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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo descrever e analisar a experiência de estágio, realizada na 
disciplina de Estágio Curricular Supervisionado em Ciências, do curso de Ciências Biológicas, da 
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. As atividades foram desenvolvidas com alunos do ensino 
fundamental, de uma escola pública do município de Dourados, MS, no segundo semestre de 2009. Todas as 
etapas do estágio se configuraram com momentos de coleta de dados que serviram para os estagiários 
refletirem sobre sua prática pedagógica. As situações vivenciadas subsidiaram discussões que possibilitou ao 
futuro professor assumir com autonomia os processos educativos, permitido este se percebesse enquanto 
agente capaz de intervir no sistema e na estrutura da escola. Neste sentido, o estágio foi visto como eixo 
articulador entre teoria e prática, como uma unidade indissociável entre ensino e pesquisa e materialização 
das ações dos grupos de estudos GENFIC e GEFFI.  
 
Palavras chave: Ensino de Ciências; Estágio supervisionado; Formação de professores.  
 
ABSTRACT: This article aims at describing and analyzing the internship experience, held in the discipline of 
Supervised Practices in Science, Course of Biological Sciences, State University of Mato Grosso do Sul. The 
activities were conducted with elementary students in a public school in the city of Dourados, in the second 
half of 2009. All steps of the stage is configured with moments of collecting data used for interns reflect on 
their teaching practice. The situations experienced subsidized discussions which enabled future teachers to 
assumes autonomy educational processes, allowed this was perceived as an agent capable of intervening in 
the system and structure of the school. In this sense, the stage was seen as a central theme of theory and 
practice, as an inseparable unity between teaching and research and realization of actions of groups and 
studies GENFIC and  GEFFI. 
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 Mostrar a Ciência como elaboração humana para a compreensão do mundo é uma 

das metas para o ensino de ciências na escola fundamental. Seus conceitos e procedimentos 

contribuem para o questionamento do que se vê e se ouve, para interpretar os fenômenos da 

natureza, para compreender como a sociedade nela intervém, utilizando seus recursos e 

criando um novo meio social e tecnológico (BRASIL, 1998).  

Segundo Fracalanza et al. (1986), o ensino de ciências deve contribuir para o 

domínio da leitura e escrita, o aprendizado dos conceitos básicos das ciências naturais e sua 

aplicação a situações práticas, além de possibilitar a compreensão das relações entre a 

ciência, tecnologia e sociedade. Além disso, também destaca que o ensino de Ciências deve 

desenvolver a capacidade de observação, reflexão, criação, discriminação de valores, 

julgamento, comunicação, convívio, cooperação, decisão, ação, entendidos como sendo 

objetivos do processo educativo. 

Atualmente, o ensino de Ciências Naturais é uma das áreas em que se pode 

reconstruir a relação do ser humano com a natureza, contribuindo para que o aluno perceba 

o seu próprio corpo como um todo dinâmico e que interage com o meio. Nessa perspectiva, 

a área de Ciências Naturais pode contribuir para a percepção da integridade pessoal e para a 

formação da auto-estima, da postura de respeito ao próprio corpo e ao dos outros, para o 

entendimento da saúde como um valor pessoal e social e para a compreensão da 

sexualidade humana sem preconceitos. Porém, na maioria das escolas, a realidade do 

Ensino de Ciências, não caminha desta forma.  

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep), de cada 100 alunos matriculados no Ensino Fundamental, apenas 53 

consegue concluí-lo. Informações do Ministério da Educação (MEC) mostram que 47% dos 

professores da rede pública que ministram aulas até a 4ª série não têm o diploma 

universitário. Outro ponto que preocupa, de acordo com os profissionais da educação, é a 

falta de verbas para o setor. 

Segundo Schwiderke et al. (2009), o Brasil investe na educação menos de 4% do 

Produto Interno Bruto (PIB) – que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. A 
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falta de financiamento atinge primeiramente a sala de aula. Os baixos salários que são 

oferecidos aos professores acabam desestimulando e obrigando-os a exercer jornadas 

duplas ou triplas de trabalhos.  

O baixo investimento reflete também na superlotação de salas de aula, na falta de 

infra-estrutura na escola, na desvalorização profissional e falta de propostas pedagógicas de 

qualidade. Estes são alguns dos muitos problemas enfrentados pelo sistema de ensino 

público do Brasil. 

Nesta perspectiva, o Estágio Curricular Supervisionado, é a forma de auxiliar na 

formação do profissional educador, para o futuro exercício de sua profissão, colocando-o 

em contato com a realidade. Prepara o graduando para conhecer as dificuldades que 

enfrentarão cotidianamente, enquanto futuros profissionais da educação, criando condições 

para que esses possam analisar criticamente essas deficiências e propor soluções. 

Segundo Santos (2005) o Estágio Supervisionado Curricular, junto com as 

disciplinas teóricas desenvolvidas na licenciatura, é um espaço de construções 

significativas no processo de formação de professores, contribuindo com o fazer 

profissional do futuro professor. O estágio deve ser visto como uma oportunidade de 

formação contínua da prática pedagógica. Neste sentido o licenciando assume o papel ativo 

e isto exige um confronto com a realidade, estando aberto a mudanças objetivando o 

crescimento pessoal e profissional da prática docente. 

Com o objetivo de possibilitar o desenvolvimento de habilidades e competências e 

integrar teoria e prática, o estágio é o meio pelo qual o aluno pode observar e intervir no 

cotidiano escolar exercitando suas potencialidades. É um processo de ensino e de 

aprendizagem essencial na formação do acadêmico e é de fundamental importância, pois 

remete a realidade do cotidiano escolar, preparando o aluno para o pleno exercício da sua 

profissão.  

Pimenta (2001) afirma que o estágio é o tempo no currículo de formação destinado 

às atividades que devem ser realizadas pelos discentes nos futuros campos de atuação 

profissional, onde os alunos devem fazer a leitura da realidade, o que exige competências 



 
Vinculada ao Curso de Letras: Licenciatura e Bacharelado e ao Programa de Mestrado em Letras 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
Unidade Universitária de Campo Grande - MS 

Edição n° 08 - Agosto/2011 - Dezembro/2011 - ISSN - 1983-6740 
www.discursividade.cepad.net.br 

para saber observar, descrever, registrar, interpretar, problematizar e, conseqüentemente, 

propor alternativas de intervenção.  

É através do estágio supervisionado que o futuro professor inicia seu aprendizado, a 

arte de como se aprende e como se ensina. Segundo Carvalho (1987), o estágio 

supervisionado é uma das principais atividades na formação do professor, pois ao realizá-lo 

o aluno vivencia a realidade da sala de aula, além de poder testar inovações pedagógicas, 

com assistência do professor-supervisor, e observar seus efeitos na aprendizagem. Carvalho 

(1987) ainda destaca que durante o estágio o aluno aprende ensinando e quanto mais ensina 

mais aprende. 

Nesse sentido o presente artigo tem como objetivo descrever e analisar as atividades 

de estágio, realizadas em uma escola da rede pública de Dourados, MS, durante o segundo 

semestre de 2009. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 Inicialmente foi realizado um período de observação em que o estagiário estava 

presente em sala de aula sem participar diretamente da aula (KRASILCHIK, 2005). 

 Para Ghedin et al. (2008), esse diagnóstico que revela o cotidiano da escola, tem por 

objetivo levar o estagiário a vislumbrar os pontos fortes e os problemas da escola, que 

perpassam todos os aspectos e setores da realidade escolar. 

Pode-se constatar, durante esse período, que a escola passava por reformas e essa 

condição dificultava a permanência e a concentração dos professores, alunos e 

funcionários. Apesar das reformas, a escola tinha boa infra-estrutura, apresentando sala de 

vídeo contendo equipamento de multimídia para o ensino e laboratório de informática com 

aproximadamente 30 computadores. Entretanto, é importante destacar que os equipamentos 

não eram utilizados freqüentemente pelos professores.  

Em função da reforma, a biblioteca estava na mesma sala da coordenação, não 

apresentando um acervo muito grande de livros. O laboratório de ciências não apresentava 
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instalação adequada, e os professores de Ciências estavam encarregados em conseguir 

materiais e exemplares para poder conduzir aulas práticas. O refeitório não tinha mesas 

nem cadeiras, as funcionárias serviam o lanche e os alunos se acomodavam nos arredores 

dos corredores para comer.  

Segundo Sátyro e Soares (2007), a infra-estrutura escolar pode exercer influência 

significativa sobre a qualidade da educação. Prédios e instalações adequadas, existência de 

biblioteca escolar, espaços esportivos e laboratórios, acesso a livros didáticos, materiais de 

leitura e pedagógicos, relação adequada entre o número de alunos e o professor na sala de 

aula e maior tempo efetivo de aula, por exemplo, possivelmente melhorem o desempenho 

do aluno. 

 As observações realizadas durante as aulas de ciências evidenciaram que a 

professora utiliza praticamente o mesmo recurso com todas as turmas, no caso, o livro 

didático.  A maioria dos conteúdos foi abordado a partir dos conceitos do manual, com 

exceção de apenas um, em que a professora levou um texto para que os alunos discutissem.  

Para Lepienski e Pinho (2008), esse modelo centrado no livro didático, tem 

aprofundado o distanciamento da criança e do adolescente do gosto pela ciência e pela 

descoberta. O ensino “enciclopédico”, de simples memorização não traz significado para a 

criança ou adolescente e, em conseqüência, não promove a construção do conhecimento. 

Braganha e Garcia (2008) argumentam que o uso de outros materiais deve ser 

considerado para o ensino, de forma crítica e consciente. Incluem-se CD-ROMs, TVs 

educativas, revistas, suplementos de jornais, TVs de divulgação científica, rede web, entre 

outros, como espaços de divulgação científica e cultural, como museus, laboratórios, 

planetários, parques especializados, exposições, feiras, clubes de ciências, etc., fazendo 

parte do planejamento do professor, de forma sistematizada e articulada. Todos estes 

recursos deveriam ser considerados pelo professor em sua prática pedagógica com o intuito 

de promover uma melhoria na qualidade do processo ensino-aprendizagem. 

Entretanto, é importante destacar, que apesar de ser utilizado apenas o livro didático 

durante as aulas, os alunos eram participativos e interagiam com a professora, relatando 
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experiências pessoais e fazendo muitos questionamentos. Neste sentido, evidenciou-se a 

existência a boa relação entre a professora e os alunos. Tal relação é apontada por Silva e 

Moradillo (2002), como dependente do clima estabelecido pelo professor, da relação 

empática com seus alunos, de sua capacidade de ouvir, refletir e discutir o nível de 

compreensão dos alunos e da criação das pontes entre o seu conhecimento e o deles.  

 Uma outra etapa do Estágio foi a participação, caracterizada como um momento em 

que o licenciando tem o primeiro contato com a sala de aula, na qual ajuda no 

desenvolvimento da aula, junto a professora titular. Nesse período, tudo que acontece é 

novidade para o estagiário que ainda não têm ou possui pouca experiência com os alunos. É 

um momento muito enriquecedor para todas as partes envolvidas, pois, é  início uma nova 

fase, então é natural que haja um clima de descoberta ou mesmo, de incertezas e dúvidas. 

 Importante ressaltar, que permeando todas as etapas do Estágio, foram feitas 

discussões e orientações quanto a atitudes e comportamentos mais favoráveis a inserção do 

estagiário no contexto da escola. Neste sentido, as orientações possibilitaram aos 

estagiários compreenderem a complexidade das práticas educacionais e das ações ai 

praticadas por seu profissionais. (PIMENTA; LIMA, 2004).  

 O período da participação ocorreu em duas turmas do 8º ano e três turmas do 9º ano 

do ensino fundamental e os conceitos abordados foram: Sistema Locomotor no 8º ano e 

Física (velocidade média) no 9º ano. Para ambas as turmas, foram distribuídos exercícios, e 

a professora titular solicitou ajuda para sanar as dúvidas dos alunos, tendo em vista que 

esses possuíam muitas dificuldades. 

 Finalizada essa etapa de auxílio, que foi fundamental para conhecer as dificuldades 

inerentes a prática docente, era o momento de dar início a regência. Para Pimenta (2001), o 

período da regência, proporciona ao acadêmico, uma real aproximação da realidade 

profissional que o aguarda ao término da sua formação. É de grande relevância esse 

processo da formação docente, pois a partir dessa experiência os licenciandos se percebem 

como futuros professores, enfrentando pela primeira vez o desafio de conviver, falar e 

ouvir, com linguagens e saberes diferentes daqueles de seus campos específicos. 
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 A regência ocorreu, em uma turma do 8º ano do ensino fundamental. A turma foi 

indicada pela professora, mas a escolha também foi influenciada pela boa relação que a 

estagiária apresentava com esses alunos. Os conteúdos ministrados foram: "Os sentidos" e 

"O Sistema Nervoso".  

Para tanto, as aulas de Ciências ministradas durante a regência, foram planejadas 

seguindo as orientações de Brasil (1998), quando afirma que o professor deve planejar cada 

tema, selecionando problemas, que correspondem às situações interessantes a interpretar. 

Uma notícia de jornal, um filme, uma situação de sua realidade cultural ou social, por 

exemplo, podem-se converter em problemas com interesse didático. 

A aula foi iniciada com várias perguntas feitas aos alunos sobre “Os Sentidos”. O 

objetivo era identificar o conhecimento prévio desses sobre o tema, além de problematizar a 

questão. Neste primeiro momento, houve pouca interação por parte dos alunos, que 

estavam um pouco intimidados. Para introduzir alguns conceitos novos, foi utilizado o data 

show como recurso na apresentação de figuras na forma de slide. 

Segundo Fernandes (1998), os slides permitem uma projeção de alta resolução, 

enfatizando cores, beleza e detalhes, visíveis de qualquer ponto de uma sala de aula. Ainda 

referindo-se ao mesmo autor, equipamentos audiovisuais são talvez um dos recursos 

didáticos mais utilizados depois da aula expositiva e há consenso de que são aliados 

importantes para facilitar a aprendizagem, tornando o processo educativo mais atraente e 

dinâmico. 

 Ao final da aula, foi solicitado aos alunos que realizassem uma pesquisa sobre 

"lentes convergentes e divergentes" para ser entregue. 

 Depois de algumas aulas discutindo o tema, foi preparada uma atividade prática, na 

própria sala dos alunos, para testar os sentidos de alguns voluntários. Para Moreira e Diniz 

(2003) a importância da experimentação no ensino de biologia é praticamente 

inquestionável, pois proporciona ao aluno um aprendizado mais eficiente e motivador, além 

de instigar ao pensamento crítico.  
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A atividade consistiu na experimentação, por parte de alguns alunos, de líquidos 

com diferentes sabores e colocados nas várias regiões da língua. Além disso, os alunos 

também foram colocados em contato com diversos odores com objetivo de que os mesmos 

diferenciassem cada um deles. Todas essas etapas foram realizadas com os alunos de olhos 

vendados. Durante a atividade, os alunos eram questionados sobre a possibilidade de 

perceberem o sabor nas diferentes regiões da língua e de sentirem o olfato mesmo sem a 

ajuda da visão. Ao final, eles foram capazes de responder corretamente aos 

questionamentos e se mostraram bastantes interessados com a execução da atividade. Neste 

sentido, solicitaram que as atividades dessa natureza, ocorressem com mais freqüência. 

 Para a aula introdutória do conteúdo "O sistema nervoso", foi preparado 

apresentação em slides, para novamente ser utilizado o data show, visto que os alunos 

aprovaram a utilização deste recurso. Porém, não foi possível reservar o data show para a 

data prevista. 

 Ghedin et al. (2008), chama atenção para o fato de que esse tipo de acontecimento 

pode despertar um sentimento de indignação e de revolta no estagiário, uma vez que, as 

condições oferecidas para o trabalho educativo podem ser extremamente precárias.  

Entretanto, faz-se necessário analisar reflexivamente o contexto escolar onde está atuando e 

se perceber como co-responsável por uma transformação dessa realidade.  

Na aula seguinte, os alunos foram levados ao laboratório de informática para 

assistirem a um vídeo sobre o funcionamento do impulso nervoso. Segundo Rosa (2000) a 

utilização de recursos audiovisuais tem um forte apelo emocional e, por isso, motivam a 

aprendizagem dos conteúdos apresentados pelo professor. Além disso, a quebra de ritmo 

provocada pela apresentação de um audiovisual é saudável, pois altera a rotina da sala de 

aula.  

Os alunos ficaram fascinados pelo vídeo e a aula foi encerrada com uma atividade 

que demonstravam como o ser humano é capaz de ler corretamente as palavras estando 

somente a primeira e última letra na ordem certa, e também um texto que misturava letras e 

números.  



 
Vinculada ao Curso de Letras: Licenciatura e Bacharelado e ao Programa de Mestrado em Letras 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
Unidade Universitária de Campo Grande - MS 

Edição n° 08 - Agosto/2011 - Dezembro/2011 - ISSN - 1983-6740 
www.discursividade.cepad.net.br 

 Esse conteúdo foi finalizado com um jogo, em forma de bingo. De acordo com 

estudos realizados por Schwarz (2006), jogos podem ser ferramentas valiosas, não só para a 

aprendizagem dos alunos, mas, também, de professores, pois promovem prazer e podem ser 

utilizados para mobilizar o desejo de conhecer, essencial ao processo de aprendizagem em 

qualquer idade.  

Os alunos sentaram em duplas. Foram distribuídas as cartelas, com figuras dos 

órgãos, doenças e partes do sistema nervoso, feijões para que marcassem a resposta correta 

a cada pergunta sorteada. Apesar da revisão feita antes do início do jogo, os alunos ainda 

demonstraram dificuldade para marcar a resposta certa. Possivelmente, isso ocorreu em 

função do pouco tempo que tiveram contato para os novos conceitos. Apesar disso, uma 

dupla feminina acertou o bingo ganhando, então, o prêmio.  

Todas as etapas do estágio se configuraram como momentos de coleta de dados que 

serviram para os estagiários refletirem sobre sua prática pedagógica. As situações 

vivenciadas subsidiaram discussões que possibilitou ao futuro professor assumir com 

autonomia os processos educativos, permitindo este se perceber enquanto agente capaz de 

intervir no sistema e na estrutura da escola. 

As reflexões proporcionadas no decorrer do estágio culminaram com as temáticas 

discutidas no o grupo de estudo GEMFIC (Grupo de Estudos Memória de Formação: 

Identidade e Cultura) sediado em Dourados, que ora estamos realizando tendo em vista o 

contexto do programa de doutorado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul MS. 

Este grupo constitui em um sub grupo ligado ao NEI (grupo de estudos interdisciplinares) 

coordenado pela Drª. Lucrécia Stringhetta Mello, que agrega pesquisadores de iniciação científica, 

mestrado e doutorado e divulga suas produções em eventos regionais, nacionais e internacionais. O grupo 

desenvolve trabalhos na linha de pesquisa: Educação, Psicologia e Prática Docente, do 

programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 

com enfoque à identidade e memória na formação docente, interdisciplinaridade, currículo 

e ensino, políticas públicas e gestão educacional.  
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

  

Ao término deste trabalho, pode-se concluir que o estágio proporcionou ao 

acadêmico, o suporte para o desenvolvimento de suas competências e a oportunidade de 

conhecer melhor a sua profissão. Não deve ser visto apenas como cumprimento das 

exigências do curso para sua formação, mas sim como eixo articulador entre teoria e 

prática, como uma unidade indissociável entre ensino e pesquisa.  

 Neste sentido, o Estágio Supervisionado oportuniza aos professores em formação, 

conhecerem os aspectos indispensáveis para a construção da sua identidade e dos saberes 

do dia-a-dia. Este é um momento em que o futuro professor pode vivenciar experiências, 

conhecendo melhor sua área de atuação. 

 Enfim, o estágio permite ao futuro professor assumir pela primeira vez, fora da 

universidade, a sua identidade profissional, além de possibilitar que se sinta 

compromissado com a instituição de ensino, com os discentes, com a comunidade, com a 

família, ou seja, com contexto educacional na sua íntegra. 
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