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Introdução

Em 1996 foi promulgada a atual Lei de Diretrizes 
de Bases da Educação Nacional - LDB n.9394/96 que
determina em seu artigo 62: “A formação de docentes 
para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em cursos de licenciatura, de graduação 
plena, em universidades e institutos superiores de 
educação”. Quanto à prática de ensino, prevê a atual 
LDB, em seu artigo 65: “A formação docente, exceto 
para a educação superior, incluirá prática de ensino de, 
no mínimo, trezentas horas” [1].

A prática de ensino, aqui compreendida como 
componente curricular dos cursos de formação de 
professores, tem colocado ao professor o desafio de 
construir um projeto de educação no qual teoria e 
prática formem uma unidade. Por ser um componente 
curricular teórico-prático, talvez o único com essa 
característica em se tratando da formação de 
professores, hoje, desenvolve-se a partir de vivências 
pedagógicas no interior da escola, teorizando-a [2].

 É preciso que o professor vivencie um ambiente de 
ação reflexiva conjunta, pois nesses ambientes surgem 
discussões onde ele passa a estabelecer uma relação 
mais direta com a sua prática pedagógica, fala sobre 
ela, produzindo novos saberes, assim como motivações 
para novas práticas. A forma como a reflexão sobre as 
experiências passadas e presentes se realiza, 
desempenha um importante papel para o seu 
desenvolvimento profissional. Assim, o professor passa 
a ser um profissional reflexivo e investigador da sua 
prática pedagógica [3].

A prática de ensino no curso de Licenciatura em 
Ciências Agrícolas da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco assume uma nova proposta, a partir da 
nova LDB, perfazendo um total de 405 horas, que 
compreendem desde o primeiro período do curso. A 
Prática de Ensino - Sistemas de Produção Agropecuária 
do curso de Licenciatura em Ciências Agrícolas da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco tem por 
objetivo principal proporcionar ao aluno 
conhecimentos a cerca das práticas em educação 
agrícola e compreensão sistemas de produção 
agropecuária desde uma visão sistêmica para o arranjo 
de agroecossistemas sustentáveis. As aulas práticas são 
uma das ferramentas mais importantes dentro deste 
contexto, evidenciando características comuns ao 
processo ensino-aprendizagem. Também estimula o 
aluno nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
além de auxiliar a iniciação à docência.

Neste contexto objetiva-se com este trabalho relatar 
uma experiência de vivência pedagógica com a 
elaboração e execução de uma aula teórico-prática
sobre “Utilização da Fitoterapia em Agroecosistemas” 
na Prática de Ensino: Sistemas de Produção
Agropecuária.

Material e métodos

A aula teórica-prática foi ministrada aos discentes do 
quarto período do curso de Licenciatura em Ciências 
Agrícolas 2009.1, por uma também discente do mesmo 
período, que será referida como “futura docente”, sob a 
supervisão do docente responsável pela Prática de 
Ensino.

Inicialmente buscou-se realizar uma sondagem a 
cerca dos conhecimentos dos discentes sobre o tema da 
aula fazendo-se questionamentos sobre o que seria 
fitoterapia, quais os métodos de utilização dos 
fitoterápicos e quais as plantas medicinais conhecidas 
pelo grupo, bem como suas utilizações.  Assim, com a 
participação dos discentes foram elencados conceitos 
sobre fitoterapia e métodos conhecidos. Dentre as 
plantas medicinais foram citadas capim-santo, hortelã, 
boldo, aroeira, babosa e quantos os métodos foram 
chás, pomadas, lambedor e óleo. 

Em seguida foram expostos a estes de forma 
detalhada os vários métodos de utilização dos 
fitoterápicos, por meio de tarjetas concomitantemente 



foram expostas amostras de sabonetes, pomadas e 
tinturas como exemplos práticos relativos cada método.
Também foram apresentados alguns exemplares de 
plantas medicinais coletadas no Campus da UFRPE, 
como capim-santo (Cymbopogon citratus Staupf), 
hortelã (Mentha sylvestris), boldo-da-terra (Coleus 
barbatus ou Plectranthus barbatus), aroeira (Schinus 
molle L), babosa (Aloe vera), alecrim (Rosmarinus 
officinalis) [4],em conformidade com as suas possíveis 
indicações terapêuticas em animais, fazendo-se
referência aos conhecimentos prévios demonstrados na 
sondagem com os discentes. Ao final da aula foram 
realizadas observações pelo professor responsável pela 
disciplina e pelos discentes presentes referentes à 
metodologia e materiais utilizados, domínio de 
conteúdos abordados e postura  da “futura docente”.

Resultados e Discussão

A metodologia utilizada permitiu um ambiente de 
ação reflexiva conjunta, fundamental no processo de
formação de professores. Nessas ocasiões surgem 
discussões em que o discente em exercício da docência
passa a estabelecer uma relação mais direta com a sua 
prática pedagógica, na medida que fala sobre ela, 
adquire e reflete sobre os novos saberes, bem como 
sobre as motivações para novas práticas. Ademais, a
forma como a reflexão sobre as experiências passadas e 
presentes se realiza, desempenha um importante papel 
para o seu desenvolvimento profissional. Assim, o 
professor passa a ser um profissional reflexivo e 
investigador da sua prática pedagógica [3].

Um dos principais desafios que as universidades 
enfrentam na formação inicial de professores é auxiliar
o futuro professor a entender a docência enquanto 

profissão e ter uma dimensão de sua complexidade e de 
suas especificidades. A prática de ensino surge como 
um espaço que possibilita atividades educacionais 
visando o contínuo aprimoramento de conhecimentos, 
habilidades e atitudes, nas quais o estudante identifica 
suas necessidades individuais de aprendizagem (em 
situações reais e/ou simuladas). Assim, utilizando-se
criticamente dados e informações a vivência docente
promoveu o desenvolvimento de habilidades no 
processo de ensino-aprendizagem que permitiram o 
estabelecimento e o fortalecimento de uma atitude 
profissional da futura professora.
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