapas das aulas e temas abordados, para posterior-
mente analisar três aulas que, a nosso ver, proporcionaram um de-
bate interessante acerca dos conteúdos planejados.

Elaboramos nosso minicurso para acontecer em etapas, de 
acordo com o assunto que seria tratado (estruturas reprodutivas; 
fecundação e formação do bebê; gravidez e adolescência; DSTs; 
aborto e anomalias congênitas) e distribuímos esses assuntos ao 
longo da semana, lembrando que cada dia de aula eram 4 horas 
de regência. Assim, cada tema poderia ser tratado de modo mais 
aprofundado, com diferentes atividades e exercícios todos os dias. 
No início de cada aula, fazíamos uma breve revisão da aula do dia 
anterior, na tentativa de não tornar o conteúdo fragmentado. Essas 
revisões eram realizadas através de dinâmicas e exercícios.

No quadro abaixo, apresentamos a divisão dos assuntos tratados 
ao longo do minicurso:
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Quadro 3.1 – temas do minicurso

Temas 
trabalhados 

no curso

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

 Histórico da 
Embriologia

Estrutura das 
células gaméticas

Fecundação
Gravidez e 
sociedade

DSTs

Órgãos 
reprodutores

Gametogênese e 
ovogênese

Gravidez
Gravidez na 

adolescência
Anomalias 
genéticas

Características 
genéticas

DSTs

Para todas as aulas planejamos uma parte expositiva, atividades 
e exercícios. Com isso tivemos como objetivo tanto sistematizar o 
conhecimento, oferecendo a mesma explicação para todos os alu-
nos como também, criar condições para que houvesse interação 
entre o conteúdo, nós (professores) e os estudantes, através de tra-
balhos mais práticos.

Ao final do desenvolvimento do minicurso foi possível perce-
ber que, mesmo sendo abordado inicialmente um assunto que é 
comum na disciplina de Biologia e que se constitui muitas vezes 
como “decoreba”, o uso de figuras e vídeos tornou o assunto mais 
interessante, e as dinâmicas realizadas motivaram os alunos e pro-
piciavam momentos de aprendizado mais ativo. 

Certas atividades nos chamaram atenção pelo fato de os alunos 
se envolverem na execução, isso por termos criado condições para 
relacionar o assunto da aula com suas vidas. São esses momentos 
que passamos a narrar agora.

3.2 Escravos de Jó: aprendendo a avaliar de 
outros modos

No segundo dia de minicurso iniciamos a aula com uma dinâ-
mica, denominada “Escravos de Jó”. Adaptamos a brincadeira in-
fantil ao tema que tínhamos trabalhado no dia anterior: quando 
algum aluno errava a música tinha que responder a uma pergunta 
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sobre órgãos reprodutores. Essa atividade foi planejada como uma 
revisão do dia anterior.

O envolvimento dos alunos com essa atividade nos chamou a 
atenção por ser uma brincadeira infantil. Embora tivéssemos pla-
nejado e esperássemos que desse certo, ficamos surpresos ao ver 
que nenhum aluno teve vergonha de participar e não tivemos que 
“convencer” ninguém da importância da atividade. 

Já estamos acostumados com uma escola de atividades desinte-

ressantes, alunos desinteressados. Muitas vezes chegamos a ouvir 

que os alunos não querem aprender e já partimos dessa expec-

tativa. Nesse cenário, os momentos de interesse e disposição dos 

alunos parecem gerar até um certo espanto. Vale refletirmos so-

bre esse aparente desinteresse: quem são esses jovens? O que vão 

buscar na escola? O que significa para eles a instituição escolar? 

Qual o significado das experiências vivenciadas nesse espaço? Em 

nossa experiência de ensino, percebemos que as questões relacio-

nadas à sexualidade sempre são de interesse dos alunos porque 

eles estão vivenciando o início de uma série de mudanças e des-

cobertas sobre seu corpo e o do outro, definindo papéis, modos 

de agir, identificando regras sociais que delimitam sua expressão.

Para Borges e Schwarz (2005, p. 3), a atividade lúdica possui 
dois aspectos importantes de serem analisados. Inicialmente com 
relação ao envolvimento dos alunos, independente da idade, as au-
toras argumentam que todos nós gostamos de brincar e na esco-
la essas atividades propiciam não somente um aprendizado mais 
agradável e uma interlocução do conhecimento com a realidade 
dos estudantes, como uma aproximação entre docentes e estudan-
tes. Além disso, os professores “ao criarem ou adaptarem um jogo 
ao conteúdo escolar, superam lacunas em seus conhecimentos, 
desenvolvendo habilidades, competências e material didático que 
qualificarão seu trabalho”. 

Nesta aula percebemos que mesmo em momentos de explica-
ção expositiva, os estudantes tinham mais disposição de prestar 
atenção e sentiam-se à vontade para perguntar quando apareciam 
dúvidas. Em relação a nossa preparação anterior, é possível afir-
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mar que demanda mais tempo e empenho para o planejamento 
do que apenas uma aula expositiva. Nesse caso específico, avalia-
mos o que fora tratado na aula anterior, realizando perguntas e 
obtendo respostas corretas, lembrando que, em função de ser um 
minicurso extraclasse, não havia pontuação em nenhuma ativida-
de. Será que se tivéssemos aplicado um teste escrito teríamos o 
mesmo empenho e interesse por parte de nossos alunos? É possí-
vel que dinâmicas como essa possam ser utilizadas para avaliar o 
aprendizado de nosso estudante, assim como uma prova (mesmo 
que eventualmente)?

Não queremos afirmar com essas perguntas que provas não são 
necessárias, mas que conseguimos, através dessa atividade, averi-
guar o que os estudantes recordavam-se das explicações do dia an-
terior, sem uma proposta que, normalmente, tem uma conotação 
negativa: a prova. A avaliação, nesse sentido, é compreendida como 
todo mecanismo ou estratégia de verificar o aprendizado dos alu-
nos. E estes, ao perceberem que compreenderam o conteúdo, serão 
estimulados a aprender ainda mais e a construir o conhecimento a 
partir do que é tratado em sala de aula. (Rosa, 2004). Essa experi-
ência docente foi interessante, pois nos mostrou outros meios de se 
avaliar, desmistificando a avaliação como algo negativo e tornando 
a aprendizagem divertida. 

 Nesse sentido, consideramos importante refletirmos sobre a fun-

ção das avaliações: para quê avaliamos? Existem diversas formas 

de avaliar e uma pergunta que nos parece importante fazer é: exis-

te um sistema de avaliação que seja completo e que dê conta das 

diferentes habilidades de cada aluno? Para aprofundar um pouco 

essa reflexão, sugerimos a leitura do texto “Algumas discussões 

envolvendo processos de avaliação”, de Rosa (1997).  

3.3 Gravidez e adolescência: articulando 
biologia e cultura

Para apresentar esta parte do conteúdo, passamos um documen-
tário sobre gravidez, cujo tema era “Tudo sobre gravidez”. Depois 
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discutimos e propusemos a atividade em que os estudantes se di-
vidiram em dois grupos e elaboraram cinco questões sobre o filme 
e/ou os conteúdos ministrados nos dias anteriores. Com essa ativi-
dade buscamos promover uma competição. Não houve premiação 
para o grupo vencedor, mas mesmo assim todos participaram com 
entusiasmo. Até esta aula tratamos de temas mais especificamente 
biológicos, todavia achávamos importante ressaltar os aspectos so-
ciais de uma gravidez e criação de um filho, ainda mais na fase em 
que se encontravam nossos alunos: adolescência.

Pensando desse modo, no dia seguinte fizemos uma dinâmi-
ca que se chamava “Quanto custa um filho”. Essa atividade tinha 
como objetivo promover, a partir de uma tabela para os alunos 
completarem os valores, uma discussão entre os estudantes sobre 
a responsabilidade, sobretudo financeira, de criar um filho até os 
seis anos de idade. Durante essa atividade, descobrimos que um 
dos alunos tinha um filho. Apesar de ele se gabar por não gastar 
nada, pois o sogro pagava todas as contas, durante a atividade esse 
estudante acabou ajudando muito, uma vez que ele sabia o que era 
necessário para a criança.

Depois promovemos uma discussão sobre o assunto, que per-
mitiu que os alunos refletissem e dessem suas opiniões sobre os 
valores. Nesse momento, vários deles se surpreenderam com os 
custos necessários para criar um filho, concluindo que para tal é 
imprescindível ter cuidado e responsabilidade. 

As informações sobre métodos contraceptivos e prevenção são 

disseminados nos veículos da mídia, em postos de saúde e nos es-

paços de ensino. Mesmo se considerarmos que essas informações 

não chegam a todos os lugares, vale pensar por que muitas meni-

nas que têm acesso a essa informação continuam engravidando. 

Quais outros aspectos motivam a gravidez na adolescência? Será 

que ela é encarada sempre como algo negativo? Nas campanhas 

educativas e nos espaços formais de ensino, informa-se a relação 

causa-efeito, sem, contudo, sinalizar para possibilidades de diá-

logo com os sentidos produzidos na sociedade contemporânea 

que possam ajudar a compreender outras significações da gravi-

dez pelas adolescentes. Uma boa dica de leitura para estimular a 
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reflexão sobre outros condicionantes da produção de sentido da 

sexualidade é o artigo “Das noções de corpo no ensino de biologia 

aos dizeres sobre sexualidade”, de Silva & Cicillini (2010).

 Todavia, o fato de termos abordado a questão financeira não su-
primiu a imaginação dos estudantes com relação à rotina de cuida-
dos diários com uma criança, bem como a nova rotina de vida, em 
especial para as meninas. Sob esse ponto de vista, Rangel e Queiroz 
(2008, p. 6) enfatizam que “o engravidar na adolescência constitui-
se em núcleo de representação de caráter negativo”, pois “acaba 
figurando enquanto componente orientador das interpretações 
das adolescentes sobre o mundo e sobre si mesmas... repercutin-
do, inclusive, nas práticas cotidianas destas adolescentes” . Em seu 
estudo, as autoras apresentam como adolescentes pensam a gra-
videz, trazendo as preocupações quanto aos cuidados necessários 
com uma criança e todas as oportunidades que são “deixadas de 
lado” ao se engravidar precocemente e, além disso, o preconceito, 
o julgamento social, a sobrecarga dos cuidados para a mulher, a 
importância da constituição de uma família, dentre outras repre-
sentações. As pesquisadoras apresentam, também, o quanto para a 
maioria dos adolescentes a gravidez é entendida como uma inter-
rupção dos objetivos de vida, quando acontece nessa fase de suas 
vidas. Para as autoras, a qualidade de informação direcionada a 
este público adolescente ainda compromete sua formação e vivên-
cia de sua sexualidade de forma saudável.

A escola e os professores têm um papel fundamental, não so-
mente com relação à quebra de tabus e preconceitos existentes na 
sociedade, mas com uma formação que proporcione aos adoles-
centes uma vida com mais conhecimento acerca de seus corpos 
e, assim, mais saúde, compreensão e responsabilidade sobre seus 
atos. Nesse sentido, ao criarmos espaços na escola para debater-
mos temas relacionados à sexualidade, podemos possibilitar que o 
indivíduo (nesse caso o adolescente) aprenda mais sobre a fase de 
vida na qual está momentaneamente inserido e como esta difere 
de outras, bem como a compreensão de que esta fase pode ser pro-
veitosa vivenciando seus momentos sem os anseios das responsa-
bilidades futuras.



47Experimentando outros formatos de estágio: a contextualização do ensino em foco

3.4 Nós só precisamos ter cuidado para não ter 
filhos sem querer?

Procuramos abordar em nosso curso informações sobre Doen-
ças Sexualmente Transmissíveis e métodos contraceptivos no mes-
mo dia e em parte do dia seguinte. 

Mesmo reconhecendo a importância dos alunos terem informa-

ção dos riscos envolvidos na prática de relações sexuais sem pro-

teção, alguns questionamentos nos surgem: será que as práticas 

tradicionais de educação sexual com enfoque nas DSTs, deixando 

de fora a sexualidade, as emoções e os afetos, não criam medo, 

distanciamento e isolamento entre as pessoas? 

Para tratar desse tema, além da aula expositiva, procuramos de-
senvolver atividades diversificadas. Em uma delas, sob o título de 
“Informações sobre DSTs”, foram formados quatro grupos dentro 
da sala de aula e nós pedimos para que cada grupo respondesse as 
seguintes questões:

Grupo 1: DSTs - o que são?

Grupo 2: DSTs - como se transmite?

Grupo 3: DSTs – formas de tratamento

Grupo 4: DSTs – como prevenir?

Cada grupo teve 10 minutos para responder todas as questões, 
sendo que estas foram revezadas entre os quatro grupos, até que 
todos tivessem contribuído com respostas para todas as questões. 
Ao final, um participante de cada grupo leu as respostas e fomos 
complementando as respostas e esclarecendo as principais dúvi-
das que surgiam nessa dinâmica. Escrevemos todas as respostas no 
quadro a fim de possibilitar uma melhor visualização dos resulta-
dos da discussão.

Outra atividade proposta chamava-se “Fato ou boato”. Nessa, os 
alunos formaram dois grandes grupos e tiveram que se posicionar 
em relação a várias afirmações sobre DSTs (descritas no quadro 
abaixo). Em seguida, pedimos para cada grupo identificar o que 
era fato ou boato e discutimos os resultados.
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Quadro 3.2 – Fatos e boatos sobre DSts

Fatos ou boatos sobre como evitar, transmitir e contrair DSTs Fato Boato

Alguns insetos podem transmitir o vírus da AIDS X

Durante a amamentação a mulher não engravida X

O preservativo é o método mais seguro para evitar, ao mesmo tempo, a gravidez 
e a AIDS X

Se a mulher não tiver orgasmo, ela não pega doenças sexualmente transmissíveis X

Se o homem não ejacular na vagina da mulher, ele não transmite DSTs X

Uma única relação sexual desprotegida pode ser suficiente para adquirir o HIV X

No uso de banheiros públicos, deve-se ter o cuidado para evitar as DSTs X

Uma mulher que vive com o HIV pode transmiti-lo a um homem durante uma 
relação sexual X

Se uma pessoa mantém relações estáveis e duradouras, não tem nenhum risco de 
adquirir o vírus da AIDS X

O uso de alicates e tesouras, na manicure, pode transmitir HIV X

A transmissão da AIDS no Brasil acontece principalmente por meio das relações 
entre homossexuais X

Em ambas as atividades descritas acima, foi possível verificar 
o quanto os estudantes se surpreenderam com sua própria ca-
pacidade de interpretar e construir afirmações sobre os assuntos 
trabalhados em sala de aula (especialmente durante a atividade 
“Informações sobre DSTs”). E também como pudemos problema-
tizar algumas representações presentes no senso comum, durante 
a atividade “Fato ou Boato”. Segundo Nascimento e Alvetti (2006), 
assuntos contemporâneos como esse, são frequentemente questio-
nados por alunos na escola. Eles defendem que o professor deve 
complementar suas aulas inserindo temas atuais, ou pouco discu-
tidos, que correspondam à vida sociocultural do aluno, possibili-
tando que, durante o ensino de biologia, os alunos compreendam 
melhor o próprio ser humano e relacionem, principalmente, ciên-
cia, tecnologia e sociedade.  

Podemos ir um pouco mais além: as propostas de abordagens te-

máticas que levam em conta diferentes saberes na programação 
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e no planejamento pedagógico têm por objetivo aproximar os as-

suntos de ciências e biologia do cotidiano do aluno, de maneira 

contextualizada e significativa. Mais do que isso, propõe inverter a 

lógica de organização didática estruturando o aprendizado a par-

tir de questões de relevância social e/ou do cotidiano dos alunos 

a partir dos quais são selecionados os conteúdos de ensino. Dessa 

forma, poderíamos pensar em abordar temas da vida sociocultural 

dos alunos e nos apropriarmos dos conteúdos biológicos necessá-

rios para o entendimento desses objetos de estudo. 

3.5 Considerações Finais

Este minicurso nos fez perceber a importância de serem utili-
zados outros métodos de ensino em sala de aula, como dinâmi-
cas e atividades em grupo, diferente daquilo que vimos, no perí-
odo de observação de salas de aula no estágio: aulas planejadas a 
partir dos livros didáticos, leitura e execução de exercícios, com 
poucas explicações. Chamou-nos a atenção o fato de os estudan-
tes participarem ativamente do minicurso, independente de re-
ceberem ou não notas, executando os exercícios e desenvolvendo 
as atividades propostas com interesse.

Utilizamos uma série de recursos, além do livro didático, para 
elaboração das aulas. Pois, em muitos casos o livro não aborda 
alguns temas que também podem ser interessantes de se discutir 
com os alunos. Alguns desses assuntos envolvem o cotidiano da 
sociedade e não devem ser deixados de lado, como por exemplo, as 
drogas, a AIDS, sexualidade, aborto, eutanásia, e outros devem ser 
abordados na escola. Pois além de proporcionarem maior esclare-
cimento aos alunos, auxiliam na formação do pensamento crítico. 

Algumas das dinâmicas foram aplicadas para ministrar o con-
teúdo e outras para identificar o nível de conhecimento dos alu-
nos acerca do tema, assim podíamos verificar o que eles tinham 
dificuldade de aprender. Por isso, a cada começo de aula fazíamos 
uma revisão do dia anterior, permitindo que os estudantes relem-
brassem o que foi tratado em sala de aula. Para Vasconcelos (2000), 
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essas atitudes são uma forma de o professor atender todos os es-
tudantes, especialmente por se tratarem de aulas bem planejadas, 
que buscam diversas alternativas de ensinar e avaliar os alunos.

Por fim, essa experiência docente nos proporcionou a ideia de 
que um planejamento com atividades diversas, buscando materiais 
em outras fontes – diferentes dos livros didáticos – certamente au-
menta o tempo de dedicação dos docentes para suas atividades. No 
entanto, essa prática enriquece o cotidiano e nos fornece mais infor-
mações acerca do aprendizado dos estudantes, aumenta o interesse 
e a participação destes nas propostas de sala de aula, bem como 
nos força, como profissionais, a mantermo-nos atualizados frente 
às produções científicas contemporâneas e recursos didáticos.

 Vimos neste capítulo uma possibilidade de abordagem do tema 

da sexualidade no ensino de biologia. Como já foi discutido ao 

longo de nossas inserções no capítulo, esta não é a única possibi-

lidade. Apresentamos aqui o planejamento dos licenciandos Fran-

cisco Santos Alice, Pedro Ambrósio Rodrigues e Renata Martins 

Plucenio, da Universidade Federal de Santa Catarina, como outra 

forma de abordar a questão da sexualidade na escola. 

3.6 Planejamento do curso “Sexualidade: o 
que você quis saber e nunca teve coragem 
de perguntar”.

Primeiro dia

Objetivos: 1) Discutir o que é e onde está presente e a importância 

da sexualidade na nossa vida; 2) Perceber a sexualidade no coti-

diano; 3) Diferenciar sexualidade de vulgaridade; 4) Problematizar 

e desconstruir rótulos de papéis dos homens e das mulheres na 

sociedade.

Materiais: Quatro cartolinas, revistas diversas para recorte, pergun-

tas escritas pelos ministrantes em papéis, gibis e livros de história 

infantil e caixinha para estudantes deixarem dúvidas.
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 • Desenvolvimento:

1ª Etapa: Apresentação do grupo em duplas, sendo que depois de 

uma breve conversa, um apresenta o outro da dupla. (tempo esti-

mado: 20 minutos).

2ª Etapa: Apresentação da estrutura do curso, explanação das di-

nâmicas e atividades que serão realizadas no dia e apresentação 

da caixinha de dúvidas. (tempo estimado: 10 minutos).

3ª Etapa: Organização dos estudantes em grupos de cinco, para 

realização da “Dinâmica das palavras e imagens”, em que, com re-

vistas levadas pelos ministrantes, irão analisar, discutir e recortar 

imagens e/ou palavras que os remeta à sexualidade. Com essas 

imagens e palavras, cada grupo montará um painel (cartolina) e 

apresentará para os demais grupos, seguido de discussão. (tempo 

estimado: 1 hora).

Intervalo (15 minutos).

4ª Etapa: Entrega de perguntas para os mesmos grupos antes for-

mados, com questionamentos “você acha que existem papéis dife-

rentes na sociedade para os homens e as mulheres?”, “O que você 

classifica como algo PARA O HOMEM e PARA A MULHER?”. Com es-

ses questionamentos, os integrantes do grupo irão discutir entre si 

e apresentar suas opiniões para o grande grupo, em roda. (tempo 

estimado: 30 minutos).

5ª Etapa: Realização da dinâmica de análise de gibi e contos de 

fadas, em que os grupos receberão gibis e livros infantis e deverão 

identificar as formas como aparecem e como são os personagens 

masculinos e femininos nesses materiais. A partir dessa análise e 

discussão em roda, cada grupo construirá uma história em qua-

drinhos, tentando retirar, inverter, brincar ou ironizar os “papéis” 

dos homens e mulheres construídos em nossa sociedade. (tempo 

estimado: 1 hora e 15 minutos).
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Segundo dia

Objetivos: 1) Discutir e desconstruir rótulos acerca das orientações 

sexuais, trabalhar o amor e sexualidade como um conceito amplo; 

2) Compreender que a homossexualidade e heterossexualidade 

são comportamentos, não significando necessariamente identi-

dades; 3) Perceber a importância do cuidado com o próprio corpo 

e o corpo do próximo.

Materiais: Sala com aparelho DVD ou com Datashow, DVD ou apre-

sentação preparada pelos monitores com cenas de novela e filmes 

e frutas diversas.

 • Desenvolvimento:

1ª Etapa: Retomar as atividades e conceitos construídos no en-

contro anterior, apresentar as dinâmicas e assuntos que serão tra-

balhados no dia e momento para colocar perguntas na caixinha. 

(tempo estimado: 15 minutos). 

2ª Etapa: Apresentação de um vídeo com cenas de novela e filmes, 

em que apareçam diferentes formas de relacionamentos afetivos. 

(tempo estimado: 20 minutos).

3ª Etapa: Discutir em grupo, as formas de relacionamento afetivo 

que surgiram nas cenas, de forma a pensar esses relacionamentos 

como comportamentos sexuais. (tempo estimado: 25 minutos).

4ª Etapa: Realização da dinâmica do experimentar, em que os pro-

fessores levarão várias frutas diferentes, algumas mais exóticas, 

outras mais comuns, para simbolizar a vontade, o desejo da expe-

rimentação e o conhecimento dos próprios gostos. Cada estudan-

te poderá experimentar as frutas que desejar, e fazer anotação de 

que frutas experimentou. Então, será discutido o porquê terem ex-

perimentado, se gostaram e continuariam consumindo esta fruta 

e relacionar com as formas diferentes de se relacionar, a partir do 

desejo sentido por cada um. (tempo estimado: 1 hora).

Intervalo: 15 minutos.
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5ª Etapa: Realização da dinâmica do teatro: para introduzir o tema 

dos cuidados, os alunos se dividirão em dois grupos e terão 30 mi-

nutos para ensaiarem um teatro demonstrando o que entendem 

por necessidades de higiene e cuidados gerais com o corpo. Após 

a apresentação dos grupos, pegaremos o que eles trabalharam 

nos teatros e aprofundaremos com os POR QUÊS e com os COMO. 

Levando, ao final, a parte de uma relação sexual segura. (tempo 

estimado: 1 hora).

6ª Etapa: Divisão de quatro grupos, sendo que serão entregues si-

tuações de histórias diferentes, para cada grupo preparar o desfe-

cho da história e uma apresentação teatral para a turma no encon-

tro seguinte, com preparação pelos grupos de figurino, cenário e 

personagens. (tempo estimado: 15 minutos).

Terceiro dia

Objetivo: Apresentar e enfrentar possibilidades reais da gravidez 

na adolescência através de atividade teatral.

 • Desenvolvimento:

1ª Etapa: Organização das ordens de apresentação e momento 

para colocar perguntas na caixinha de dúvidas. (tempo estimado: 

15 minutos).

2ª Etapa: Todos os grupos irão se apresentar, em forma de teatro 

(cada grupo terá, no máximo, 20 minutos para apresentação do 

teatro). Cada papel será então contextualizado após cada apresen-

tação, totalizando 30 minutos para cada grupo. (tempo estimado 

para todas as apresentações: 2 horas).

Intervalo: 15 minutos.

3ª Etapa: Discussão em um grande grupo, de como cada grupo 

pensou em um desfecho para cada história apresentada e como 

os papéis apareceram. (tempo estimado: 1 hora).
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Quarto dia

Objetivo: Compreender o funcionamento dos principais métodos 

contraceptivos, e o modo de utilização destes.

Materiais: Quadro interativo com métodos contraceptivos (forne-

cido pelo PET-Biologia).

 • Desenvolvimento:

1ª Etapa: Retomada de conceitos construídos no encontro anterior, 

explicação das atividades que serão realizadas no dia e momento 

para colocar dúvidas na caixinha. (tempo estimado: 15 minutos).

2ª Etapa: Em roda, serão apresentados os métodos contraceptivos 

mais comuns a partir de um painel fornecido pelo PET-biologia. 

(tempo estimado: 30 minutos).

3ª Etapa: A partir da visualização dos métodos no painel, os es-

tudantes serão divididos em quatro grupos, e cada um ficará 

responsável por preparar uma apresentação sobre um método 

contraceptivo de sua escolha. Os ministrantes irão tirar dúvidas e 

conversar com o pequeno grupo sobre cada método. (tempo esti-

mado: 30 minutos).

Intervalo: 15 minutos.

4ª Etapa: Apresentação sobre os métodos pelos grupos para todos 

os estudantes. (tempo estimado: 1 hora).

5ª Etapa: Entrega de papéis com situações para cada grupo, para 

discutirem qual método contraceptivo mais adequado à situação 

apresentada e socialização com os demais estudantes (tempo es-

timado: 1 hora).

Quinto dia

Objetivo: Discutir e responder questões levantadas pelos estudan-

tes durante todo o curso, de forma anônima em caixinha deixada 

na escola.
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 • Desenvolvimento:

1ª Etapa: Retomada de conceitos construídos no dia anterior e 

apresentação das atividades a serem realizadas no dia. (tempo es-

timado: 10 minutos).

2ª Etapa: Após a leitura pelos ministrantes das dúvidas dos estu-

dantes e seleção das mais recorrentes, iremos reescrever as per-

guntas, para garantir o anonimato, e distribuí-las para duplas 

discutirem como responderiam cada questionamento. (tempo es-

timado: 20 minutos).

3ª Etapa: Apresentação das dúvidas e das respostas construídas 

pelas duplas. (tempo estimado: 50 minutos).

Intervalo: 15 minutos.

4ª Etapa: Será realizada mais uma rodada de distribuição de dúvi-

das para as duplas discutirem como responderiam as perguntas. 

(tempo estimado: 20 minutos).

5ª Etapa: Apresentação das dúvidas e das respostas construídas 

pelas duplas. (tempo estimado: 50 minutos).

6ª Etapa: Confraternização e fechamento do curso. (tempo estima-

do: 35 minutos). 

Resumo

Neste capítulo aprendemos sobre outros formatos de regência 
no estágio, em especial os mini-cursos, a partir de uma experiên-
cia da Universidade Estadual do Mato Grosso. Discutimos sobre a 
contextualização dos conteúdos escolares e os diferentes enfoques 
dados aos temas de ensino. A partir de uma situação apresentada 
de ensino da sexualidade, problematizamos a excessiva biologiza-
ção dos temas e a necessidade de articulação de diversos saberes 
para a construção do saber escolar. Apresentamos ainda, novas 
possibilidades de se pensar situações de ensino para abordar o 
tema da sexualidade com seus futuros alunos.
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sores e alunos. Um dos seus pontos de discussão é a invisibilidade 
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ventando um corpo biológico que deixa de fora a sexualidade, as 

emoções e os afetos no espaço da disciplina biologia.
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Diversificando e construindo 
saberes na Prática de Ensino 

Este capítulo apresenta o texto “Aproximando antigos 
e novos saberes da realidade dos alunos através da Prá-
tica de Ensino”, ensaio final de estágio de Heloísa da Silva 
Karam,Thiago Marques Ribeiro e Wilson Rodrigues de Sil-
va Gonzales, orientados pelos professores Leandro Belinaso 
Guimarães e Narjara Zimermmann, da Universidade Fe-
deral de Santa Catarina. Pretendemos causar uma reflexão 
sobre práticas pedagógicas que valorizem a articulação de 
saberes científicos, cotidianos, escolares e apresentar poten-
cialidades metodológicas alternativas que incorporem novos 
espaços além da escola.
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4.1 Ensaio

Este ensaio é fruto do trabalho desenvolvido na disciplina Práti-
ca de Ensino de Biologia. Durante seu planejamento e desenvolvi-
mento observamos que algumas diferenças na formatação da práti-
ca acarretaram em grandes discussões, levando a algumas análises 
e aprendizados valiosos. As práticas de ensino normalmente ado-
tadas no Curso de Ciências Biológicas da UFSC são caracterizadas 
pela manutenção das aulas e observações dentro do universo e co-
tidiano escolar de salas de aula, biblioteca, pátio, laboratório, entre 
outros espaços internos da escola. Buscando ampliar as fronteiras 
do estágio, através de um convênio entre a Universidade e a Escola 
de Ensino Médio João Gonçalves Pinheiro, desenvolvemos uma 
proposta articulando os conhecimentos presentes no currículo es-
colar com os saberes anteriores dos alunos e os saberes da comuni-
dade, estabelecendo também uma abordagem focada nas questões 
ambientais locais e relativas ao Parque Municipal da Lagoa do Peri 
(PMLP). Os alunos da Prática de ensino formaram cinco grupos 
com temas diferenciados, envolvendo os saberes dessa unidade de 
conservação e suas problemáticas. 

Esta proposta de estágio enfocou a articu-

lação de saberes escolares com outros sa-

beres. As unidades de conservação têm 

suas histórias, lendas, mitos, seus contextos 

culturais e tensões socioambientais que 

podem e devem fazer parte das discussões 

na escola, onde os alunos vão construir no-

vos saberes sobre esses espaços.
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A proposta foi de oferecer cursos aos estudantes do segundo 
ano do Ensino Médio de uma escola estadual do sul da Ilha de 
Santa Catarina. Os estudantes foram instigados, através de divul-
gações na escola, a participarem desses cursos, oferecidos durante 
o horário de aula (períodos matutino), por cinco segundas-feiras 
consecutivas, nos espaços disponíveis dentro do próprio parque. 
Este artigo terá como abordagem um dos cursos, intitulado “Pes-
soas e Plantas: Interações para a Vida”, constituído por três educa-
dores e seis estudantes do segundo ano do Ensino Médio.

Fugindo um pouco do formato tradicional da Prática de ensino em 

que os futuros professores se inserem nos tempos de aula organi-

zados da escola, o momento do estágio pode ser pensado como a 

oportunidade dos licenciandos e da própria escola experimentarem 

novos espaços que vão além de seus muros. Espera-se que este seja 

um momento de repensar os modos e espaços de ensinar da esco-

la, com liberdade de recriar práticas pedagógicas. Diversos espaços 

sociais produzem significados a respeito de temáticas presentes 

nos currículos de ciências e da Biologia. Além disso, parques estadu-

ais, zoológicos, museus, áreas de proteção ambiental, reservas flo-

restais, comunidades pesqueiras, penitenciárias, hospitais infantis, 

podem ser vistos como outros espaços para a atuação docente dos 

egressos dos Cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas. 

As experiências proporcionadas em uma prática de ensino são, 
comumente, os primeiros contatos que acadêmicos em formação 
inicial adquirem, portanto, os primeiros aprendizados como pro-
fessores. Na grande maioria dos casos, esse contato se inicia dentro 
das paredes de uma escola, na qual estão naturalizados historica-
mente imagens dos papéis e das relações do professor e do aluno, 
podendo ser perpetuadas nas dinâmicas das aulas desse profes-
sor em formação. Produzir atividades e metodologias diferencia-
das das que estão historicamente selecionadas é apenas uma das 
etapas, pois colocá-las em prática e manter o caráter renovador 
e dinâmico é tarefa mais complicada e desenha-se através de um 
esforço que esbarra em conceitos estereotipados de ensino. 

Quando nos propomos a participar desse formato de prática de 
ensino, primeiramente surgiram as incertezas e, com elas, o receio 
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de que esta não nos proporcionasse uma experiência típica de sala 
de aula, a qual nos faria falta em um futuro profissional. No entanto, 
como pudemos concluir posteriormente, as experiências com a prá-
tica que tivemos nos ofereceu uma vivência diferenciada e enrique-
cedora com os estudantes e que certamente trouxe uma gama maior 
de reflexões e possibilidades de aprendizado, inclusive o nosso. 

Segundo Lestinge e Sorrentino (2008):

(...) A utilização do estudo do meio como metodologia para a 
educação ambiental pode contribuir para uma formação mais 
“integral” do indivíduo, quando se propõe um olhar cuidadoso e 
atento para o que está à volta, para a compreensão e discussão da 
realidade e do entorno, por intermédio de projetos interdiscipli-
nares e integrados sendo que a partir daí, deste reconhecimento, 
acredita-se poder inferir que sujeitos sociais distintos se poten-
cializem para ações que sejam mais responsáveis no tocante à 
questão ambiental.

Durante a produção do plano de ensino nosso enfoque foi a 
construção de atividades que favorecessem o conhecimento do 
cotidiano trazido pelos alunos, aproximando-os daquilo que é 
científico e oportunizando o estreitamento dos laços que nos li-
gam ao conhecimento popular, neste caso, as plantas. Partimos do 
entendimento de que “os conhecimentos são criados não só pelos 
caminhos já sabidos e consagrados, e que precisam ser questiona-
dos permanentemente, mas também nesse tecer constante de en-
contros e de desencontros cotidianos.” (ALVES, 2004). 

A elaboração de práticas contextualizadas exige do professor 

uma consideração ampla dos saberes relativos ao objeto de estu-

do. Que conhecimentos nos ajudam a entender esse objeto e sua 

significação? Qual sua relação e como é entendido no contexto 

 social em que a prática pedagógica se insere?

Nosso grupo ofereceu, portanto, o curso referente a conceitos e 
informações sobre as relações entre as pessoas que habitam este lo-
cal historicamente e as plantas cultivadas por elas, estendendo-se 
a utilização para fins medicinais, artesanais, mágicos e para cons-
trução. Trabalhamos também informações fundamentais para essa 
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contextualização, como o local de origem das plantas, sua utiliza-
ção social, conceitos botânicos, a classificação das plantas quanto 
às características físicas (botânicas).

Dentro da proposta do curso, houve a busca das relações his-
tórico-culturais da ocupação humana no entorno do Parque da 
Lagoa do Peri. 

A abordagem desta proposta parte de uma concepção de educa-

ção ambiental que inclui o homem como integrante do sistema 

planetário, valorizando suas ações sobre o meio e significações 

deste. Essa concepção não é a única. Grande parte das propostas 

de educação ambiental pressupõe uma imagem de natureza asso-

ciada à vida selvagem e a áreas verdes, preconizando a preservação 

do meio ambiente com o mínimo de marcas humanas. Já iniciamos 

essa discussão na disciplina Educação, meio ambiente e sustenta-

bilidade, no quinto período do curso. Gostaríamos, portanto, de 

enfatizar a importância de vocês, futuros professores, apropriarem-

se das discussões do campo do ensino de ciências e Biologia, nesse 

caso em especial, das discussões relativas à educação ambiental 

para o desenvolvimento de iniciativas pedagógicas. 

Tínhamos o objetivo de trabalhar as transformações na pai-
sagem e sua história de exploração para a subsistência humana 
e para o comércio, com um enfoque nas relações estabelecidas 
entre o homem e a vegetação. Organizamos um plano de ensino 
para cada dia buscando entrelaçar o conhecimento de cada inte-
grante do curso com relação ao tema proposto. Conforme Alves 
et al. (2004), os saberes formais com os quais trabalhamos esta-
riam, nesta concepção, sempre e permanentemente entrelaçados 
a outros, de ordem prática e informal, formando redes de conhe-
cimentos que participam da formação da rede de subjetividades 
que cada um de nós é. Algumas questões permeavam o processo 
de construção do plano de ensino para o curso, como o fato de ser 
um primeiro contato nosso com estes alunos, a reação destes e, o 
fato da localização do curso estar inserido em um ambiente inex-
plorado pelos estudantes. Acreditamos que esses fatores foram po-
sitivos na construção dos encontros, pois possibilitavam uma nova 
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dimensão de trabalhar os conhecimentos, trazendo um universo 
de possibilidades mais “palpáveis” ao cotidiano. 

O primeiro contato com os estudantes foi na escola, onde nos 
apresentamos e falamos um pouco sobre o que queríamos traba-
lhar com eles. Pedimos para que eles levassem material escolar 
e lanche, pois lá não havia lugar para comprar. No primeiro dos 
cinco encontros no PMLP, falamos um pouco sobre o local e o 
tema do curso. Como eram poucos alunos, seis no total, não foram 
preenchidas todas as vagas, necessitamos somente de uma mesa e 
dois bancos dispostos na área de lazer próxima à sede do parque. 
O local escolhido era bem agradável, disposto sob a sombra de al-
gumas árvores, ou ao sol quando estava frio, tendo ao fundo a vista 
para a Lagoa do Peri. 

Começamos pedindo que cada um fizesse um desenho de uma 
planta que conhecesse por algum motivo particular. Por tê-la em 
casa, por achar bonita, por ser gostosa de comer ou de tomar um 
chá etc. A partir deste ponto iniciamos uma roda de apresentação 
para cada um falar sobre o desenho, onde morava e o que conhe-
ciam do parque. Para nossa surpresa, somente uma aluna conhecia 
o parque, apesar da proximidade com a escola. Os desenhos refle-
tiam as plantas que eles tinham em casa, em seus quintais. A mãe 
de uma das meninas tem uma pequena estufa, onde cultiva espé-
cies ornamentais bem interessantes como o chifre-de-veado, uma 
pteridófita – parente das samambaias, avencas, xaxins e outros – 
cujo formato das folhas lembra seu nome. Outra menina disse ser 
ela a pessoa que cuida das plantas de seu quintal. 

Na atividade seguinte foi focado o estudo da botânica a partir da 
alimentação dos participantes do curso. Para essa prática levamos 
várias frutas para serem comidas no intervalo da oficina. Como a 
atividade anterior terminou um pouco antes do esperado, coloca-
mos as frutas sobre a mesa um pouco antes do previsto e seguimos 
com o plano. Para nossa surpresa, pois era cedo, alguns estavam 
com fome. Questionamos os estudantes a respeito das frutas que 
estavam sobre a mesa, e também de lanches levados pelos estudan-
tes, como biscoitos e salgadinhos, enquanto alguns deles comiam: 
“De onde vocês acham que essa fruta é? Qual a sua origem?”. 
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Houve uma discrepância, já esperada, entre o que os licenciandos 

e o que os estudantes levaram. Enquanto levamos somente frutas, 

todos os alunos tinham biscoitos recheados ou salgadinhos para 

o lanche. Como a alimentação não podia deixar de constar nessa 

oficina, esse momento talvez tenha feito nossos estudantes pen-

sarem a respeito da qualidade de suas alimentações. Pelo menos 

era o que desejávamos.

Explicamos brevemente o conceito de planta exótica e nativa e 
pedimos para que eles separassem em um canto da mesa as frutas 
que eles achavam que eram de fora do Brasil (exóticas) e outras que 
eles achavam ser do Brasil (nativas). Quando separaram todas as 
frutas – havia discordâncias – começamos a revelar a origem dos 
alimentos. Ficaram surpresos ao saber que a banana não é nativa 
(originária da Índia), assim como diversos outros alimentos, como 
laranjas, limões, bergamotas e o trigo. Quando preparávamos esta 
aula, encontramos um texto na revista Ciência Hoje das Crianças, 
de título “A Viagem dos Alimentos”, que falava exatamente desse 
assunto. Após a leitura do texto em grupo, tratamos ainda de plan-
tas invasoras, como espécies de Pinus sp., que são problemáticas 
em algumas áreas da Ilha. Suas sementes são dispersas pelo vento, 
tendendo a suprimir a vegetação nativa.

A oficina também tinha como objetivo colocar os estudantes 
em contato com pessoas e práticas de diferentes culturas. Dessa 
forma, em uma das atividades que preparamos, levamos algumas 
espécies de plantas utilizadas para diferentes fins. Levamos plan-
tas usadas como remédio, plantas para alimento, plantas mágicas 
(religiosas ou para simpatias) e sugerimos que eles as separassem 
em categorias que eles mesmos escolhessem. Como ficaram um 
tanto reticentes, sugerimos algumas, como a medicinal, para sim-
patia, para artesanato etc. Deu muito gosto de ver o interesse dos 
jovens ao separar as plantas e depois, quando fomos consultando 
o material bibliográfico que tínhamos disponível, os livros ficaram 
disputados. Para as plantas medicinais consultamos o livro Plantas 
Medicinais do Brasil (LORENZI, 2002). 

Compreendemos o currículo escolar como um espaço de dispu-
ta pela legitimação de expressão do conhecimento de distintas cul-
turas (PERRELI, 2008). Por isso, nestas oficinas, procuramos tratar 
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não só dos conhecimentos validados em nossa sociedade cientifi-
cista, mas também dos conhecimentos ditos tradicionais. Perreli 
(2008) afirma que a pesquisa científica, sendo uma prática cultu-
ral, só faz sentido e só pode ser compreendida nas especificidades 
históricas e culturais em que foi gerada. O mesmo é valido para 
qualquer outra prática cultural. Assim, “a abertura do currículo 
a outras expressões culturais, a outros tipos de conhecimentos e 
de estilos de ensino e aprendizagem” serve como “instrumento de 
empoderamento das culturas silenciadas.” (PERRELI, 2008). 

Quando planejávamos a oficina surgiu a ideia de colocar os estu-
dantes em contato com a comunidade tradicional do sertão do Ri-
beirão, um pequeno agrupamento de pessoas que vive de forma mais 
isolada do meio urbano. O nome sertão é dado localmente a lugares 
um tanto planos entre formações de morro. O local é parte do PMLP, 
estando localizado na região de paisagem cultural do parque. Esta ati-
vidade tomou bastante tempo para ser organizada, visto que a comu-
nidade fica em um ambiente de difícil acesso e que tivemos que ir ao 
local mais de uma vez para organizar com os moradores esta vivência. 

Os estagiários tiveram o apoio da UFSC, que disponibilizou o 

transporte, e do Laboratório de Ecologia Humana e Etnobotânica 

da UFSC, que ajudaram a estabelecer o contato com a comunida-

de e disponibilizaram alguma verba para a realização de um café 

colonial durante a vivência, que reuniu os participantes do curso 

a alguns moradores do sertão, incluindo as crianças da escola de 

Ensino Fundamental do Sertão do Ribeirão. 

No dia programado para irmos à comunidade, o tempo estava 
com cara de chuva, o que nos deixou receosos, pois para chegarmos 
ao sertão, tínhamos que subir a pé uma ladeira um tanto comprida, 
uma estrada de barro que, molhada, vira lama. Sabíamos que para 
chegar à comunidade levaríamos por volta de meia hora, assim 
como para voltar. Foi bom ter essa dificuldade na atividade, pois 
entramos em contato com o cotidiano dos moradores. Por causa 
do mau tempo (chegou a chover um pouco, mas não atrapalhou) a 
dona Maria, que havia ficado com a “tarefa” de preparar o café para 
o grupo, achou que não íamos. Por isso, quando chegamos lá, ela 

conhecimentos ditos 
tradicionais

O termo tradicional é 
frequentemente associado 

à imobilidade histórica 
ou ao atraso em relação 

a outros conhecimentos. 
Tal visão herdada da 

antropologia clássica admite 
que a mudança cultural e a 

recriação da tradição seriam 
características exclusivas 
da civilização ocidental. 

Quando ocorre em outras 
sociedades, implica em sua 

não legitimidade identitária 
(DIEGUES e ARRUDA, 2001). 

A antropologia atual defende 
que as tradições se mantêm 

e se atualizam mediante 
uma constante dinâmica de 

transformação.
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estava ainda preparando o lanche, o que desviou um pouco do pla-
nejado que era colocar parte dos estudantes em contato com ela, 
de preferência pedindo para que dona Maria mostrasse as plantas 
de seu quintal, principalmente as medicinais, que não são poucas. 
A proposta era de os estudantes fazerem uma “pequena pesquisa 
etnobotânica” com ela, e que em outra parte acompanhassem o 
esposo de dona Maria, Seu Manoel. 

 O campo de ensino de ciências vem desenvolvendo uma série 

de propostas metodológicas baseadas em investigação (inquiry 

based learning), enfatizando a solução de problemas, a pesquisa, 

a tomada de decisões, a negociação e a cooperação entre pares. 

Essas estratégias pedagógicas procuram envolver os alunos em 

processos de investigação científica, possibilitando uma reflexão 

crítica entorno das relações dos conteúdos e dos saberes culturais, 

suas aplicações e implicações sociais.

 Acabou que por falta de preparação nossa, a atividade ficou um 
pouco dispersa. Até pela participação das crianças do ensino bási-
co do sertão, que por serem crianças, não paravam de correr e tam-
bém de, muitas vezes, atravessar algumas conversas. Mas achamos 
que a atividade, mesmo assim, foi produtiva. Talvez esperássemos 
mais do que deveríamos da atividade. Aconteceram coisas bem le-
gais como a visita à propriedade do casal que nos recebeu, vendo 
os porcos, galinhas, pés de laranja e bergamota, além de outros. 

O café colonial ocorreu um pouco mais tarde e foi um momen-
to produtivo. Ficamos todos dentro de uma construção antiga, em 
que funcionava um moinho artesanal de mandioca, movido à tra-
ção animal. Seu Manoel falou sobre a idade de algumas das toras 
de canela que davam a estrutura do lugar. Falamos que nos dias de 
hoje não é mais permitido retirar madeiras da mata e de alguns dos 
problemas enfrentados pelas pessoas do local, como a dificuldade de 
reproduzir seus modos de sobrevivência devido às leis ambientais 
restritivas. Lembrando que tal comunidade está inserida na área do 
PMLP e que, sobre este assunto há muito que se refletir para que se 
possa tirar alguma conclusão, não sendo nosso objetivo aqui.
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Porém, é importante salientar que não compartilhamos do 
“princípio de que toda relação entre sociedade e natureza é degra-
dante e destruidora do mundo natural e selvagem.” (DIEGUES e 
ARRUDA, 2001). Essa “visão da relação entre sociedade e natureza” 
foi importada juntamente com o modelo norte-americano de con-
servação da natureza, em que algumas áreas protegidas (parques 
nacionais, reservas biológicas etc) devem ser mantidas livres de 
populações humanas, “mesmo quando se trata de populações hu-
manas presentes há muitas gerações, não havendo distinções entre 
as várias formas de sociedade (a urbano-industrial, a tradicional, 
a indígena etc).” (DIEGUES e ARRUDA, 2001). Por outro lado, sa-
bemos que a Ilha de Santa Catarina, hoje com uma considerável 
cobertura vegetal de mata nativa, já esteve quase que totalmen-
te desmatada devido à ação humana. Mais precisamente devido à 
agricultura praticada em larga escala pela população açoriana que 
passou a habitar a Ilha a partir da metade do séc. XVIII. Dentro 
dessa perspectiva, tentamos discutir com os estudantes a situação 
dos moradores tradicionais do Sertão do Ribeirão, na Ilha de Santa 
Catarina, inserido na Área de Paisagem Cultural do PMLP.

Consideramos importante ressaltar que o estágio deve se constituir 

num espaço de constante articulação entre a prática e os aportes 

teóricos provenientes do campo do ensino de ciências e da edu-

cação escolar. Reconhecer a importância da prática no trabalho 

do professor, considerando sua sabedoria e experiência, não deve 

significar a negação do papel da teoria na produção do conheci-

mento, mas sim propiciar uma reflexão crítica, dialógica e transfor-

madora. Devemos buscar no momento do estágio a unidade entre 

teoria e prática educativa, de modo que a teoria seja o pensar e 

o repensar crítico sobre a prática à procura de sua compreensão 

global, visando garantir uma prática transformadora. Dessa forma, 

esperamos que a sua inserção no período de regência na escola 

seja uma atividade embasada desde sua concepção (observações 

e planejamento pedagógico), e que a cada momento você bus-

que nos materiais do curso e nas fontes disponíveis nos diferen-

tes veículos de informação acadêmica, discussões que  permitam 

aprofundar-se na compreensão das situações experienciadas.
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Tentamos tratar de assuntos relacionados à vivência, como as 
roças – manejadas pelos nativos da Ilha nos moldes da agricultura 
itinerante ou de coivara – dos quintais, de práticas de extrativismo, 
dos diferentes usos das plantas  – medicinal, religioso, alimentício 
procurando estabelecer os vínculos históricos, culturais, biológi-
cos e geográficos. Quando falamos de conservação da Mata Atlân-
tica, falamos do histórico de ocupação da ilha. Relatamos que os 
açorianos foram o quarto grupo a migrar para a ilha.

Houve outros três grupos de ameríndios que habitaram Meiem-

bipe (nome dado à ilha pelos carijós). Os primeiros foram os ha-

bitantes dos sambaquis, seguidos dos itarerés e por último os ca-

rijós (guaranis que habitavam o litoral). Quando chegaram à Ilha 

de Santa Catarina os primeiros colonizadores portugueses, estes 

encontraram a ilha desabitada. Acredita-se que os guaranis esta-

vam sempre em contato entre si e que notícias de conflitos entre o 

homem branco e índios no continente tenha levado os carijós que 

habitavam a ilha a abandoná-la como tentativa de se protegerem 

do homem branco que ameaçava seus modos de vida, sua cultura, 

suas crenças, sua liberdade e até suas vidas.

Tiveram que se adaptar a um meio ambiente diverso, onde o 
tradicional trigo não se deu muito bem e, assim os migrantes das 
Ilhas dos Açores tiveram que adaptar seus cultivos às técnicas de 
manejo e espécies alimentícias novas. Ceca (1996) destaca que o 
cultivo da mandioca era predominante, sendo a atividade que mais 
rendeu no século XVIII. Relatamos que a cobertura vegetal da Ilha 
de Santa Catarina é maior hoje do que na década de 1960, época 
de declínio do modo de vida tradicional/agrícola. Por isso mesmo 
a ilha estava quase sem áreas com mata preservada. Falamos sobre 
a persistência desse modo de vida tradicional em alguns locais da 
ilha e de conflitos destes com a legislação ambiental.

Com base nessa experiência que transcendeu a Biologia, fica a 

ideia de se fazer cursos interdisciplinares onde num determinado 

período, professores de várias disciplinas na escola possam a tra-

balhar um mesmo conteúdo ou tema.

coivara
 Agricultura de coivara 
é um tipo de agricultura 
tradicional, comum em 
comunidades indígenas e 
quilombolas, que consiste 
na alternância de locais e 
cultivos pela abertura de 
pequenas clareiras nas matas. 
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Essa vivência diferenciada com os nossos primeiros estudantes 
influenciou na forma como vemos as nossas possibilidades pro-
fissionais futuras. Muitos de nós, na época estudantes, tínhamos 
algum receio a respeito da possibilidade de ser professor. Por re-
latos de colegas sabemos que é desgastante essa profissão, além de 
outras dificuldades. Mas há caminhos para tornar as aulas mais 
prazerosas para estudantes e educadores. A prática de ensino de 
Biologia, da forma como aconteceu, favorece não só a formação de 
um profissional da educação mais bem preparado para diversificar 
sua regência com criatividade. Ajudou também na formação de bi-
ólogos que talvez consigam atrelar aos seus trabalhos, momentos 
com atividades voltadas para o ensino em parceria com escolas. 

Sabemos que essa prática foi possibilitada por uma série de cir-
cunstâncias peculiares, sendo um tanto difícil de reproduzir ativi-
dades como esta, frequentemente. Sabemos (ou achamos que sim) 
das condições de trabalho dos educadores e das escolas no nosso 
município, e que acima de tudo falta nas escolas o mais importan-
te, que são as condições do local de trabalho. Talvez alianças como 
essas possam impulsionar um fluxo permanente de trocas entre a 
universidade, a escola e outros setores da sociedade como ONGs 
e instituições governamentais, todas com o interesse comum de 
educar, facilitando a aplicação de dinâmicas como estas.

Resumo

Neste capítulo aprendemos sobre modos de se organizar um 
estágio, a partir de uma experiência da Universidade Federal de 
Santa Catarina. O foco foi na articulação de diversos saberes que 
constituem os significados da diversidade biológica de um parque 
ambiental. Para isso os estagiários propuseram incorporar em suas 
práticas os espaços, saberes e as vivências da comunidade que faz 
parte deste ambiente, extrapolando os limites da escola. Além dis-
so, discutimos a importância de articular as experiências de está-
gio com reflexões apoiadas na literatura do campo da educação e 
do ensino de ciências e Biologia. Ressaltamos que a inserção no 
período de regência na escola deve ser uma atividade embasada 
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desde sua concepção (observações e planejamento pedagógico), e 
que a cada momento se volte para os materiais do curso e fontes 
disponíveis nos diferentes veículos de informação acadêmica, bus-
cando discussões que permitam aprofundar a compreensão das si-
tuações experienciadas.

Bibliografia complementar comentada

Arruda, V. L. V., Hanazaki, N. Tecendo Reflexões em Educação e 
Meio Ambiente. Florianópolis: Editora da UFSC, 2010.

Este livro reúne artigos que procuram discutir os aspectos teóri-

cos e práticos que rodeiam o tema educação e meio ambiente. 

Os textos trazem pesquisas e experiências envolvendo escolas e 

unidades de conservação, reflexões teóricas sobre as questões 

ambientais e discussões sobre conservação ambiental.
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Narrativas e memórias da 
Licenciatura construindo 
professores e professoras

Através da leitura deste capítulo, esperamos que vocês se 
lembrem das diferentes narrativas que contribuíram para 
construir os professores e as professoras que são hoje. Que, a 
partir do resgate desta memória, avaliem, desconstruam e re-
construam suas presumidas identidades. Que compreendam 
a importância dos diversos modos de narrar a docência ao 
longo de um curso de licenciatura como formas de propor-
cionar um leque de maneiras diferentes de se pensar e agir 
enquanto docentes. E, por fim, que percebam a dificuldade de 
incorporar estas narrativas às práticas cotidianas. E, que, ao 
mesmo tempo, não desistam. Porque, quando conseguimos... 
é muito bom...
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No livro elaborado para a disciplina de Estágio Supervisiona-
do I, vocês puderam conferir um capítulo dedicado às memórias 
escolares. Dando continuidade a esta perspectiva de retorno, de 
idas e vindas na formação para a prática docente, escolhemos fi-
nalizar o livro do estágio II com as memórias da licenciatura que 
muitas vezes são esquecidas, apagadas, nos momentos em que nos 
situamos em sala de aula, assumindo determinados lugares de 
professor(a). Selecionamos aqui algumas narrativas de licencian-
dos da Universidade Federal do Pará (UFPA), sob orientação da 
professora Sílvia Chaves, durante a disciplina de Metodologia de 
Ensino. Em sua formação inicial, esses estudantes foram convida-
dos a contar suas jornadas, refletindo sobre as disciplinas da licen-
ciatura que os prepararam para o momento da regência no estágio. 
Resgatam marcas das narrativas através das falas de professores e 
colegas, dos textos, dos filmes, entre outros espaços discutidos, que 
imprimiram em seus exercícios docentes, modos de se ver e agir 
no mundo. Acreditamos que esses processos de resgate da memó-
ria podem ajudar-nos a compreender os processos de construção 
dos professores de biologia e ciências que somos e, quem sabe, dos 
que gostaríamos de ser.

E então? Prontos para desfrutar destas narrativas?
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5.1 A Menina no Espelho 

Amanda de Almeida Monte

É essencial, portanto, que, como professores,

conheçamo-nos para (re)educarmo-nos 

e que reeduquemo-nos, permanentemente, 

para educar.

(Silvia Chaves)

Meu reflexo estava um tanto embaçado, distorcido em um espe-
lho ora côncavo, ora convexo, nos altos e baixos de minha “corri-
queirice” acadêmica, sem a prática do autoconhecimento que fora 
abandonado em uma caixa juntamente com meu diário assim que 
entrei para a universidade por falta de tempo. Assim, encontrava-
me, portanto, à deriva de meus dias.

Ainda desalinhada pelas ventanias do módulo passado, deparei-
me com a ousada proposta deste módulo: o “exercício de autoconhe-
cimento”, chamado vulgarmente de “terapia de autoajuda”. Confesso 
que isso me causou uma certa estranheza e repúdio, pois, particular-
mente, detestava livros de autoajuda e coisas do gênero, mas, enfim, 
resolvi encarar com vontade o que me aguardava pela frente. 

Apesar de Amanda se referir ao “exercí-

cio de autoconhecimento”, proposto 

em sua formação inicial, pelo termo “te-

rapia de auto-ajuda” vocês perceberão 

(assim como ela também compreen-

deu), ao longo do relato que se trata de 

um exercício de reflexão. A ideia de sis-

tematizar as reflexões através das nar-

rativas pode auxiliá-los a colocar os pensamentos de modo que os 

favoreça, que dê visibilidade, que faça emergirem as coisas que, 

quando não olhadas assim, palavras espalhadas num papel, na 

tela do computador, talvez não fossem sequer notadas. Acredita-

 
Fazendo referência à SA-
BINO, Fernando. O meni-
no no espelho. Rio de Ja-
neiro: Record, 1982, lido 
em sala de aula durante 
as atividades do módulo 
Prática I.
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mos que essas reflexões possam também contribuir para a elabo-

ração dos relatos/ensaios/narrativas que confeccionarão ao final 

dos estágios, aprofundando um pouco mais os modos de olhar 

para suas práticas, para além da descrição, articulando esta última 

com os diversos textos, sejam estes textos escritos, orais, cinema-

tográficos, televisivos, entre outros, estudados ao longo da 

licenciatura. 

O primeiro passo foi a identificação do fundamental papel que 
as narrativas apresentam no processo de autoconhecimento. O fil-
me “Narradores de Javé” 

O filme Narradores de Javé (Direção: Eliane Caffé. Intérpretes: José 

Dumont, Nelson Xavier, Dirce Migliaccio, Matheus Nachtergaele, 

Rui Resende, Nelson Dantas, Mário César Camargo, Gero Camilo. 

Colorido, 100 minutos, 2003) é uma produção brasileira, que con-

ta a solução pensada pelos habitantes da cidade de Javé frente à 

possibilidade de sua inundação para a construção de uma hidrelé-

trica: decidem contar ao mundo sobre as grandes personalidades 

de Javé, resgatando a importância histórica da cidade. Mas, mais 

do que “reunir fatos históricos”, os habitantes passam a desejar a 

escritura de uma história “inventada”, fazendo dela algo “grandio-

so” e “verdadeiro” visando, com isso, evitar seu afogamento pelas 

águas da usina. Havia apenas um porém: os habitantes, em sua 

maioria, não se sentiam aptos a escrever, com exceção do carteiro 

da cidade, a quem recorrem para colocar no papel a história “ofi-

cial”, com base em suas narrativas. A mágica da oralidade abre es-

paço para a polissemia: as narrativas diferem, divergem, mudam, 

de narrador para  narrador.

bem o ilustrou, além de demonstrar que “(...) as apreensões que 
constituem as narrativas dos sujeitos são a sua representação da 
realidade e, como tal, estão prenhes de significados e reinterpreta-
ções.” (CUNHA 1997). De fato, a história da cidade se modificava 
a cada narrador. Na prática, ao produzir o texto “Uma memória 
marcante”, isso foi ratificado.
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Sua leitura em sala de aula consistiu em um momento de redes-
coberta, cada história contada revelava mais que um fato relevante, 
explicitava que, ainda depois de mais de dois anos de convivência, 
de fato, não nos conhecíamos, mesmo os mais próximos. Por um 
instante, um silêncio sepulcral dominou meus pensamentos. Em se-
guida, o professor Marcos nos questionou sobre o papel das narrati-
vas na prática docente, repentinamente veio-me um “essa eu sei” na 
mente e tudo que consegui fazer no momento foi descarregar o que 
li no texto, “As narrativas como explicitadoras e como produtoras do 
conhecimento”, sem muita reflexão. Caminhando sob o amarelo das 
passarelas do campus, surgiu-me: “Quando for professora tenho que 
pedir aos meus alunos que escrevam sobre seus momentos marcan-
tes!”, também sem muita reflexão. 

Vejam que aqui, a estudante veste uma máscara muito conhecida, 

associada às práticas chamadas tradicionais de ensino-aprendiza-

gem: “descarrega” uma leitura em resposta à pergunta do professor, 

como ela mesma diz, “sem muita reflexão”. Porém, ao escrever, na 

situação da parada para a memória, ela se compreende no papel 

de estudante que reproduz: perpetua o papel de estudante cons-

truído para ela, ao longo de quase toda sua vida de estudante. E 

mais, pensa na reprodução que exercerá quando for professora: 

“tenho que pedir aos meus alunos que escrevam...”. 

Esses primeiros momentos do módulo já foram suficientes para 
eu reconhecer o quanto seria difícil atingir seu objetivo, justa-
mente porque essa era até então uma prática incompatível com a 
correria de aula-estágio-curso-estágio-aula-casa que tinha quase 
todos os dias. Além disso, ainda sou contra essa tendência atual ao 
individualismo que até já havia sido discutido em sala de aula e de 
alguma forma relacionava o autoconhecimento a isso.

À medida que o módulo avançava, os filmes assistidos, as dis-
cussões, os textos, conduziram-me à reconstrução da minha his-
tória, muito sutilmente, sem mesmo eu perceber: um exemplo foi 
quando se discutiu o filme assistido “A língua das mariposas”, e le-
vantou-se a questão da dualidade enfrentada na docência, também 
já explícita em outra ocasião: “(...) somos uma unidade e, na maio-
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ria das vezes, não podemos nos dividir em pessoal e profissional, 
sendo assim, um é o reflexo de outro.” (CHAVES et al. 2007) e me 
fez repensar na minha conduta atual em relação aos acontecimen-
tos da minha vida, o quanto é difícil construir um equilíbrio entre 
o profissional e o pessoal, mesmo sendo uma unidade, sobretudo 
quando é necessário se construir prioridades. Ao reviver minha 
“memória marcante” descobri que agora a família é prioridade, 
pois ao fazer o inverso tive péssimas consequências.

Isso me remete a alguns filmes hollywoodianos, tais como “Ao 
mestre com carinho” e “Escritores da liberdade”, em que a figura 
do professor ideal é aquela cuja dedicação é quase integral à vida 
de seus alunos. Neste, a professora entra em conflito com o pai e 
com o marido por conta disso, até desiste de ser advogada por-
que acredita que quando está defendendo uma causa, aquela já é 
um caso perdido, “a verdadeira luta começa na sala de aula”, achei 
aquilo tão bonito, aquela imagem é sedutora e faz com que tente-
mos ser assim porque é belo sê-lo. 

Muitos dos filmes que constroem imagens de escolas e professo-

res vêm sendo analisados sob diferentes perspectivas (Estudos 

Culturais em Educação; Estudos de Cinema etc). Uma dessas análi-

ses está indicada nas referências comentadas, ao final do capítulo. 

Durante as discussões, a professora Silvia Chaves disse que o 
discurso midiático é “capilar e invasivo”, “atua na dimensão esté-
tica, no desejo de ser ou ter” e um colega de classe, Luiz Fernan-
do, expôs que aquele era um padrão maniqueísta: o bom e o mau 
professor. Esse foi mais um grande momento de desconstrução de 
crenças. Lembro-me que quando escrevi o texto “Meu professor 
inesquecível” também fiz isso, estabeleci que meu adorável pro-
fessor era o padrão ideal do bom professor, realmente trata-se de 
um grande exemplo, mas não havia percebido até então que aquele 
discurso de professor perfeito não era meu. Isso me fez repensar 
em como ser professora, pois tudo que tinha era um modelo a ser 
seguido. A existência desse modelo também foi presente em quase 
todos os outros textos lidos na sala, seja “bom” ou “ruim”. Sem esse 
modelo me vi sem base: “Então, o que eu serei?”, pergunta cuja 
resposta completa obtive somente ao final do módulo. 
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Amanda se apressou em escolher que professora seria. Essa é uma 

angústia pela qual passam muitos dos professores em sua forma-

ção inicial: em que modelo docente devo basear minha prática? 

O quanto as referências de “bom” ou “mau” professor nos influen-

ciam a nos tornarmos os professores que somos? Será essa dico-

tomia produtiva? Será que devemos basear nossas escolhas nos 

professores que tivemos, ou nos estudantes, temas, situações, mu-

danças que se apresentam? Será que controlamos tão facilmen-

te as possibilidades de sermos/representarmos um determinado 

modelo? Mas não se inquietem como a Amanda: esses modelos 

escolhidos podem ser alterados ao longo de toda a sua vida. Salu-

tares são as verdades provisórias, fruto de nossas reflexões, ideais, 

momentos e sujeitos do ensino... 

Posteriormente, assistimos ao filme “O Clube do Imperador”,  
sobre o qual uma das primeiras perguntas foi “de onde é esse fil-
me?”, esperando qualquer resposta, exceto ser de Hollywood. 
Contudo, era. Isso porque ele tratava dos conflitos que um pro-
fessor teve com sua prática: nem sempre é possível fazer diferença 
sobre seus alunos, uma vez que a decisão do que fazer com o que 
é ensinado é exclusivo deles. É frustrante saber disso, mas é uma 
realidade, por melhor que sejam as intenções, elas só serão fato se 
o ato convencer. No entanto, nem sempre convence. Nesse caso, 
ao invés de me lamentar seria melhor respeitar, por mais difícil 
que seja. Pensar assim só foi possível após discussões em sala e 
reflexões. 

Atualmente, muito se tem cobrado, seja através das diversas prá-

ticas de legislação, seja através dos discursos midiáticos, do pro-

fessor, em relação ao seu papel de intervenção/melhoria da so-

ciedade. As expectativas em torno da prática docente se ampliam 

gerando enorme ansiedade entre os novos e antigos professores 

que, em contrapartida, não se compreendem valorizados no que 

diz respeito aos salários, condições físicas e intelectuais de exercer 

esta profissão com a seriedade e dignidade necessárias a essas co-

branças. Assim, nos tornamos professores num momento histórico 

difícil, no qual, de um lado nos designam como os produtores de 

 Título original: The Emperor’s 
Club. Direção: Michael 
Hoffman. Roteiro: Neil Tolkin. 
Intérpretes: Kevin Kline, 
Steven Culp, Embeth Davidtz, 
Patrick Dempsey, entre outros. 
Colorido, 104 min. 2004. 
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um futuro de esperanças e, de outro, nos deparamos com a im-

possibilidade de fazermos toda essa “diferença”. O filme “O Clube 

do Imperador” nos conta a história de uma escola considerada “de 

elite”, daquelas muito narradas em outros filmes hollywoodianos, 

como “Sociedade dos Poetas Mortos” ou “O Sorriso de Monalisa”. 

E, apesar de o professor protagonista (Kelvin Kline) desfrutar nessa 

escola de condições materiais, de tempo, espaço, este se sente ex-

tremamente frustrado por ter “falhado” na formação do caráter de 

um dos estudantes. Ao mesmo tempo, este percebe a influência e 

importância que desempenhou na construção do caráter de ou-

tros tantos estudantes, sobre os quais não projetou tantas expecta-

tivas. Como nos coloca a Amanda em sua narrativa, compreender-

se humano e compreender os nossos estudantes humanos, com 

seus gostos, suas dificuldades e vontades também faz parte da 

construção de nossa identidade de professor – não somos apenas 

professores, essa é uma parte importante de nossas vidas, mas não 

a nossa definição. E nossos estudantes não são apenas estudantes: 

têm outros interesses e possibilidades que, talvez, não sejam os 

que “escolhemos” para eles. 

O decorrer dessas aulas foram me fazendo desalienar, descons-
truir, repensar e reconstruir o como agir em sala de aula, fez com 
que eu me atentasse para o quanto nossas impressões pessoais, 
crenças e princípios são altamente influentes na prática docente. 
Portanto, é necessário olhar-me em um espelho nítido, em que eu 
possa reconhecer quem sou e o que faço, e o que se faz de mim 
para então pensar que professora serei. Já na produção do texto 
“O que a escola representa em minha vida” e na construção do 
álbum biográfico essa clareza foi gradativamente obtida. Percebi 
que, na verdade, eu sou uma colcha de retalhos, uma amálgama de 
gente, filmes, currículo, família, enfim, de tudo que vi e vivi. Muito 
mais que os, ainda medíocres, livros de “autoajuda”, esse módulo 
nos conduz a esse essencial caminho do autoconhecimento que 
acredito ser necessário à minha libertação do que sou hoje para 
construir, agora em uma posição mais crítica, o que eu quero ser 
enquanto docente. Jamais “suficientemente manipulável para dei-
xar o status quo intacto.” (DALTON, 1996).
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5.2 As Respostas Inacabadas 

Emilyn Costa Conceição

Quando era criança/ Vivi, sem saber, 

Só para hoje ter/ Aquela lembrança. 

E hoje que sinto/ Aquilo que fui.

Minha vida flui, / Feita do que minto. 

Mas nesta prisão, / Livro único, leio

O sorriso alheio /De quem fui então.

(Fernando Pessoa - Cancioneiro. Quando eu era criança).

Como estudante da graduação de Licenciatura em Ciências Bio-
lógicas, antes de iniciar o módulo “Metodologia do Ensino de Ciên-
cias e Biologia” pensava a priori que teríamos aulas que nos ensina-
riam a tomar atitudes, a preparar aula conforme o currículo correto, 
qual o ponto de vista adotar, como, quando... Ou seja, pensava que 
teríamos uma metodologia embrulhada num pacote de viagem, a 
qual teríamos que carregar conosco por todas as escolas da vida. Na 
verdade, eu estava metodologicamente enganada! E como!

Em geral, muitos dos estudantes do curso de licenciatura ingressam 

nas disciplinas voltadas às práticas educativas com esta expectativa: 

a de que aprenderão “o jeito certo” de dar aulas. Muitas dessas ideias 

estão vinculadas às construções do ensino que vamos incorporan-

do aos nossos repertórios ao longo da vida. Enquanto estudantes, 

somos protagonistas de uma história em que, na maioria das ve-

zes, os papéis não estão explicitados. Vemo-nos, portanto, diante 

do cenário da sala de aula como espectadores de bons, medianos 

e maus professores. Respectivamente, aqueles que aprenderam 

como ensinar, os que “um dia chegam lá” e os que, definitivamen-

te, não sabem como. Dentro dessa visão, as metodologias são re-

duzidas a conjuntos de técnicas e procedimentos que parecem 

estáticos, sem origem, sem políticas, sem história. Talvez, antes de 

pensarmos como, deveríamos nos fazer outras perguntas, como as 

seguintes:
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Mas... Por que nós ensinamos biologia? Para quem ensina-
mos? Como devemos ensinar? Talvez essas respostas pareçam ób-
vias, mas não são. Essas sim foram questões levantadas e debati-
das em sala de aula, e juntos, com experiências de cada pessoa e 
com ideias diversas, (re)construímos a metodologia de cada um, 
individualmente. 

Recordo-me do primeiro debate que tivemos baseado nos fil-
mes “E a vida continua...” e “Pasteur”. Ambos os filmes retratam 
sobre a aceitação, ou não, de uma ciência. 

Nas Ciências da Educação, assim, no plural, também iremos nos 

deparar com diferentes olhares para os nossos objetos de estu-

dos. Cada um deles, derivado de reflexões teóricas construídas ao 

longo da história. Dentro de cada olhar, muitos valores, crenças e 

práticas vão constituir uma amálgama de compreensões do mun-

do, do que significa educar, do que significa pensar um currículo, 

do que significa construir metodologias. Apesar de nem sempre 

notarmos, cada corrente de pensamento está imersa em redes de 

significados, em políticas de linguagem, em concepções de ser 

humano, que implicarão na adoção de posturas de ensino, pelas 

quais perpassa a escolha dos “porquês ensinar”, dos “o quês ensi-

nar”, dos “para quem ensinar” e, num passo um pouco mais distan-

te, dos “como” ensinar. Na maior parte das vezes, em nossas expe-

riências de alunos, o último passo é o que mais temos acesso, é o 

que mais visualizamos. E, dessa imagem, em que se apagam todos 

os passos anteriores, construímos nossa ideia de ensino: como 

devo fazer para ensinar isso a alguém? Sem pensarmos se deverí-

amos ensinar isso, por que ensinar isso, o que ensinar disso a essa 

pessoa... Todas estas, escolhas fundamentais para pensarmos que 

professores podemos/desejamos ser.

Durante a discussão percebi que o mesmo filme que todos assis-
tiram deixou impressões diferentes, cada pessoa abordou algo que 
achou mais importante, coisas que pra mim não tinham muito va-
lor comentar foram comentados de modo totalmente interessante 
por outra pessoa. 
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Por exemplo, no filme “E a vida continua” eu tinha um ponto 
de vista semelhante ao da colega Raquel. Pensávamos que a Co-
munidade Gay não estava entendendo o trabalho dos pesquisado-
res, pois eles apenas queriam seguir seus impulsos sexuais sem se 
preocupar com os outros e consigo mesmo, achavam que tudo era 
preconceito, até mesmo as medidas de prevenção contra a AIDS, 
como fechar as saunas, tomadas pelos órgãos de saúde. Isso, no 
meu ponto de vista, era alienação deles.

O filme “E a vida continua” (Título original: And the band played 

on. Direção: Roger Spottiswoode. Intérpretes: Matthew Modine; 

Alan Alda, entre outros. Roteiro: Arnold Schulman. Colorido, 141 

minutos, 1993) constitui uma narrativa sobre as discussões cientí-

ficas/sociais/políticas sobre a epidemia de AIDS nos Estados Uni-

dos e Europa, nas décadas de 1960-70. A trama busca articular as 

intersecções entre Ciência e Sociedade, descrevendo conflitos, di-

álogos, pontos de vista das duas instâncias nesse momento histó-

rico. Como somos, na maior parte das vezes, formados sob a ótica 

de um estilo de Ciência que se pretende “detentora da verdade”, é 

muito difícil compreendermos que muitas das pessoas escolham 

não se utilizar dos discursos científicos para viverem suas vidas. 

Nesses casos, como aponta a Emilyn, temos uma sensação de es-

tranhamento diante dessas atitudes de negação, de desconfiança 

em relação à Ciência. Associamos essas atitudes à ignorância em 

relação à Ciência (esquecendo que ao fazermos isso, estamos tam-

bém ignorando uma porção de saberes, sejam das experiências 

cotidianas de lutas destas pessoas, sejam dos saberes constituídos 

em outros espaços – como as religiões, as famílias etc.) ou à falta de 

“diálogo” entre os diferentes lugares sociais (ciência e sociedade). 

Seria possível compreender os diversos espaços e vozes como legí-

timos na construção das nossas representações do mundo?

Porém, Rodrigo abordou algo diferente, mostrando o outro lado da 
moeda. Ele fez com que eu me colocasse no lugar de um deles, 

E será possível nos colocarmos no lugar do outro? Nesse caso, acre-

ditamos que a estudante descreve o que ela, este sujeito singular, 

sentiria se se projetasse nesse lugar. Porém, ela não ocuparia este 
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lugar efetivamente. Ainda assim esse exercício pode contribuir tam-

bém para nossas práticas de professor: ao nos colocarmos no lugar 

de nossos estudantes, o que achamos que iríamos sentir? 

e percebi que eles estavam com medo, sentiam-se julgados e con-
denados pela sociedade através do efeito da mídia, pois os cientis-
tas não souberam colocar de uma forma adequada as informações 
sobre as pesquisas, dentre outros fatores.

Vejam que aqui a Emilyn traz, novamente, uma questão relacio-

nada à forma: “os cientistas não souberam colocar de forma ade-

quada as informações”. Será que foi apenas o como colocaram as 

informações, ou o como ensinaram, que provocou tanto repúdio 

em relação aos discursos científicos? Talvez, o que diziam não fi-

zesse sentido dentro de tantos conflitos que emergiam entre a 

Comunidade Gay e outras comunidades da sociedade da época. 

Talvez quem dizia não lhes inspirava confiança dentro desse con-

texto, dentro do que acreditavam sobre o mundo.

Foi aí que comecei a parar mais de falar, durante os debates que 
prosseguimos, e passei a me calar e aguçar os ouvidos, analisando 
os diferentes discursos, os diferentes contextos e mundos de cada 
pessoa ali na sala, incluindo os três mestrandos, que podem não 
saber, mas muito acrescentaram em minha vida, tanto o Marcos, 
com seu jeito idealizador, quanto o Dércio, de modo mais correti-
nho e a Luciane, contando muitas de suas vivências.

Nesse dia ainda, falávamos de ética, tanto relacionada à Comunida-
de Científica no tempo de Pasteur, quanto à Comunidade dos tempos 
atuais (e até em sala de aula), levantando a questão da “esperteza mal-
dosa” de alguns, arrogância, influências do capital na pesquisa, patro-
cínio, interesses, algo foi sendo “cutucado”, a confiabilidade da ciência.

Até que ponto ela é verdadeira? Será que ela é feita para satisfa-
zer interesses profissionais, conceder status ou é mesmo feita para 
o progresso e bem estar da humanidade e do meio ambiente?! 

Certifiquei-me que a ciência não é neutra, sendo assim passível 
de erros, que ela apresenta diversos pontos de vista com influên-
cias direta dos humanos, de suas vivências, seus dogmas, seus sen-
timentos e emoções, mesmo que eles não admitam. 
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Como diz no depoimento de estudante de graduação no texto 
escrito pela professora Silvia: “Não podemos permanecer cegos a 
outros saberes e tomar o saber científico como único verdadeiro, 
neutro, imparcial, pois ele não é.” (CHAVES, 2007).

Fiz um gancho entre o que compreendi do debate passado in-
terrelacionando com o livro “Em debate: Cientificidade e Educação 
em Ciências”, de Regina Borges, que falava sobre o conhecimento 
científico, bem como suas diversas correntes e implicações, dos 
modos de se pensar as ciências na vida do ser humano.

Este livro traz análises epistemológicas de algumas correntes da 

filosofia e, em menor escala, da sociologia, que buscam compre-

ender e descrever como as ciências funcionam. 

Nossa! Eu não imaginava a quantidade de ideias sobre a Ciência e o 
quanto é importante sabermos da existência delas (apesar de parece-
rem monótonas e chatas), pois vamos nos valer delas quando formos 
abordar assuntos em sala de aula, e percorremos uma linha fina, ao 
determinar como sendo a verdade apenas um conceito de Ciência.

Como bem disse a Natália, podemos tentar juntar todas elas e 
extrair os conceitos sem hierarquizar. Valho-me aqui das últimas 
palavras da autora do livro que nós lemos (ou pelo menos deverí-
amos ter lido): “Enfim, o que é ciência? Cada um de nós deve en-
contrar a própria resposta, sabendo que não corresponde à única 
possível.” (BORGES, 2007, p. 108).

Eis aqui novamente a questão das diferenças, das aceitações que 
compõem nossas vidas, nossas ideologias.

Agora, o que tudo isso tem a ver com o “por que ensinar ciên-
cias para as novas gerações?” que é o título do texto escrito, por 
Silvia Chaves (quase nada sugestivo hein?!). Vejo que essa deve 
ser a questão norteadora para todas as pessoas que exercem ou 
exercerão a função de não ser apenas um professor repassador de 
conhecimentos, mas de ser um educador, e para isso não basta 
apenas saber a biologia, ou a matemática, ou ter uma pedagogia 
dinâmica. Precisa-se antes de tudo, ter amor à profissão, e ideo-
logias sim, como bem afirma o colega Rodrigo praticamente em 
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todas as aulas, e lutar por elas, não se adequando numa forminha 
de empadinha da tia do Macacário. Quando lia o texto, era como 
se as fronteiras de minha mente se alargassem, não para “puxar o 
saco”, porque eu ainda nem tinha observado o nome do autor, pois 
lia no ônibus à caminho para o estágio, é a vida!

Devemos ensinar ciências apenas para o aluno obter um conhe-
cimento decorado e passar num vestibular? Para mostrar que é a 
única maneira certa de ver o mundo? E aquele indiozinho lá no 
meio da Amazônia, precisa saber ciência pra quê, se ele vive bem 
sem saber conceitos, experimentos, regras e AIDS?

Vale lembrar que valorizar os diversos sabe-

res não necessariamente implica em se renunciar a ensinar aqueles 

em que acreditamos. E, além disso, apesar de haver certa diversi-

dade na aceitação dos discursos científicos, ou mesmo na adoção 

de práticas cientificamente prescritas, é importante compreender 

a força política que esses discursos alcançaram ao longo da histó-

ria: por meio deles, somos obrigados a vacinar nossos filhos, colo-

cá-los na escola, consumir determinados tipos de alimentos, deso-

cupar certas áreas em que moramos e onde construímos nossas 

histórias etc. Dessa forma, compreender os discursos científicos 

é também uma forma de construir argumentos para, se necessá-

rio, negá-los com propriedade. Assim, perguntamos novamente: 

não seria interessante que os povos indígenas, para aproveitar o 

exemplo da Emilyn, tivessem acesso a esses conhecimentos para 

fazerem o que quiserem com eles? Em outras palavras, somos nós, 

professores, os detentores dessas escolhas?

Penso que essa foi a aula que mais me-
xeu comigo, me fez cair em mim. Cheguei à conclusão que não 
devemos ensinar por ensinar, para receber um salário “mixuruca” 
no final do mês, ou pra fazer da ciência a verdade incontestável 
que desvenda o universo, ou mesmo por achar que é interessante 
aprender e pronto. Pelo contrário, acho que devemos apresentá-la 
como mais uma (dentre diversas) forma de ver o mundo, como 
sendo cultura inserida na sociedade, no meio ambiente e fazer es-
timular o caráter crítico nos cidadãos sentados naquelas cadeiras.

O Macacário é uma 
lanchonete localizada no 

Setor de Aulas Teóricas 
do Instituto de Ciências 

Biológicas – UFPA, 
conhecido por seus doces 

e salgados, dentre eles a 
empada.
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Além de fazer a relação do dia a dia, trazer a ciência para mais 
perto, mostrar que ela é simples também. Além de mostrar que 
variando de cultura para cultura ela tem o seu jeito e mostrar que 
o mundo não é fechado, ou finito. Sendo que a cada dia a ciência 
se refaz, pois como diz o poeta desconhecido: “no mundo a única 
coisa que não muda é a mudança”.

Chaves ainda coloca que a mensagem deixada por Shiva (2003), 

ao analisar os riscos das monoculturas agrícolas e defender a pro-
dutividade social e cultural da diversidade, ao dizer que viver a 
diversidade na natureza corresponde a viver a diversidade de cul-
turas. As diversidades natural e social são fontes de riqueza e alter-
nativas, inclusive pedagógicas, eu acrescentaria. (CHAVES, 2007).

Na verdade, ainda não sei ao certo como fazer isso e até chego a 
sentir certo temor, pois acho que a tarefa de estimular a mente dos 
alunos às críticas, desprendendo-me da educação “enjauladora”, é 
mais difícil do que simplesmente incutir conteúdos como se esti-
véssemos colocando livros numa estante pequenina, comprimin-
do-os com muita força, e depois cobrá-los em provas com ques-
tões de completar ou marcar.

Na prática vamos aprender que ser professor não é apenas ler 
um livro didático e se basear nele como sendo todo certinho, es-
pero eu. E aí nos valemos de nossas análises dos livros didáticos 
distribuídos nas escolas para os alunos e professores. Quanta inco-
erência com tudo o que refletimos!

Observando a análise de todos os trios formados para apresen-
tar o livro alvo, percebi que ainda temos livros presos aos mitos 
científicos, atitudes preconceituosas e visões inadequadas como 
um todo, porém há livros que se aproximam do que seria o ideal, 
ressaltando que o ideal depende do ponto de vista de cada um.

Portanto, na conclusão dos grupos tivemos que o livro didático 
é um excelente instrumento para o professor se valer e enriquecer 
a aula, tendo em vista a busca de novos conhecimentos em outras 
fontes. Não há livro 100% correto, e, portanto, cabe ao educador 
com seus prévios conhecimentos e dos alunos, vivências e ideolo-
gias próprias agir como se fosse uma peneira e extrair aquilo que vai 
ser edificante para a construção de mais uma visão, tendo autono-
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mia para escolher os livros mais adequados a serem utilizados como 
mais uma leitura possível e não atribuir a eles o papel de professor.

Vejo também que, para mim, basear-se apenas nesses instru-
mentos para ministrar uma aula não seria um modo sensato. Não 
seria melhor considerar o que se passa na mente do cidadão que 
está na sala de aula “recebendo” as tais informações? Tentar levan-
tar as concepções prévias dele para deixá-lo à vontade e perceber 
que a ciência não é algo utópico e distante, mas que é algo real 

Compreendemos as ciências não como algo “que é real”, mas sim, 

como narrativas que constroem o real de determinadas maneiras. 

Maneiras estas, como coloca a estudante, que podem estar mais 

próximas dos alunos, ou muito, muito distantes...

e presente no cotidiano dele, não seria mais interessante?

Para isso, devemos saber para quem estamos ensinando. E pos-
so afirmar que ensinamos para seres pensantes, com conhecimen-
tos prévios sim, sem desnudá-los de suas vivências, como fez o 
professor do filme “Enjaulados”

O filme “Enjaulados” (Título original: Detention/Learning Curve. Di-

reção e Roteiro: Andy Anderson. Intérpretes: John S. Davis, Marsha 

Dietlein, Susana Gibb, entre outros. Colorido, Fullscreen, 86 minu-

tos, 1998) traz a história de um professor substituto que decide se-

questrar seus alunos e mantê-los num lugar distante, encarcerados 

em uma jaula, nus, na perspectiva de “reeducá-los”...

com seus alunos, fato que foi um bom pano para manga, para 
discussão nessa turma, “caladinha, serena e calma”.

Concordo com OLIVEIRA (1997, p. 9) quando diz que: “Se pas-
samos a interpretar o aluno como sujeito social, histórico e cultu-
ral, afastamo-nos daquela visão ideal de um sujeito universal, pas-
sando a focalizar a diversidade presente nos diferentes alunos, nas 
diferentes salas de aula, nas diferentes escolas.”

Então, respondo a uma questão que eu mesma me interroga-
va: então cada turma terá planos de aula diferentes mesmo sen-
do da mesma série? Deve haver diferença de colégio público para 
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particular? Sim, e respondo com toda convicção, pois cada turma 
tem um modo diferente de caminhar, e o professor deve caminhar 
junto, jamais atrás ou à frente. Sem desmerecer um ou outro, mas 
prosseguindo junto com cada realidade.

Sustento tal ideia me valendo novamente das palavras de OLI-
VEIRA (1997, p. 10): 

Quem seria um aluno padrão brasileiro? Um menino branco, de 
classe média, vivendo no centro de uma grande cidade? Ou uma 
menina negra, sobrevivendo na periferia urbana? Quem sabe, 
descendentes de japoneses vivendo em lavouras no interior do 
Paraná, ou filhos de agricultores sem-terra do Pará? Seriam to-
dos crianças?

A diversidade faz a diferença e respeitá-la é uma tarefa árdua, 
trabalhosa, porém, recompensadora, que eu me arriscarei a cor-
rer e a dar o meu melhor para desempenhá-la com ética, profis-
sionalismo e humanismo.

Foi com toda essa vivência que analisei cada aula com modelos 
alternativos ministradas pelos colegas do mestrado e da gradua-
ção. Como aperta o coração estar em frente a várias mentes que, 
para mim, parecem umas bombinhas de festa junina, que a qual-
quer hora vão explodir e BUMMMMMM... voou tudo, até os obje-
tivos! Percebi que não devemos deixar a “peteca cair”, que montar 
um plano de aula “renovado” não é fácil a priori, porém, é mais 
gratificante ministrar uma aula interativa, e não termos o temor 
de nos envolver com a diversidade de ideias e correlacioná-las à 
temática proposta.

Penso que a minha motivação, o meu por que ensinar ciência 
e para quem vou desenvolver tal arte irá influenciar no como irei 
fazer, na minha metodologia própria, para quem ensino (meus 
diferentes alunos, de diferentes contextos, idades e meio) e o que 
deverei ensinar. A metodologia de cada um não vem pronta em 
pacote de viagem como eu havia pensado lá no início do módulo, 
pois a diversidade permite algo dinâmico e torna o processo de 
ensino e aprendizagem mais interessante. Analiso, hoje, o ato de 
educar como se fosse uma via de mão-dupla entre o professor e 
os alunos, ambos ensinam e ambos aprendem uns com os outros.
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Apenas agora, ao produzir tal memorial percebo o quanto cres-
ci culturalmente. Não quero deixar acontecer com meus alunos o 
que aconteceu comigo quando eu era estudante da 8ª série do En-
sino Fundamental, desde a 5ª série numa escola de cunho religioso 
e tive que ir para uma sala de cursinho com alunos, totalmente “di-
ferentes” dos meus colegas, de vários guetos e tribos e até de mim 
mesma. Eu tinha conceitos prévios sobre um rapaz que se sentava 
no famoso “fundão”, que usava piercings, tatuagens, unhas pinta-
das de preto, era “carecão” e vestia roupas “doidas”. Achei a prin-
cípio que era um ladrão, ou “perturbado”. Até que um dia cheguei 
atrasada e fui me assentar lá, no “fundão” ao lado dele. E, ao cair 
meu lápis no chão, meu coração disparou... parecia uma bateria de 
escola de samba, mas ele rapidamente apanhou o lápis e com toda 
educação me entregou. Aí fui conhecendo-o melhor...

Pronto! O céu caiu naquele momento, e percebi o quanto meu 
mundo era limitado, o quanto na verdade, eu também era diferente 
pra ele e o quanto ele tinha a me ensinar. Não quero passar uma 
monocultura, e sim, diversas outras, construindo uma riqueza de 
mundo na vida de cada ser que eu tiver o privilégio de participar 
do processo de “alfabetização científica”, que é um tripé: professor, 
aluno e o “mundo, vasto mundo” de múltiplas culturas, pessoas e 
ideias.

Creio que as bibliografias apresentadas nos módulos, as obser-
vações sobre meus textos, bem como as trocas de ideias fizeram-
me ratificar ainda mais algumas convicções – como a existência do 
meu Deus – e até abandonar alguns preconceitos enraizados em 
mim. E ver que a ciência possui seus dogmas bem como uma reli-
gião, que ela não é neutra e imparcial, mas que faz parte do nosso 
dia a dia e é uma cultura interessante, não a única, mas é uma gota-
d`água num oceano de várias culturas.

Desmitificar que só homem faz ciência, que evolução é a única 
verdade (na aula ministrada pelo Dércio), que para ser um cientis-
ta não basta ter um laboratório, ser branco de olhos azuis. 

Há diversos trabalhos que discutem esta imagem de cientista 

construída em nossa sociedade, bastante vinculadas às narrativas 

escolares e às de jornalismo. Há também outros, que trazem lei-
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turas de cientistas associadas às produções cinematográficas, te-

levisivas e literárias, como Frankenstein, Jimmy Nêutron etc. Dois 

deles estão disponíveis no item “referências comentadas”, ao final 

do capítulo. É importante pensar que esses discursos constroem 

o que é um cientista para muitas pessoas. E que, talvez, estes se-

jam os únicos discursos aos quais muitos de nossos estudantes 

venham a ter acesso, ou seja, é possível que estes modos de sig-

nificar os cientistas, para estes sujeitos, correspondam fortemente 

aos seus significados sobre os cientistas.

Entre estudantes são ideias que finalmente sei como debater de 
modo um pouco mais seguro e com a mente mais aberta para aco-
modar novas ideias. Hoje começo a me ver como futura educado-
ra, e não apenas como uma futura assalariada.

A educação não está necessariamente ligada a um emprego. O ato 

educativo é algo um pouco mais complexo e profundo do que um 

emprego de professor nos obriga a realizar. É algo que trabalha-

mos com nossos filhos, nossos amigos, uma pessoa que conhece-

mos na rua, além de nossos estudantes formais. É algo que envol-

ve troca, respeito e desejo. Troca de saberes, respeito aos saberes 

um do outro e o desejo deste encontro entre os saberes. Compre-

ende uma vontade de ser mais, como bem dizia o Paulo Freire, que 

só é possível nesse espaço do encontro. Ao mesmo tempo, com-

preender as dinâmicas sociais que institucionalizam a educação e 

a transformam no ato mecânico do trabalho de “dizer o discurso 

certo a um determinado público”, é passo fundamental para, efeti-

vamente, começarmos a educar. Ao educarmo-nos nessa perspec-

tiva, apropriamo-nos desses espaços formais de ensino, para bus-

car visualizá-los, enxergá-los como espaços do encontro. Isso não 

é possível sem, pensando nesse contexto social maior, exigirmos 

nossos direitos de sermos justamente assalariados, de expormos/

compartilharmos as condições em que desempenhamos o tra-

balho de ensinar ou o ato de educar e, quem sabe, de cessarmos 

quaisquer atividades quando necessário. Afinal, como muito bem 

disseram os Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, 
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diversão e arte. Não sejamos ingênuos em acreditar que seremos 

estes modelos de educadores que fazem o incrível a partir das 

piores condições possíveis, narrados nos filmes hollywoodianos 

que tanto permeiam este texto. Educar envolve condições físicas, 

intelectuais, emocionais para fazê-lo e luta para conseguir essas 

condições. Você, professor, tem fome de quê? E o que fará para 

satisfazer suas fomes?

Esse ideal passou a ser mais evidente em minha vida quando 
passei a me conhecer: quem sou de fato, até que ponto o meio in-
fluenciou minhas decisões, nesses ideais... reviver memórias, para 
muitos traz nostalgias, para outros traz dores e desapegos. No meu 
caso, sinto um pouco de cada, mas confesso que a segunda opção 
é a mais forte.

O passado não é algo que passou e ficou preso no tempo, ou 
somente guardado em nossa memória, pelo menos não para mim. 
Digo que é no presente que damos sentido aos fatos vividos, quer 
sejam “bons” ou não. Pois o passado nos ajudará a compor o futuro, 
especialmente quando nos referimos ao âmbito escolar, pedagógico.

É necessário se autoconhecer pra refletir sobre nossas perdas, 
ganhos, sonhos, ideais, vitórias, condutas, encantos e desencantos, 
traumas, realizações e frustrações; pois penso que nossas relações 
com os outros, principalmente aqueles que temos um papel de 
educar (alunos, irmãos, filhos) são mediadas pelo que somos, o 
que fomos e o que pensamos ou sentimos. Nóvoa (1992) diz que 
ensinamos não só o que sabemos, mas o que somos, e o que somos 
tem ligação direta com o que vivemos e experienciamos pessoal e 
profissionalmente.

Nesse sentido, destacamos a importância dessa retomada das 

narrativas da formação inicial como instrumentos de reflexão para 

nossos fazeres pedagógicos. A partir deles, podemos buscar esta-

belecer relações entre nossas ações e as diversas referências que, 

ao nos interpelarem, nos constroem os sujeitos que somos, os pro-

fessores que podemos ser.
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Não quero que meus alunos sejam como eu fui aluna, que reali-
zem o sonho que perdi, ou que tenham aquele que conquistei. Es-
tarei ao lado deles apenas para guiá-los nos próprios sonhos deles, 
para mostrar o mundo e ajudá-los na escolha de seus ideais, jamais 
para pegar o volante das mãos deles e guiar da minha forma.

Quando penso que a tarefa está ficando fácil, aí é que complica 
mesmo. Reflito horas sobre essa questão, pois a visão que tenho 
de escola não é unânime, cada ser tem uma visão diferente: lu-
gar de lazer, divertimento, abrigo, alegria, refúgio, salvação. Nunca 
somente um lugar onde se aprende o conteúdo e nada a mais; há 
relações de vidas e vivências, isso torna o espaço escolar variável e 
com visões diversas.

E, por isso mesmo, com possibilidades diversas! 

Os depoimentos de vida de cada colega de classe durante as aulas 
do módulo de Prática à Docência me fizeram refletir e acrescen-
taram meu vocabulário de experiências. Juntamente com a análise 
de vários filmes e textos pudemos compor textos sobre memórias 
e discutimos sobre o ser em foco: o professor.

É impossível existir um professor perfeito, o “bom” professor 
conforme os filmes de currículo hollywoodiano exibem, um pro-
fessor que tem o poder de salvar, redimir, mudar todos... Agora 
sei que muitas vezes ele fará seu papel no mundo podendo falhar 
algumas vezes de modo a perceber que o sucesso ou fracasso pro-
fissional não está ligado a essa impotência salvacionista, ou heroica 
de agir ou ser.

Sinceramente, ser professor é ser uma artista, que não tem fama, 
não tem brilho, que apenas ajuda a brilhar pequenas estrelinhas. E 
o palco é a sala de aula, a vizinhança, o bosque, a rua, a imprensa, o 
meio como um todo e até mesmo o corpo.

O caminho é longo, repleto de obstáculos e pedras, e vejo que 
trilharemos por ele a cada momento com a ideia de (trans)forma-
ção pessoal-profissional, a cada sala de aula que entrarmos, a cada 
aluno que trocarmos vivências, pois as respostas se renovam a 
cada momento, a cada situação, e são assim: respostas inacabadas.
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5.3 Memórias e reflexões do processo 
de construção de um futuro professor: 
responsabilidade e poder desta escolha 
profissional

Natália Padilha de Oliveira

“Nó de dúvidas

O nevoeiro adensa minha alma 
Trazendo ao seu colo solidão 
Vergo-me rendido à calma 
Nessa dádiva de escuridão

Rebento correntes do passado 
Asfixiado num nó de dúvida 
Meu caminho está inacabado 
Nos meus amanhãs de vida

Sei quem sou e sou eu 
Responsável do eu de mim 

Perante um errático véu 
Numa distância sem fim

No pouco saber de quem sou 
O espelho reflete escondido 
Do não ser a quem me dou 
Na intimidade extrovertido”

(Henrique Fernandes)

“Perdidos em meio a tantas perguntas sem resposta” – era assim 
que eu via a mim e a turma no primeiro dia de aula não só, mas 
principalmente, deste módulo. Não que a situação já tenha mu-
dado, não, mas acho que aos poucos ela vai melhorando... ainda 
me lembro do dia 4 de março deste ano. Cheguei atrasada na aula 
nesse dia (só pra variar), era o dia do resultado do vestibular da 
minha irmã e fiquei em casa para apoiá-la, qual fosse o resultado. 



98 Estágio Supervisionado II

Ao entrar na sala, perdida por não saber do se tratava a discussão, 
procurei logo me informar. Era para relatarmos em que campo 
estagiávamos e o que esperávamos do módulo. 

Analisando agora nossas respostas em relação à segunda pergun-
ta, percebo que elas se baseavam, quase que em totalidade, na es-
perança de encontrarmos uma resposta para a constante pergunta 
feita por muitos de nós desde o início do curso, fruto também de 
certa ansiedade: “quando é que vão nos ensinar a dar aula?”. 

Seria melhor começar com meu ingresso na UFPA, no curso 
de Licenciatura em Ciências Biológicas, no ano de 2006. Bom, a 
minha família sempre quis que eu fizesse vestibular pra medici-
na. Também, não é pra menos, três tios e três primos (um está na 
graduação) meus são médicos, e até a oitava série eu queria ser ci-
rurgiã plástica. No entanto, em muitas das minhas brincadeiras de 
infância com minha irmã e minha prima Gabriela, desempenhava 
papel de professora, ora de matemática, ora de ciências (pois na 
época “ciências” ainda não era dividida em química, física e biolo-
gia), cujas matérias eram verdadeiras paixões pra mim. Bom, não 
me lembro de ter alguma vez manifestado a vontade de ser profes-
sora, apesar de admirar bastante essa profissão.

Quando já tinha certa idade, na adolescência, refletia de vez em 
quando, sobre a importância do professor na formação da socie-
dade, de certa forma. Pois pensemos em algumas profissões alea-
toriamente: advogados, para chegar a ser um, necessita-se ter es-
tudado e “passado pelas mãos de muitos professores”; médicos, 
também; psicólogos, idem; e assim sucessivamente, inclusive os 
próprios professores. Mas então, o que seria da sociedade sem es-
tes últimos? (a pergunta pode parecer óbvia, mas se assim o fosse 
creio que eles receberiam mais valor!). Acho até que minha falta de 
desejo, mais assemelhada com medo de exercer este papel, deve-se 
justamente a tal importância, por imaginar essa responsabilidade 
em minhas mãos. E também pelo fato de eu sentir um pouco de 
dificuldade em falar em público e isso é algo muito íntimo. Sei que 
inclusive já comentei sobre esse assunto em algum dos meus diá-
rios no primeiro semestre, e isso realmente me faz pensar muito 
sobre a minha opção ao escolher este curso, apesar de eu ter plena 
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convicção que mesmo sendo apenas pesquisadora não me livraria 
da exposição ao público. Bem, mas isso não vem ao caso agora. 

A paixão pela biologia teve início no primeiro ano do ensino 
médio, nem tanto pela professora Salete (exemplo típico de um 
professor informador)

O que seria um professor informador? Alguém que apenas informa 

sobre um determinado assunto e não nos convida a refletir sobre 

o tema, cobrando-nos, nas provas estas mesmas informações, da 

mesma forma como foram informadas? Alguém que nos traz in-

formações sobre as quais devamos realizar escolhas, buscar outras 

informações, negociá-las, confrontá-las com nossos repertórios e 

produzir argumentos sobre elas?

mas pela matéria mesmo. Não tenho como negar certa influência 
de minha mãe nesse despertar. Na época morávamos em Lavras, 
ela cursava seu doutorado em genética vegetal e por várias vezes 
me ajudava com o conteúdo escolar, além de me mostrar e con-
versar sobre o andamento de sua pesquisa. No meu último ano 
em Minas Gerais, a paixão já virara amor, daqueles consolidados, 
que nada, nem os “perrengues” e decepções que passamos aqui na 
UFPA, destroem. Podia-se ver isso com a dedicação empregada 
por mim na busca por mais conhecimentos além dos proporcio-
nados pelas apostilas que recebia a cada trimestre de aula. Sem 
contar a vez que fui conhecer o Centro de Biologia da UFLA (Uni-
versidade Federal de Lavras) e desta visita passei a frequentá-lo 
periodicamente. 

Já cheguei a Belém decidida a prestar vestibular pra biologia. 
Por um momento achei que estava tudo indo “às mil maravilhas”, 
porém, mal sabia eu que as dúvidas e incertezas apenas davam 
uma trégua! As primeiras dúvidas foram: ‘faço licenciatura ou ba-
charelado?’, ‘qual a diferença entre os dois?’, além de muitas outras 
não recordadas nesse instante. Depois de algumas conversas com 
uns professores meus, chegava à conclusão de optar por licencia-
tura. A escolha, devo ser sincera, não foi tanto pela possibilidade 
de exercer o cargo de professora, mas mais pela segunda oportuni-
dade de fonte renda.
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Esta é uma justificativa comum da opção pela licenciatura. A partir 

dessa opção, que pode não estar muito próxima do que se deseja 

para a vida, são construídos muitos professores que não queriam, 

não gostam e, por esses mesmos motivos, não deveriam estar 

atuando como professores. Quando perguntados o porquê con-

tinuam, em geral, destacam o medo de investir em novas possibi-

lidades que podem não dar certo e a segurança de se ocupar um 

cargo público (quando constituem o quadro docente em escolas 

públicas). A preocupação com a prática docente dessas pessoas 

diz respeito à influência que podem exercer nas vidas dos estu-

dantes. Todos nós temos, como pudemos ver nas narrativas an-

teriores, professores que marcam nossas vidas. Um professor que 

não se realiza em sua prática pode deixar marcas desagradáveis na 

vida de seus estudantes. E, ainda, levar uma vida que não gostaria 

de levar! Por essa razão, principalmente, é necessário refletir sobre 

nossas práticas e buscar avaliar o quanto estamos nos realizando 

nessa opção. Se os prós compensam os contras, se desejamos per-

manecer nesse espaço de encontro, como a Natália acredita que 

ainda deve.

Esse pensamento ainda trago até hoje, no entanto, acrescido 
da vontade de mudar o quadro atual e desgastado de método de 
ensino-aprendizagem ainda muito comum nas escolas. O curso 
de biologia tem grande participação nesse ‘incremento’, no qual 
com o tempo foi me mostrando essa necessidade e me instigando 
a pensar em possíveis soluções. E logo percebi que aquela nossa 
pergunta inicial do módulo não seria respondida tão cedo, nem 
nesse módulo, nem em nenhum outro. Contudo, pude ir notando 
aos poucos que ao invés de nos mostrar como dar aula, em “Me-
todologia do ensino de ciências e biologia” aprendi a necessidade 
de mudar o atual estilo de fazê-lo. Afinal, tudo se desgasta com o 
tempo, como os diferentes jeitos de se governar um povo, já expe-
rimentados pela humanidade. E na educação não é diferente.

Essa ideia de mudança remete-me a questionamentos como os 
do autor Chassot (2000), “como deve ser o professor formador ou 
professora formadora neste novo milênio?”, ao afirmar sobre a su-
peração do estilo de professor informador. A mudança na educação, 
porém, não se restringe apenas ao professor, como também aos 
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conteúdos, os quais em sua maioria, segundo esse mesmo autor, 
“não servem pra nada, ou melhor, servem para manter a dominação.” 

As discussões sobre adotar ou não o livro didático por cada gru-
po, realizada por meio de critérios estabelecidos para avaliação, 
também demonstra outra forma de mudança necessária e de in-
fluência do professor. É necessário oferecer melhor preparação a 
estes últimos, para que sejam capazes, por exemplo, de instigar o 
senso crítico dos alunos, mostrando o conhecimento advindo das 
ciências não como a verdade absoluta, mas como mais uma opção 
de explicação e conhecimento; além de outros pontos, como de-
senvolver a consciência de cidadania nos alunos. Como diz Fon-
toura (1992), “da responsabilidade do professor relativamente ao 
exercício de uma nova cidadania que concilia a valorização das 
culturas específicas e a aceitação das diferenças, decorre a exigên-
cia de abandonar velhos saberes e velhos procedimentos e ‘mistu-
rar-se’ com a vida”. Esse comentário também me lembra uma das 
medidas sugeridas por Chassot (2000) para a melhoria do ensino, 
a de que é necessário tornar o ensino menos ‘asséptico’. Dessa for-
ma, tenho esperança de melhorarmos o mundo.

No filme “Enjaulados”, essa questão de mudanças na metodolo-
gia do ensino é abordada. Apesar de não concordar com o método 
empregado pelo professor (o uso da jaula), tirei algumas mensa-
gens que julguei de certa importância. Por exemplo, o medo da 
sociedade e dos responsáveis pela educação e sua administração, 
se é que assim pode-se dizer, do novo, do impacto e consequên-
cias acarretadas por essa mudança. Outro ponto importante pra 
mim foi a observação de que a escola estava gerando “máquinas”, e 
apesar de ser algo pouco significativo, em termos de quantidade, o 
professor não desistiu de seu ideal e pelo menos conseguiu satisfa-
ção na sua capacidade de ação.

Mas, acima de tudo, aprendi que não existe um jeito certo de ser 
professor, mas sim várias formas de sê-lo. E escolher um “modelo” 
a seguir vai depender de onde e pra quê ensinar.

As aulas alternativas, tanto as dos professores como as de meus 
colegas, demonstram ser possíveis essas mudanças, além de ir res-
pondendo, mesmo que de forma indireta aquela dúvida inicial: 
“quando é que vão nos ensinar a dar aula?”.
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Ao término do módulo “Prática de Ensino I”, com as reflexões 
em função dos filmes assistidos e dos textos desenvolvidos, perce-
bo ter ainda muito o que fazer até efetivamente me sentir apta a 
lecionar. Mas a dissertação sobre “Um professor marcante”, fez-me 
lembrar de tantos os que passaram por mim e percebi ao final, que 
não existiu um professor marcante, na verdade, cada um deixou 
em mim algum valor, alguma importância, ou ao menos a certeza 
de não querer ser o que alguns foram. 

Os filmes me conscientizaram da dificuldade, que eu por sinal 
já vivenciei, de liderar uma turma, de ser professor, entretanto, me 
estimularam mostrando também ser possível reverter um quadro 
tido como imutável, insolucionável, apesar de eu ter plena convic-
ção de que aquilo foi planejado, escrito e com roteiro.

Das dúvidas iniciais, a maioria ainda fica, contudo, já sinto uma 
curiosidade e vontade de experimentar mais uma vez entrar numa 
sala de aula, e tentar eu mesma redigir meu texto, dirigir minha 
história, não com personagens, mas sim com pessoas de verdade e 
tentar marcar ou fazer a diferença pra alguém.

Resumo

A partir dos memoriais sobre a licenciatura, resgatamos muitos 
dos discursos que permeiam a formação inicial dos licenciandos 
em Ciências Biológicas, enfatizando a importância da reflexão 
contínua sobre as práticas educativas. Ao mesmo tempo, relem-
bramos ideias que, várias vezes, quando gestamos nossos estágios, 
estes discursos acabam apagados devido a inúmeros fatores, como 
ansiedade, apego aos conteúdos tradicionais, tempos curtos, ou 
muito longos etc.

Na primeira narrativa, a então licencianda Amanda nos mer-
gulha em uma análise da construção da professora que deseja ser: 
sempre questionando e articulando esse desejo com o que se põe 
enquanto possibilidade, enquanto o que é possível e, ao mesmo 
tempo, resgatando o que era e pensava sobre a prática docente. 
Destaca a autorreflexão como caminho para pensar sua formação, 
dialoga com diversos filmes, aulas, com suas histórias de estudan-
te, com os diferentes modos de se narrar o que é, ou o que deveria 
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ser um(a) “bom(boa) professor(a)”. Nessa jornada, preocupa-se 
demais com o modelo de professora que deve escolher, como se a 
pressa estivesse vinculada à impossibilidade de se modificar suas 
escolhas no caminho. Por fim, lembramos como é importante res-
gatar a efemeridade desses modelos, compreendendo que sempre 
podemos nos re-inventar educadores, estudantes, pessoas, no meio 
do caminho e não necessariamente antes de começar.

Na segunda narrativa, Emilyn nos convida a refletir sobre ques-
tões fundamentais para nossa prática docente. Ao problematizar a 
metodologia de ensino como um conjunto de instruções para se 
ensinar algo a alguém, resgata perguntas anteriores àquela muito 
comumente enfatizada por licenciandos: “como ensinar tal coisa”? 
Através de suas análises dos filmes, dos exercícios realizados nas 
disciplinas da licenciatura, dos seus questionamentos sobre os co-
nhecimentos científicos e suas relações com a sociedade, ela devolve 
o lugar às seguintes preocupações iniciais: por quê ensinar ciências? 
Para quem ensinar? E... o quê ensinar? A licencianda reflete sobre 
os diferentes públicos, sobre a singularidade destes sujeitos a quem 
chamamos “estudantes”, numa tentativa de traçar a necessária dia-
logicidade entre as tendências homogeneizantes determinadas pela 
Instituição Escola e a consideração da diversidade, do diferente, da 
singularidade que tendem a se perder dentro desta educação insti-
tucional. Ao final, compreende a necessidade de se construir diver-
sas metodologias junto aos estudantes, como uma possibilidade de 
consideração da singularidade dentro do espaço escolar.

E, na última narrativa, Natália traz sua história da escolha de ser 
professora, enquanto refletimos sobre o quanto nos realizamos ao 
fazer essa opção. Ela também compara os modos de ensino, que 
podem evoluir com o tempo, com os diferentes modelos de gover-
no, que, também, se modificam ao longo da história da humani-
dade. Lembramos que a escola também exerce um governo sobre 
os estudantes: a escola tem a pretensão de governar o que devemos 
saber, ser, como devemos nos comportar, viver nossas vidas, assim 
como diversas outras instituições sociais de nosso tempo, como a 
mídia, as ciências, as igrejas etc. Encerrando seu texto, a estudante 
nos lembra que “não existe um jeito certo de ser professor”, mas 
que essa nossa opção deve ser algo pensado, criado e desejado por 
nós mesmos, em nossas relações com os estudantes.
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Bibliografia complementar comentada

Textos sobre imagens de cientistas: 

CASTELFRANCHI, Y; MANZOLI, F.; GOUTHIER, D. & 
CANNATA, I. O Cientista é um bruxo? Talvez não: ciência e 
cientistas no olhar das crianças. In: MASSARANI, L. (Org.). 
Ciência e criança: a divulgação científica para o público infanto-
juvenil. Rio de Janeiro: Museu da Vida/Casa de Oswaldo Cruz/
Fiocruz, 2008. p. 13-18. Disponível em: <http://www.fiocruz.br/
museudavida_novo/media/ciencia_e_crianca.pdf>

A pergunta-título do trabalho de Castelfranchi et al (2008), “o cien-

tista é um bruxo?”, expressa algumas das leituras realizadas pelas 

crianças sobre as ciências e os trabalhos dos cientistas. Compre-

ender as diversas ideias construídas a partir de inúmeros espaços, 

dentre estes, também as escolas, resgata a importância de reco-

nhecermos também o caráter pedagógico das mídias, seu alcance 

e força nos processos de leitura do mundo pelas pessoas. 

RAMOS, M. B. Discursos Sobre Ciência & Tecnologia no Jornal 
Nacional. Dissertação de Mestrado. Florianópolis, UFSC-
PPGECT, 2006. Disponível em: <http://antiga.ppgect.ufsc.br/
dis/38/dissert.pdf>

Esta dissertação de mestrado apresenta a análise dos discursos 

de uma semana do Jornal Nacional, semana esta em que o Con-

gresso Nacional votava a nossa Lei de Biossegurança. Um dos fo-

cos dessas análises foi justamente compreender como este im-

portante telejornal significava, por meio de suas reportagens, as 

ciências e os cientistas.

Texto sobre as imagens de escolas e professores:

FABRIS, E. T. H. A Pedagogia do Herói nos Filmes 
Hollywoodianos. In: Currículo Sem Fronteiras. Vol. 10, nº 
1, jan/jun 2010, p. 232-245. Disponível em: <http://www.
curriculosemfronteiras.org/vol10iss1articles/fabris.pdf>
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Diversas leituras dos espaços escolares e dos modos de signi-

ficação das práticas docentes e do sujeito-professor vêm sendo 

desenvolvidas nos espaços de cinema. Fabris (2010), brinda-nos 

com sua “pedagogia do herói”, expressão atribuída pela autora 

aos poderes e deveres instituídos pelos filmes, especialmente os 

hollywoodianos, à categoria professor.
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