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Introdução

Uma prática educativa multiprofissional deve ser 
construída de tal forma que cada um seja capaz de ter 
uma concepção integral do indivíduo, sabendo 
identificar quando há realmente necessidade de atuação 
conjunta com profissional de outra área [1].

A interdisciplinaridade na formação profissional 
requer competências relativas às formas de intervenção 
solicitadas e às condições que concorrerem ao seu 
melhor exercício. Neste caso, o desenvolvimento das 
competências necessárias requerem a conjugação de 
diferentes saberes disciplinares [2]. Já a 
transdisciplinaridade está preocupada com uma 
interação entre as disciplinas, na qual cada uma delas 
busca um além de si, um além de toda a disciplina: sua 
finalidade é a compreensão do mundo presente, de 
modo que possa haver uma unidade plural de 
conhecimentos [3].

As Constituições Brasileiras até 1891 não 
contemplavam a educação da zona rural. Este tema só 
foi tratado a partir de 1934, isto porque o Brasil foi 
considerado um país de origem eminentemente agrária 
[4]. 

O Estágio Curricular Supervisionado se constitui 
umas das condições para a obtenção da licença para o 
exercício profissional na medida em que é considerado 
o momento de efetivar, sob a supervisão de um 
professor experiente, um processo de ensino -
aprendizagem em que se tornará concreto e autônomo 
quando da profissionalização deste estagiário [5]. 

O estágio é entendido como um dos espaços de 
construção dos saberes pedagógicos nos cursos de 
formação docente. Sua prática envolve observação, 
reflexão e organização das ações. Estas características 
colocam os estagiários próximos à postura de um 
pesquisador, como quem investiga e prescrita um 
terreno preocupado em aproveitar as atividades comuns 
da escola e delas extraírem respostas que orientem sua 
prática pedagógica com os alunos. O laboratório de 
ensino do curso de Licenciatura em Ciências Agrícolas 
é um espaço que tem por objetivo propiciar ao aluno da 
licenciatura o acesso e a reflexão sobre formas de 
ensinar que se utilizem de materiais didáticos como 
auxiliar do modo de fazer o ensino. Nesse espaço, além 
da formação dos futuros professores, o foco da prática 

pedagógica está voltado para o discente-mestre e sua 
relação com o cotidiano escolar.

O objetivo do laboratório de ensino foi possibilitar o 
exercício e reflexão sobre regência de aula, em forma de 
simulação, bem como a discussão e o aprofundamento 
sobre questões referentes à prática pedagógica, em nível 
superior.

Material e métodos

A. Local, público-alvo e período

A atividade didática esta inserida a disciplina Estágio 
Curricular Supervisionado I e II, sendo realizada No 
Departamento de Educação da Universidade Federal Rural 
de Pernambuco, Pernambuco. 

A atividade educativa contemplou graduandos do curso 
de Licenciatura em Ciências Agrícolas, matriculados na 
disciplina Estagio Curricular Supervisionado, no período 
de 2008.1 a 2008.2, contemplando atividades teóricas e/ou 
práticas. 

O laboratório foi dividido em duas fases. Na primeira os 
graduandos deram aulas com uma linguagem voltada para 
alunos de nível superior. Na segunda fase os graduandos 
deram aulas para alunos de cursos agrícolas 
profissionalizantes. 

B. Materiais utilizados

Para a explanação dos conteúdos foram utilizados 
transparências, contendo imagens e textos digitalizados, 
retroprojetor, 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 individual de cada discente/docente, no nível 
superior, a saber: Exame andrológico em animais 
domésticos; Poda e espécies arbóreas em áreas urbanas; 
Produção de abelhas melíferas; Sistemas agroflorestais; 
Inseticidas; Insetos de importância agrícola; Estática fetal e 
as principais distorcias da estática fetal; no nível técnico, a 
saber: Tipos e obtenção de mudas do abacaxizeiro; Manejo 
de leitão; Cultura da banana; Manejo de aves em fase 
inicial – produção de pintos de um dia; Abate e 
processamento da pele em coelhos; Manejo de pintos nas 
primeiras semanas de vida; Implantação de viveiros; 
Produção higiênica do leite; Abate humanitário: manejo 



ante-mortem de bovinos; e por finalizando, A cultura 
do cafeeiro.

A avaliação das aulas ficou a critério de cada 
graduando, bem como uma análise do plano de aula, 
instrumento obrigatório de entrega antes do inicio de 
cada aula. 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

A concepção de um laboratório de ensino no curso 
de Licenciatura em Ciências Agrícolas (LA) é parte 
fundamental para a formação específica do licenciando 
deste curso e que também possui formação nas diversas 
áreas do conhecimento. Em virtude da demanda cada 
vez maior do mercado de trabalho, a necessidade de um 
profissional qualificado, com habilidade criativa, 
crítica e ainda transite por sua área de conhecimento 
específico e que também seja capaz de dialogar com os 
profissionais das demais áreas (humanas, exatas, saúde) 
tornasse essencial, indispensável para aqueles que 
buscam na docência instrumento de satisfação e 
realização profissional. 

O laboratório de ensino é um exercício de inter e 
transdisciplinaridade, sendo um desafio enfrentado 
pelos alunos do ensino agrícola, que apenas resultará 
numa ação pedagógica positiva caso as práticas que a 
alicerçam sejam obra de experiências vivenciadas ao 
longo de sua formação acadêmica. 

É cotidiano de um docente idealizar, organizar e 
preparar o material didático (seja textual e/ou visual), 
lançando mão dos múltiplos recursos técnicos hoje 
disponíveis no mercado não é tarefa simples. 

O manuseio de novas tecnologias também tem 
auxiliado no exercício da reflexão a partir da utilização, 
crítica e criativa, dos conteúdos específicos de cada 
uma das áreas do conhecimento envolvidos nessa 
atividade, a saber: Medicina Veterinária, Agronomia, 
Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia de 
Pesca, Engenharia Florestal e Zootecnia.

Ressaltasse o crescimento da demanda, por parte dos 
atuais profissionais do ensino agrícola, por cursos de 
extensão, de aprimoramento e/ou capacitação. 
Inúmeras são as experiências desenvolvidas por 
instituições e ONGs que hoje se acham envolvidas 
nesse esforço de qualificação de seus professores. 
Conscientizam-se, também, da necessidade de 
ultrapassar os limites estritos da sala de aula no 
processo de formação do aluno. 

O laboratório de ensino pode confirmar o interesse 
daqueles que vêem na docência uma profissão. Através 
desse ato experimental, foi possível por em prática 
metodologias e recursos que, num todo, auxiliaram 
nosso crescimento acadêmico. O trabalho aluno-
professor e professor-aluno fortalecem a ambos, na 
teoria e na prática. A observação das aulas dadas pelos 
colegas contribuiu tanto no que tange nossa capacidade 
de ensino quanto ao nosso senso crítico.

Apesar de acreditamos que o atual formato do 
laboratório de ensino seja pouco eficaz em virtude da 
relação quantidade de alunos e número de aulas dadas por 
cada aluno, entendemos que sua realização é importante,
mesmo que numa proporção satisfatória. Apesar da 
diversidade de temas executados pelo diferentes 
discente/docentes foi possível filtrar um pouco do 
conhecimento, da experiência didática e de vida de cada 
um de nós, independente da identificação da área e dos 
temas propostos. 

Antes dessa fase do curso, a visão sobre o ato de ensinar 
era fundamentada apenas no conhecimento como discente, 
captando apenas métodos e técnicas dos mestres 
acadêmicos. Quando se toma o lugar do docente, há de se 
fazer uma “revolução” de conceitos e pré-conceitos, 
inclusive no modo de pensamento daqueles que outrora 
foram nossos docentes. Nesse contexto, a prática do 
laboratório foi fundamental para que pudéssemos adquirir 
tanto experiência prática quanto humana e de raciocínio. 
Embora sendo um momento fundamental, a troca de 
professoras e a ausência de um plano organizacional das 
aulas e dos temas contribuíram negativamente na 
construção desse período. 

De maneira geral, é interessante repensar o formato do 
laboratório de ensino, em virtude de muitos alunos 
apresentarem, claramente, a necessidade de reposição das 
aulas, o que no contexto atual é inviável, como também dos 
períodos que em que esse experimento é realizado.
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