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1. INTRODUÇÃO
	Os professores, em sua ação pedagógica, agem, normalmente, de acordo com determinados procedimentos que expressam suas concepções sobre ciência e conhecimento científico, ensino, aprendizagem, currículo e avaliação, formando uma teia de relações interdependentes chamadas de modelo didático pessoal [6]. Estas ações são construídas no decorrer da trajetória educacional pessoal dos sujeitos.
Segundo o Proyecto IRES [3], pode se entender, por modelo, a representação simplificada da realidade, não sendo este importante por sua veracidade, mas sim por sua utilidade vinculada ao contexto e resistente à mudança. Já o aspecto didático do modelo reside no fato de que ele serve como um instrumento útil de análise da realidade escolar, podendo também ser usado para transformá-la. 
Para a realização deste trabalho, utilizo a tipologia que apresenta os modelos didáticos da seguinte forma: tradicional, transição, tecnológico, espontaneísta, construtivista simples e investigativo [4].  
Assim, parto da hipótese de que a identificação do modelo didático pessoal dos estagiários é de suma importância por permitir inferências sobre o conhecimento profissional que orientou as primeiras experiências dos estagiários, como professores, fornecendo subsídios importantes para investigar as aprendizagens significativas ocorridas em seu processo formativo, bem como, avaliar as atividades docentes de orientação desenvolvidas.
Este trabalho tem sua origem na Universidade Federal de Pelotas (UFPel), com um dos acadêmicos (este do sexo feminino) do curso de Ciências Biológicas que concluiu as disciplinas de Didática I, Didática II e Práticas de Ensino I e II – Estágios Supervisionados em Ciências e em Biologia – na qual atuei como professor substituto. Pretendo, com isto, avaliar, em minha dissertação de mestrado, como se deu a formação inicial desta acadêmica durante este período. Para isso, resolvi dividir esta avaliação em duas etapas: (a) investigação das idéias prévias sobre o “ser professor de ciências e biologia” antes da realização do estágio supervisionado e (b) como se deu o estágio supervisionado propriamente dito. Cabe ressaltar que apenas os dados analisados na segunda etapa serão explicitados, com detalhes, neste artigo.
Como referido acima, na primeira etapa, avaliei a evolução pessoal do “ser professor de ciências” desta acadêmica [2]. Nesta oportunidade, investiguei, através de questionários individualizados (denominados Q1, Q2 e Q3), aplicados nas didáticas, as suas concepções prévias sobre a prática docente antes de atuar como professora de ciências e biologia (período de pré-estágio). Em suma, os resultados apontaram que houve evolução das idéias prévias desta, o que estava de acordo com o planejamento por mim realizado durante o período em que fui professor na universidade. Assim, pude verificar uma visão fortemente tradicional de educação no início das atividades desenvolvidas (menções expressas em Q1 e coletadas em Didática I), bem como, uma clara evolução destas idéias para uma visão mais construtivista e preocupada com o relacionamento entre professor e alunos (menções expressas em Q3 – coletadas em Didática II).
Como mencionado anteriormente, para efeitos desta pesquisa (referente à segunda etapa de análise de como se deu a formação inicial desta estudante) objetivou-se realizar um estudo de caso [1] sobre como se desenvolveu, especificamente, os Estágios Supervisionados em Ciências e em Biologia desta estudante no que tange ao planejamento e execução das atividades, bem como, a reflexão destas. Para isso, a partir da análise dos dados, a acadêmica foi classificada de acordo com os modelos didáticos [4] que permeiam a prática docente de qualquer professor.

2. METODOLOGIA
Para a realização desta pesquisa, foram utilizados, como instrumentos de coleta de dados, os relatórios finais de estágio confeccionados por esta estudante em seu período de estágio. Os relatórios foram assim denominados: relatório de estágio referente ao ensino de ciências (RE1) e relatório de estágio referente ao ensino de biologia (RE2).
Em se tratando da metodologia de análise dos dados, foi realizada análise temática [5] de dois grupos de documentos (RE1 e RE2), sendo estes distribuídos em um único tipo de documento (relatório). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A fim de explicitar os dados coletados de forma mais clara, estes foram organizados em duas tabelas. A Tabela 1 (expressa a seguir) demonstra uma síntese dos dados presentes em RE1 e a Tabela 2 (expressa na próxima página) uma síntese de RE2.

Tabela 1. Inferências sobre os dados apresentados em RE1.

CATEGORIAS
INFERÊNCIAS SOBRE OS DADOS APRESENTADOS
Natureza dos objetivos prévios (planejamento)*
Objetivos amplos. Englobam as esferas conceituais, procedimentais e atitudinais. Exemplos: analisar com os alunos; utilizar o livro didático; recapitular os conteúdos; utilizar as idéias prévias dos alunos; utilizar exemplos ilustrativos; trabalhar em grupo; abordar o conteúdo de forma contextualizada; levar curiosidades; motivar os alunos; despertar a curiosidade dos alunos; elaborar cartazes; pesquisar.
Natureza dos objetivos realmente desenvolvidos
Na sua grande maioria, satisfizeram os objetivos prévios propostos.
Metodologias adotadas em sala de aula
Aulas expositivo-dialogadas. Utilização de diversos materiais (levados pela professora e pelos alunos). Confecção de cartazes sobre o conteúdo trabalhado. Utilização do livro didático. Trabalhos em grupo (recapitulação de conteúdos). Visita à biblioteca da escola. Entrevistas com consumidores de chás (roteiro pré-estabelecido pela professora). Utilização de exercícios sobre o conteúdo trabalhado.
Forma de avaliar utilizada
Trabalhos em grupo (recapitulação de conteúdos). Prova como instrumento de avaliação. Re-elaboração das provas. Entrega dos dados da entrevista com consumidores de chás.
Enfoque predominante nos conteúdos desenvolvidos
Conceituais. Utilização dos conteúdos determinados pela escola (Plantas), seguindo uma seqüência determinada pelos livros didáticos. Porém, com uma preocupação constante com a contextualização dos mesmos.
Consideração das idéias prévias
Há algumas evidências no transcorrer do estágio (aulas 1, 2, 3 e 11).
*Cabe salientar que apenas a primeira linha “Natureza dos objetivos prévios” trata do planejamento das aulas. Em contrapartida, as outras cinco linhas representam o que realmente aconteceu em sala de aula. 

Em linhas gerais, na análise realizada em RE1, pude constatar que a acadêmica investigada desenvolveu uma prática docente com indícios de inovação, explicitados tanto em seus planejamentos de aula (linha 1) como em suas observações anotadas após as aulas ministradas (linhas, 2, 3, 4, 5 e 6), caracterizando um distanciamento do modelo tradicional em direção ao modelo de transição de educação. Isto pôde ser percebido quando ela destaca, em seus objetivos prévios, aspectos que não são meramente conceituais (e quando o são, parecem articulados com o cotidiano), mas sim procedimentais e atitudinais, buscando, dentre outras coisas, a relação com o contexto dos alunos.
Da mesma maneira, aparecem em suas metodologias utilizadas em sala de aula pontos que destacam a interação entre professor e aluno, trabalhos em grupo, atividades relacionadas com o contexto, entre outros. Mesmo a forma de avaliar parece ter uma visão diferente de avaliação, pois a estagiária utilizou trabalhos em grupo, re-elaborou provas e propôs um trabalho de entrevista (com consumidores de chás) realizado pelos alunos. 
Outro ponto fundamental que corrobora com idéia de avanço em sua ação docente recai sobre a utilização das idéias prévias dos alunos. Mesmo que as menções apareçam em número pequeno, a acadêmica parece demonstrar um interesse por esta estratégia de atuação, pois manifesta a utilização desta em algumas passagens do relatório. 
Por outro lado, alguns pontos merecem destaque. Por exemplo, quando a estagiária utiliza a seqüência fechada de conteúdos estipulados pela escola e, conseqüentemente, nesse caso, referida pelo livro didático. Assim, os dados sugerem a dificuldade da estagiária de inovar em relação aos conteúdos o que parece estar de acordo com outras pesquisas realizadas.
No que se refere aos dados coletados em RE2, a tabela a seguir (Tabela 2) explicita, de forma sucinta, o teor do conteúdo deste documento. 
 
Tabela 2. Inferências sobre os dados apresentados em RE2.

CATEGORIAS
INFERÊNCIAS SOBRE OS DADOS APRESENTADOS
Natureza dos objetivos prévios (planejamento)*
Objetivos amplos. Englobam as esferas conceituais, procedimentais e atitudinais. Exemplos: analisar com os alunos; revisar a matéria; resgatar a classificação; elaborar um cartaz; relacionar as DST (aula 5)**; trabalhar os ciclos; abordar os aspectos; proporcionar aos grupos; diferenciar os seres; instigar os alunos; retomar a classificação; classificar; apresentar os tipos; explicar o funcionamento.  
Natureza dos objetivos realmente desenvolvidos
Na sua grande maioria, satisfizeram os objetivos prévios propostos.
Metodologias adotadas em sala de aula
Aulas expositivas, Para a pesquisa dos trabalhos em grupo, utilizaram-se livros didáticos presentes na biblioteca.
Forma de avaliar utilizada
Trabalhos em grupo: entrega de material escrito e apresentação de seminários.
Enfoque predominante nos conteúdos desenvolvidos
Conceituais. Conteúdos dentro de uma lógica disciplinar (Plantas), observando a mesma seqüência presente nos livros didáticos de biologia.
Consideração das idéias prévias
Há evidência somente na primeira aula (investigação do que sabem sobre o assunto a ser estudado). 
*Cabe salientar que apenas a primeira linha “Natureza dos objetivos prévios” trata do planejamento das aulas. Em contrapartida, as outras cinco linhas representam o que realmente aconteceu em sala de aula.
** Aula em que foi solicitado, pela escola, um trabalho sobre DST. 
 	Em se tratando de uma análise global dos dados obtidos por RE2, pude verificar uma prática docente com evidências de um modelo tradicional. Os objetivos prévios demonstram uma preocupação maior com aspectos conceituais, em detrimento dos procedimentais e atitudinais. 
	Diferentemente de RE1, as aulas são unicamente expositivas e a utilização do livro didático é marcante. Mesmo quando a estagiária propõe atividades em grupo, estas acabam sendo embasadas somente por este recurso material. Nas pesquisas, realizadas em sala de aula, não surgem menções da utilização de outros materiais de investigação.
	No que tange à utilização das idéias prévias dos alunos, a estagiária menciona esta preocupação somente na primeira aula em que atuou como professora, deixando de lado esta forma de investigar seus alunos e, conseqüentemente, planejar suas aulas.
		    
4. CONCLUSÕES
	Em linhas gerais, pude verificar que os estágios supervisionados, em ciências e em biologia, desenvolvidos por esta estudante tiveram diferentes características. Assim, no estágio em ciências, a mesma parece ter adotado uma postura que sugere um avanço em relação ao modelo tradicional de ensino, diferentemente do que ocorreu no estágio em biologia. 
	Assim, para dar continuidade a investigação proposta para a dissertação de mestrado, está sendo estruturada uma série de entrevistas com esta acadêmica a fim de investigar, dentre outras coisas, o(s) motivo(s) que a levaram a assumir determinadas posturas frente aos seus alunos nos estágios supervisionados em ciências e biologia.
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