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Introdução

A olhar construtivista da relação ensino-
aprendizagem, apesar da grande variedade de 
diferentes abordagens que aparecem na literatura sob o 
mesmo tema, traz pelo menos duas características 
principais que parecem compartilhadas: primeiro, a 
aprendizagem se dá através do ativo envolvimento do 
aprendiz na construção do conhecimento e, segundo, as 
idéias prévias dos estudantes desempenham um papel 
importante no processo de aprendizagem [1]. 

De forma correlativa a visão de aprendizagem, há 
um modelo de ensino para lidar com as concepções dos 
estudantes e transformá-las em conceitos científicos: o 
modelo de mudança conceitual. A aplicação dessas 
estratégias em sala de aula tem resultado numa relação 
de custo-benefício altamente desfavorável. A prática de 
sala de aula contribui para o aumento da consciência do 
estudante sobre suas concepções, mas não consegue dar 
o salto esperado em direção aos conceitos científicos 
[2].

A aprendizagem é considerada um processo que 
engloba os indivíduos em questão como um todo. É 
importante que o professor perceba-se como facilitador 
do processo de aprendizagem, pois, quando a relação 
que estabelece com seu aluno é pautada no vínculo e no 
afeto, propicia a ele a oportunidade de: mostrar, 
guardar, criar, entregar o conhecimento e permite que o 
outro possa investigar, incorporar e apropriar-se do 
conhecimento. Desta maneira há uma relação que 
ultrapassa o nível acadêmico e permite que ocorra um 
olhar diferenciado em direção ao desconhecido [3].

A atividade educativa, através de uma abordagem 
tradicional, caracteriza-se pela transmissão dos 
conhecimentos acumulados pela humanidade ao longo 
dos tempos. Essa tarefa cabe essencialmente ao 
professor em situações de sala de aula, agindo 
independentemente dos interesses dos alunos em 
relação aos conteúdos das disciplinas. O ensino 
tradicional tem como primado o objeto, o 
conhecimento, e dele o aluno deve ser um simples 
depositário. A escola deve ser o local ideal para a 
transmissão desses conhecimentos que foram 
selecionados e elaborados por outros. O aluno tem sido 

observado, analisado, ora como ser “ativo”, ora como ser 
“passivo”, dependendo do enfoque, e muitas vezes na 
prática docente assume papéis mistos e controvertidos. O 
processo de ensino e aprendizagem tem sido visto de forma 
integrada à sociedade-cultura e suas crenças e valores 
dominantes em uma determinada época, o que significa 
dizer que as teorias que suportam esse processo têm-se 
modificado ao longo do tempo [5].

O objetivo das aulas ministradas foi exercitar “in lócu” a 
atividade docente, bem como contribuir para a formação 
dos alunos das escolas agrícolas.

Material e métodos

O Estágio Supervisionado Curricular do curso de 
Licenciatura Plena em Ciências Agrícolas da UFRPE tem 
como objetivo desenvolver competências técnica, política e 
humana que viabilizem ao futuro profissional da educação 
desenvolver a docência de forma crítica e comprometida 
com a realidade social. O Estágio Supervisionado 
Obrigatório apresenta carga horária total de 405 horas, 
composta por três disciplinas: Estágio Curricular I (90h), 
Estágio Curricular II (105h) e Estágio Curricular III (210h).

A. Local, público-alvo e período

A atividade didática esta inserida a disciplina Estágio 
Curricular Supervisionado III, sendo realizada na Escola 
Agrotécnica Federal de Vitoria de Santo Antão (EAFVSA), 
do Município de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. 

A atividade educativa contemplou os alunos diurnos, 
enquadrados no curso de agropecuária e matriculados em 
disciplinas ligadas a área de tecnologia de alimentos 
(tecnologia de pesca e tecnologia da carne) no período de 
24 de setembro de 2008 a 09 de outubro de 2008, 
perfazendo uma carga horária total de seis horas de 
atividades teórico - pratica. 

B. Materiais utilizados

Para a explanação do conteúdo foram utilizados 
transparências, contendo imagens e textos digitalizados, um 
retroprojetor, o quadro de pincel, pincéis que foram 
distribuídos aos alunos para esclarecimento de idéias em 
folhas de ofício no formato A4, bem como a execução de 
músicas que abordavam os temas propostos. 



Foram abordados os seguintes temas, de acordo com 
a temática da disciplina: para a disciplina de tecnologia 
de pesca, 1a- pescado como bioindicador de 
contaminação ambiental; 2a- intoxicação alimentar por 
pescado contaminado por bactérias; e para a disciplina 
de tecnologia da carne, 1b- rastreabilidade da cadeia 
produtiva de bovinos; 2b- abate humanitário: manejo 
ante-mortem de animais.

Para uma maior compreensão dos tópicos abordados 
foram feitas relações entre conteúdo proposto e 
conteúdo posto em prática através de vivências e 
simulações em sala de aula com a participação ativa de 
todos os alunos.

Resultados e Discussão

De acordo com o tema abordado, foi possível 
observar a necessidade de práticas alicerçada por uma 
teoria básica. 

O tema “rastreabilidade da carne bovina” foi 
preterido pelos alunos, uma vez que é um tema que 
vem tomando espaço na mídia agrícola e é de 
importância econômica, dessa forma, ficando claro que 
a rastreabilidade é um sistema de controle de animais 
que permite sua identificação individual desde o 
nascimento até o abate, registrando todas as 
ocorrências relevantes ao longo de sua vida [4].

As aulas contribuíram de forma significativa para o 
entendimento da profissão de educador. Foi um mundo 
novo descoberto, desvendado, além de ser uma 
realidade inimaginável e inigualável. Apesar das 
dificuldades, sobretudo de transporte, comunicação e 
relacionamento com as escolas, a execução das aulas, 
principalmente no que concerne a distancia da escola 
agrotécnica federal onde foram ministradas as aulas. A 
partir desse momento, começamos a visualizar uma 
nova forma de educar que vai além do livro, do 
professor e do aluno. Em prol social, a regência 
desmistifica esse tripé e nos coloca numa situação real, 
numa vivência que só a prática é capaz de ofertar.
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