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RESUMO

Nesta pesquisa, analisamos como ocorre a escrita científica no ensino de ciências, a
partir da produção textual do relatório de estágio supervisionado curricular dos
estudantes em um curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio, na
perspectiva integradora de saberes da base nacional comum e do núcleo profissional,
por meio da representação, pela linguagem escrita, de conhecimentos linguístico,
enciclopédico, de textos e interacionais. Nesse sentido, a linguagem é compreendida
como a produção cultural mais significativa para o homem, por sua vez, a Ciência é
entendida como uma forma de cultura, pois é uma construção social, possuidora de
práticas e linguagem próprias. O trabalho está fundamentado na teoria de
aprendizagem de David Ausubel e na teoria da aprendizagem significativa crítica de
Marco Antônio Moreira. Quanto à abordagem, esta pesquisa é do tipo qualitativa. Em
relação aos procedimentos, trata-se de pesquisa bibliográfica, considerando que será
desenvolvida a partir de material escrito já elaborado, neste caso, as produções
textuais dos relatórios, que serão submetidos à técnica de análise de conteúdo. Os
relatórios analisados constituintes deste estudo são aqueles apresentados nos anos
de 2015 e 2016, pelos discentes do curso técnico. Para a realização da análise, foi
necessária a construção de categorias que permitissem evidenciar a escrita científica,
na perspectiva integradora do curso técnico e do ensino médio. Os cinco eixos para
interpretações e inferências na produção textual foram estabelecidos em: Esquema
de relatórios – C1; Saberes da base nacional comum e do núcleo profissional – C2;
Articulação entre teoria e prática – C3; Realidade do mundo do trabalho no meio rural
– C4; Escrita e ativação de conhecimentos – C5. Os resultados obtidos evidenciaram
que a escrita do relatório possibilitou a relação das experiências vivenciadas ou
observadas no estágio às estruturas de conceitos sistematizados a partir de
conteúdos apreendidos em sala. A escrita científica do texto exigiu ainda do discente
a formulação de questões e modelos de uma maneira nova, requerendo dele a
máxima transformação do conhecimento adquirido. Ciência e linguagem estiveram
inseridas na dinâmica da escrita científica dos relatórios de estágio e concorreram
para a configuração da aprendizagem como uma espécie de enculturação. Como
produto final da pesquisa foi produzido um livreto intitulado Escrita científica e o
Relatório de estágio.
Palavras-chave: Escrita científica. Ensino de Ciências. Curso técnico integrado.
Ensino Médio. Relatório de estágio.

ABSTRACT
In this research, we analyze how scientific writing occurs in the teaching of science,
from the textual production of the supervised curricular internship report of the students
in a technical course in agriculture integrated to the high school, in the integrative
perspective of knowledge of the common national base and the nucleus professional,
through the representation, through written language, of linguistic, encyclopedic, text
and interactive knowledge. In this sense, language is understood as the most
significant cultural production for man; in turn, science is understood as a form of
culture, since it is a social construction, possessing its own practices and language.
The work is based on the learning theory of David Ausubel and on the critical learning
theory of Marco Antônio Moreira. Regarding the approach, this research is of the
qualitative type. Regarding the procedures, this is a bibliographical research,
considering that it will be developed from written material already elaborated, in this
case, the textual productions of the reports, which will be submitted to the technique
of content analysis. The analyzed reports constituent of this study are those presented
in the years 2015 and 2016, by the students of the technical course. In order to carry
out the analysis, it was necessary to construct categories that allowed scientific
evidence to be evidenced in the integrative perspective of the technical and high school
courses. The five axes for interpretations and inferences in textual production were
established in: Reporting Scheme - C1; Knowledge of the common national base and
the professional core - C2; Articulation between theory and practice - C3; Reality of the
world of work in rural areas - C4; Writing and activation of knowledge - C5. The results
obtained evidenced that the writing of the report made it possible to relate the
experiences lived or observed at the stage to the structures of concepts systematized
from the contents seized in the room. The scientific writing of the text still required the
student to formulate questions and models in a new way, requiring of him the maximum
transformation of the acquired knowledge. Science and language were embedded in
the dynamics of the scientific writing of the stage reports and contributed to the
configuration of learning as a kind of enculturation. As a final research product a
booklet was produced entitled Scientific Writing and the Internship Report.
Keywords: Scientific writing. Science teaching. Integrated technical course. High
school. Internship report.
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INTRODUÇÃO

A pesquisa é orientada pelos estudos epistemológicos e filosóficos sobre o
Ensino de Ciências, proporcionados pela formação no decorrer das disciplinas e
atividades desenvolvidas no Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da
Universidade Estadual de Roraima – UERR.
Esta pesquisa foi motivada pela observação da pesquisadora, a partir da
docência em Língua Portuguesa no Curso Técnico em Agropecuária ao Ensino Médio,
no campus Novo Paraíso do Instituto Federal de Roraima, onde é possível observar a
constante realização de atividades práticas, sobretudo nas disciplinas que compõem
o núcleo profissional. Dessa forma, considerando a importância da linguagem, e das
atividades práticas no ensino de ciências, é coerente a investigação da escrita
científica na construção do conhecimento.
Um fenômeno importante para investigação é o papel da linguagem na
construção do conhecimento humano, considerando o princípio do conhecimento
como linguagem. Assim, o contato com diversas disciplinas e práticas no Mestrado
impulsionam o delineamento de pesquisa na área do Ensino de Ciências, sobretudo,
a importante função do complexo processo da linguagem escrita.
No contexto do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio, é
frequente a realização de aulas práticas de campo, e estas impulsionam a prática da
escrita, pois é possível observar que os docentes solicitam aos estudantes a
elaboração de relatório das atividades práticas.
O curso exige, como elemento obrigatório para a sua conclusão, a realização
de estágio supervisionado curricular – 150 horas de realização de atividades práticas.
Ao final, para fins de aprovação, o estudante deve produzir um relatório de estágio,
sob a orientação de um docente, e apresentá-lo a uma comissão instituída.
Nesse sentido, a produção escrita e defesa de relatório de estágio curricular
supervisionado manifestam um contexto que pode articular, de forma mais complexa,
conhecimentos e competências das mais diversas áreas do conhecimento na
produção escrita científica. O conhecimento adquirido pelo aluno resultará de uma
síntese

pessoal,

uma

reelaboração

das

interpretações

da

realidade

observada/vivenciada no estágio.
O trabalho está fundamentado na teoria de aprendizagem de David Ausubel,
especificamente sob o foco da aprendizagem cognitiva ou, mais precisamente, a
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aprendizagem significativa e na proposta da aprendizagem significativa crítica de
Marco Antônio Moreira, sobretudo no princípio do conhecimento como linguagem e
nos princípios da interação social e do questionamento e do aprendiz como
perceptor/representador.
Discute-se também a ciência, ensino de ciências e a linguagem escrita nas
ciências, a partir de revisões bibliográficas sobre sua história; as perspectivas para o
este ensino na escola e a construção do conhecimento científico; as atividades
práticas como mediadoras desse conhecimento; a atividade prática estágio curricular
e suas implicações para o conhecimento científico; a escrita científica; a perspectiva
interacional e de ativação de conhecimentos da produção escrita, com enfoque no
relatório de estágio supervisionado.
Quanto à abordagem, esta pesquisa é do tipo qualitativa. Em relação aos
procedimentos,

trata-se

de

pesquisa

bibliográfica,

considerando

que

será

desenvolvida a partir de material escrito já elaborado, neste caso, as produções
textuais dos relatórios, que serão submetidos à técnica de análise de conteúdo. No
processo de organização da análise das produções textuais, foram consideradas as
fases de pré-análise; exploração do material; e tratamento dos dados, inferência e
interpretação.
Para alcançar os objetivos da pesquisa, a análise foi desenvolvida a partir dos
relatórios finais de estágio supervisionado curricular elaborados pelos discentes do
curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio do IFRR, campus Novo
Paraíso. Constituíram objeto de estudo os relatórios finais apresentados, nos anos de
2015 e 2016, para comissões de estágio instituída, composta por membro da equipe
pedagógica, coordenação de curso e professor supervisor, e disponíveis na biblioteca
do campus. O estágio pode ser iniciado a partir do segundo módulo do curso.
Nessa perspectiva, como a produção textual do relatório de estágio pode
contribuir com a prática da escrita científica no ensino de ciências, na proposta de
articulação entre a formação básica e a formação técnica, integrando saberes e
competências da base nacional comum e do núcleo profissional? Como ocorre a
escrita científica no ensino a partir dos textos dos relatórios?
Essas perguntas se constituem como propostas de pesquisa que esboçam
uma proposta metodológica para o ensino de ciências, num delineamento de ciência
e linguagem enquanto constructos culturalmente produzidos e socialmente
representados pela linguagem científica.
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I - PROBLEMA

No contexto do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio, é
possível o relatório de estágio supervisionado curricular incentivar ou melhorar a
produção escrita científica no ensino de ciências, articulando saberes e competências
da base nacional comum e do núcleo profissional, em estudantes do curso do IFRR,
campus Novo Paraíso, município de Caracaraí-RR?
Sendo assim, a proposta desse trabalho busca analisar, numa abordagem de
pesquisa essencialmente qualitativa, como ocorre a escrita científica no ensino de
ciências, a partir da produção textual do relatório de estágio supervisionado curricular
dos estudantes do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio.
Pretende-se investigar como o relatório pode contribuir como incentivo à produção
escrita no ensino de ciências, no plano integrado da educação profissional.

II - HIPÓTESE

A produção textual do relatório de estágio supervisionado curricular dos
estudantes do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio do IFRR,
campus Novo Paraíso, possibilita o desenvolvimento da escrita científica a partir das
construções

mais

elaboradas

de

conhecimento

linguístico,

conhecimento

enciclopédico, conhecimento de textos e conhecimentos interacionais, representados
pela linguagem.
III – JUSTIFICATIVA

Esta pesquisa aborda a linguagem enquanto produção cultural mais
significativa para o homem. É a partir dela que o conhecimento é construído e
transmitido socialmente. A Ciência é compreendida como uma forma de cultura, pois
é uma construção social, possuidora de práticas específicas que se sustentam pelo
compartilhamento de crenças, regras e linguagem que lhe são próprias.
Na escola, a aprendizagem de Ciências possibilita ao estudante o contato com
as construções humanas, a partir dos modelos de conhecimento e modos de entender
o mundo natural. É sobretudo no espaço escolar que o estudante entra em contato
com uma nova forma de representação do mundo natural e consequentemente entra
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em contato com uma nova forma de perceber os fenômenos e uma linguagem
específica na tentativa de explicá-los.
Evidencia-se a importância da linguagem escrita na descrição e explicação
dos fenômenos científicos, na representação simbólica dos saberes, modelos e
modos de compreensão do mundo natural. O relatório de estágio pode ser um modelo
de conhecimento por meio do qual o estudante ativa diferentes estratégias e
conhecimentos na produção textual. No entanto, essa produção requer a estruturação
das ideias a partir de uma escrita científica elaborada, geralmente orientada por um
gênero textual específico que estabelece “normas disciplinares, valores e ideologias,
além de uma série de estratégias de escrita, e de representação do conhecimento.”
(TONIDANDEL, 2008, p.31).
Para tanto, a análise da produção textual do relatório de estágio, este aqui
compreendido como uma atividade prática complexa, é de fundamental importância
para entender como ocorre a construção da escrita científica em ciências pelos
estudantes no ensino médio, na proposta de educação profissional integrada. O
gênero textual (relatório) precisa dialogar com os objetivos articulados da base
nacional comum e da parte profissional, na ativação de diversos conhecimentos e
estratégias por parte do estudante para a representação do conhecimento.
A partir da atividade prática de estágio, buscou-se evidenciar, na produção
escrita dos estudantes, não somente aspectos linguísticos necessários à estruturação
do relatório. Nessa proposta metodológica no ensino de Ciências em um curso técnico
em agropecuária integrado ao ensino médio, a prática da escrita científica assume
uma importante função ao se constituir como instrumento de registro e produção de
sentidos que pode combinar teoria e prática, além de representar a percepção dos
estudantes sobre o mundo natural e evidenciar diferentes tipos de conhecimento,
possibilitando ao estudante imergir em uma nova cultura a partir do acesso às formas
de construção do conhecimento pela ciência, seja pelo conjunto de suas práticas, seja
por sua linguagem. (CAPECCHI e CARVALHO, 2006; MORTIMER, 2000;
TONIDANDEL, 2008).
IV – OBJETIVO GERAL

Analisar como ocorre a escrita científica no Ensino de Ciências, a partir da
produção textual do relatório de estágio supervisionado curricular dos estudantes do
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curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio do IFRR, campus Novo
Paraíso, município de Caracaraí/RR, na perspectiva integradora de saberes da base
nacional comum e do núcleo profissional, por meio da representação, pela linguagem
escrita, de conhecimentos linguístico, enciclopédico, de textos e interacionais.
V – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Entender como o relatório de estágio supervisionado curricular pode contribuir
como incentivo à produção escrita científica no ensino de ciências;
 Identificar no gênero textual (relatório) a expressão escrita, pelos estudantes, de
diferentes saberes e competências da base nacional comum e do núcleo
profissional;
 Constatar a escrita científica no ensino de ciências, a partir do emprego da
linguagem na representação e ativação de conhecimentos linguístico,
enciclopédico, interacionais e de textos;
 Verificar se é possível o incentivo ou melhora da produção escrita científica no
ensino de ciências, a partir do relatório de estágio supervisionado curricular, no
contexto do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio,
articulando saberes e competências da base nacional comum e do núcleo
profissional, em estudantes do curso do IFRR, campus Novo Paraíso, município
de Caracaraí-RR.
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1 DISCUSSÕES TEÓRICAS

Na perspectiva dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
(2000), a Linguagem é compreendida enquanto capacidade humana de articulação e
compartilhamento de significados, por meio de sistemas de representação, que se
configuram de acordo com experiências e necessidades da vida em sociedade. A
produção de sentido é a sua essência.
Ainda na proposta dos PCNs, na área de Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias, a linguagem transpassa “[...] o conhecimento e as formas de conhecer,
o pensamento e as formas de pensar, a comunicação e os modos de comunicar, a
ação e os modos de agir.” (BRASIL, 2000, p. 5). Nessa abordagem, ela pode ser
compreendida como produção humana, logo, produto e processo cultural, que
encontra sua gênese nas práticas sociais, sendo nestas que ocorre a criação da
linguagem verbal e o consequente estabelecimento de códigos e símbolos que
possibilitam o compartilhamento de sentidos produzidos. As representações
simbólicas são padronizadas e convencionadas socialmente.
Para a proposta de pesquisa desse trabalho, a compreensão da linguagem
enquanto produto e produção cultural, socialmente revestida de significados, a partir
da utilização humana, é indispensável para o entendimento da escrita enquanto
prática social e interacional, dialógica. Mortimer (2000) destaca, a partir da análise de
diversos trabalhos, o papel da linguagem e de outros elementos sociais na construção
do conhecimento. Da análise dos trabalhos realizada pelo autor, resultou a percepção
de que é impossível ignorar os aspectos sociais para entender o desenvolvimento de
ideias em sala de aula, sendo a linguagem o mais importante instrumento social
utilizado por alunos e professores na estruturação do desenvolvimento das ideias.
Diante disso, cabe o diálogo entre o caráter social da linguagem e o caráter
social da Ciência, sendo esta compreendida como uma forma de cultura, pois é uma
construção social, possuidora de práticas específicas que se sustentam pelo
compartilhamento de crenças, regras e linguagem que lhe são próprias.
(CAPECCHI,2004). Ainda segundo a autora, a transmissão do conhecimento científico
no contexto escolar conta com agentes, objetos e objetivos próprios.
Na escola, a aprendizagem de Ciências possibilita ao estudante o contato com
as construções humanas, a partir dos modelos de conhecimento e modos de entender
o mundo natural produzidos. Assim, o estudante entra em contato com uma nova
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forma de representação do mundo natural e consequentemente entra em contato com
uma nova forma de perceber os fenômenos e uma linguagem específica na tentativa
de explicá-los. (TRIVELATO; SILVA, 2013, p. 75-76).
É nesse contexto de ver e representar o mundo, a partir de uma linguagem
científica específica e em um determinado contexto escolar, que a produção escrita
aparece como instrumento fundamental nas atividades da Ciência, sobretudo no
trabalho prático nas aulas de Ciências, pois, o registro escrito é importante no decorrer
dos períodos de trabalhos, considerando que “Para ensinar a natureza da atividade
científica aos cidadãos, [...] Falar, observar e escrever são tão importantes como
manipular os instrumentos.” (Op. cit., p. 77).
No trabalho prático nas aulas de Ciências, os relatórios se configuram como
uma ferramenta importante para registros das aulas práticas. Assim, o relatório de
atividade prática pode incentivar a produção textual numa concepção em que a escrita
é tida como uma prática que requer “[...] do produtor a ativação de conhecimentos e a
mobilização de várias estratégias.” (KOCH; ELIAS, 2015, p. 34), pois o texto é “[...]
considerado um evento comunicativo para o qual concorrem aspectos linguísticos,
cognitivos, sociais e interacionais.” (BEAUGRANDE, 1997 apud KOCH; ELIAS, 2015,
p. 34).
Inserido no contexto escolar do ensino médio, essa pesquisa delimita como
ambiente de estudo o curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR), campus
Novo Paraíso. A escolha do campus, situado no município de Caracaraí, região sul do
estado, Km 512 da Rodovia BR 174, distante 256 Km da capital Boa Vista, foi motivada
pela observação da pesquisadora, a partir da docência em Língua Portuguesa no
referido curso técnico, da constante realização de atividades práticas, sobretudo nas
disciplinas que compõem o núcleo profissional.
O curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio requer a
frequente realização de aulas de campo, como se costuma dizer, e estas impulsionam
a prática da escrita, pois é possível observar que os docentes solicitam aos estudantes
a elaboração de relatório das atividades práticas. O curso exige, como elemento
obrigatório para a sua conclusão, a produção escrita e defesa de relatório de estágio
curricular supervisionado, articulando de forma mais complexa conhecimentos e
competências das mais diversas áreas do conhecimento na produção escrita
científica.
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Essa característica integradora do curso técnico em agropecuária no contexto
do ensino médio, está expressa no Plano do Curso (2012, p. 5) “O aperfeiçoamento
técnico científico de profissionais e a interação das diversas áreas de conhecimento
[...]”, numa perspectiva de estudar e formular propostas viáveis que utilizem os
recursos disponíveis de forma racional. Ainda na concepção integradora, o curso “tem
como objetivo técnico científico a formação de cidadãos éticos, com preparação
científica e a capacidade para utilizar diferentes tecnologias [...]” (idem).
Nesse sentido, a proposta desse trabalho buscou analisar, numa abordagem
de pesquisa essencialmente qualitativa, como ocorre a escrita científica no ensino de
ciências, a partir da produção textual do relatório de estágio supervisionado curricular
dos estudantes do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio.
Pretendeu-se investigar como o relatório pode contribuir como incentivo à produção
da escrita no ensino de ciências, no plano integrado da educação profissional.
A pesquisa buscou identificar, na construção e representação escrita dos
alunos, diferentes estratégias ativadas para produzir o gênero textual (relatório), a
partir do conhecimento linguístico, conhecimento enciclopédico, conhecimento de
textos e conhecimentos interacionais, de acordo com o tratamento dado a esses
conhecimentos por Koch e Elias (2015).
O trabalho está fundamentado na teoria de aprendizagem de David Ausubel,
especificamente sob o foco da aprendizagem cognitiva ou, mais precisamente, a
aprendizagem significativa. De uma maneira mais singular, “poder-se-ia dizer
aprendizagem verbal significativa receptiva. Verbal, porque Ausubel considera a
linguagem como importante facilitador da aprendizagem significativa.” (MOREIRA,
2011, p. 171). O embasamento teórico também se ancora na proposta da
aprendizagem significativa crítica de Marco Antônio Moreira, sobretudo no princípio
do conhecimento como linguagem e nos princípios da interação social e do
questionamento e do aprendiz como perceptor/representador.

1.1 Teoria da Aprendizagem Significativa de David P. Ausubel

Para a teoria de Ausubel, primordial é a aprendizagem cognitiva, sendo ela o
resultado do armazenamento sistematizado de informações na mente do aprendiz.
Esse

complexo

organizado

é

denominado

estrutura

cognitiva.

Para

ele,

“aprendizagem significa ocorre pela organização e integração do material na estrutura
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cognitiva. [...] entendida como o conteúdo total de ideias de um certo indivíduo e sua
organização.” (MOREIRA, 2011, p. 160).
A aprendizagem significativa é o conceito essencial da teoria de Ausubel, ela
é “um processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se com um aspecto
especificamente relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo, [...] envolve a
interação da nova informação com uma estrutura de conhecimento específica.”
(Ibidem, p. 161).
O armazenamento de informações no cérebro humano é estruturado de forma
organizada. Assim, uma estrutura cognitiva quer dizer uma estrutura de conceitos
sistematizados que representam experiências dos indivíduos. (Idem).
Para que ocorra a aprendizagem significativa é essencial que ideias
expressas simbolicamente se relacionem àquilo que o aprendiz já sabe. Portanto, o
material a ser aprendido precisa ser relacionável à estrutura cognitiva do aprendiz.
Essa característica incorporável denota que o material é potencialmente significativo.
Nessa compreensão, essa pesquisa considera que o relatório de estágio
supervisionado curricular é um material potencialmente significativo para a escrita
científica no ensino de ciências. A organização e estruturação do conhecimento pelo
estudante, a partir da ativação de diferentes tipos de estratégias para a produção
textual, possibilitará a relação das experiências vivenciadas ou observadas no estágio
às estruturas de conceitos sistematizados a partir conteúdos apreendidos em sala.
A evidenciação da aprendizagem significativa requer a formulação de
questões e modelos de uma maneira nova e não familiar ao estudante, exigindo deste
a máxima transformação do conhecimento adquirido. Esses requisitos de evidências
de compreensão significativa são exigidos na produção escrita do relatório de estágio,
para a representação integradora de teoria e prática. Na proposta de “Ausubel, a
compreensão genuína de um conceito ou proposição implica a posse de significados
claros, precisos, diferenciados e transferíveis.” (MOREIRA, 2011, p. 164).
A escrita exige do sujeito escritor a observação a uma série de fatores: tema,
objetivo, gênero textual, seleção e organização das ideias em conformidade com o
tema e objetivo determinados. Além do mais, de acordo com Koch e Elias (2015, p.
77, grifo nosso).
destacam-se aspectos composicionais e estilísticos do gênero textual a ser
produzido, pressuposição de conhecimentos partilhados com o leitor, a fim
de garantir o equilíbrio entre informações novas e dadas, revisão da escrita
durante e após a sua constituição para cortes, ajustes ou complementações,
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visto que o texto escrito, uma vez finalizado, ganha “independência” do seu
autor/escritor.

Nesse sentido, a concepção da escrita apresentada pelas autoras demanda,
do escritor, que no caso desse trabalho, é o estudante do curso técnico integrado ao
ensino médio, a mobilização de um amplo conjunto de conhecimentos (de mundo, de
uso da língua, de práticas comunicativas). A escrita é composição de um texto, que
articula não apenas frases, mas elabora discursos e formula enunciados, pela
percepção e compreensão do mundo. (FERNANDES; PAULA, 2008).
Em consonância com PCNs para o Ensino Médio (BRASIL, 2000, p. 73)
para fazer a ponte entre teoria e prática, de modo a entender como a prática
(processo produtivo) está ancorada na teoria (fundamentos científicotecnológicos), é preciso que a escola seja uma experiência permanente de
estabelecer relações entre o aprendido e o observado [...].

Na teoria de aprendizagem de David Ausubel, o foco está na aprendizagem
cognitiva ou, mais precisamente, a aprendizagem significativa. De uma maneira mais
singular, “poder-se-ia dizer aprendizagem verbal significativa receptiva. Verbal,
porque Ausubel considera a linguagem como importante facilitador da aprendizagem
significativa.” (MOREIRA, 2011, p.171).
A compreensão de receptiva, pressupõe que, embora não se negue a
importância da descoberta, a aprendizagem verbal significativa receptiva “[...] é o
mecanismo humano por excelência, para adquirir e armazenar a vasta quantidade de
ideias e informações de qualquer campo de conhecimentos.” (Ibidem, p. 172).
Os significados são elucidados pela linguagem, assim, eles se tornam mais
precisos e transferíveis. “O significado emerge quando é estabelecida uma relação
entre a entidade e o signo verbal que a representa. A linguagem tem [...] papel integral
e operacional na teoria.” (Idem). Dessa forma, as propriedades representacionais das
palavras aumentam a manipulação de conceitos e proposições.

1.2 Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica de Moreira
A perspectiva da aprendizagem significativa crítica é aquela que “permite ao
sujeito fazer parte de sua cultura e, ao mesmo tempo, estar fora dela.” (MOREIRA,
2011, p. 226). Nas palavras do autor, é por meio dessa aprendizagem que o estudante
poderá trabalhar com a “a ideia de que o conhecimento é construção (ou invenção)

17

nossa, que apenas representamos o mundo e nunca o captamos diretamente.”
(MOREIRA, 2011, p. 227).
Essa concepção de aprendizagem dialoga com o entendimento de que a
aprendizagem de Ciências (CAPECCHI e CARVALHO, 2006; TONIDANDEL, 2008
apud TRIVELATO; SILVA, 2013, p. 76)
pode ser considerada uma espécie de enculturação, pela qual o estudante
entra em contato com uma nova forma de ver os fenômenos e uma linguagem
específica para explica-los. Essa enculturação pode ser entendida como a
imersão dos estudantes em uma nova cultura, promovendo o acesso às
formas que a Ciência possui para a construção dos conhecimentos, seja sua
linguagem, seja o conjunto de suas práticas.

Assim, a aprendizagem enquanto espécie de enculturação promove o acesso
dos estudantes às formas que a Ciência dispõe para que os conhecimentos sejam
construídos, englobando um conjunto de práticas científicas e uma linguagem própria.
É por meio de moldes ou gabaritos, padrões, que o homem vê o mundo e atribui
sentido às realidades do universo. (KELLY, 1963 apud MOREIRA, 2011). Dessa
forma, a compreensão da ciência enquanto uma forma de cultura pressupõe a criação
humana dos modelos de conhecimento e modos de entender o mundo natural.
Nesse sentido, é pela “interação social que ocorre a transmissão dinâmica (de
inter para intrapessoal) do conhecimento social, histórica e culturalmente construído.”
(MOREIRA, 2011, p. 110). Desse modo, o conhecimento é um constante processo de
(des) construção, a partir das representações do mundo natural elaborados pelos
sujeitos sociais.
A escola representa assim um importante contexto de interação social e
interação científica. É no ambiente escolar que o estudante (des) constrói significados
do mundo natural à medida que estabelece contatos com diferentes tipos de saberes
e competências propostos. É nesse espaço educacional que o conhecimento científico
conta com agentes, objetos e objetivos próprios. Oportuna é a apresentação do
modelo de ensino-aprendizagem de Gowin, apresentada por Moreira (2011).
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Figura 1 – O modelo triádico de Gowin (1981 apud MOREIRA, 1993)

Fonte: MOREIRA, 2011, p. 185.

O modelo reconhece a relação tríade entre Professor, Materiais Educativos e
Aluno. Moreira (2011) explica que Gowin (1981) caracteriza um episódio de ensinoaprendizagem a partir do compartilhamento de significados entre aluno e professor
sobre conhecimentos difundidos por materiais educativos do currículo. Compartilhar
significados constitui-se como produto dessa relação. Para Gowin (1981 apud
MOREIRA, 2011, p. 186) “O ensino se consuma quando o significado do material que
o aluno capta é o significado que o professor pretende que esse material tenha para
o aluno.”
Cabe destacar ainda, nessa relação de objetos e objetivos próprios do ensinoaprendizagem, a teoria de educação de Novak (1981 apud MOREIRA, 2011), que
entende a educação como um conjunto de experiências (cognitivas, afetivas e
psicomotoras) que concorrem para o engrandecimento do indivíduo em sua lida com
a vida diária. Assim, qualquer evento educativo se constitui como uma ação de trocas
de significados e sentimentos entre o estudante e o professor, por isso, estudante
(aprendiz), professor, conhecimento, contexto e avaliação são constituintes básicos
de um número infinito de eventos educativos, conforme a Figura 2. (Idem).
O enunciado da teoria de Novak se concentra na premissa básica de que os
seres humanos fazem três coisas: pensam, sentem e atuam (fazem). Assim, uma
teoria de educação necessita levar em conta cada um destes elementos e contribuir
para explicar de que forma é possível melhorar as maneiras pelas quais os seres
humanos pensam, sentem e atuam (fazem). (MOREIRA, 2011).
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Figura 2 – Mapa conceitual com os cinco elementos de Novak, discutido por Moreira.

Fonte: MOREIRA, 1993 apud MOREIRA, 2011, p. 177.

As discussões até aqui apresentadas sugerem um processo de ensinoaprendizagem interacional, logo, é na escola que a interação entre professor, aluno,
conhecimento e contexto se articulam na representação de modelos e modos de
conhecimento do mundo natural. O estudante conhece e representa esse
conhecimento pela linguagem.

1.2.1 Princípio do conhecimento como linguagem

A linguagem cumpre uma função social de integração do sujeito na sociedade,
na qual pode ou não estar inserido. É por meio dela que o sujeito tem acesso aos
conhecimentos historicamente e culturalmente acumulados em sua sociedade, assim,
ele pode agir criticamente e propor mudanças no seu contexto social imediato. E
nessa função social a escrita possibilita a manipulação de outros conhecimentos e
habilidades.
Na perspectiva da teoria da aprendizagem significativa crítica, “a linguagem
está totalmente implicada em qualquer e em todas as tentativas humanas de perceber
a realidade.” (MOREIRA, 2011, p. 232), sendo esse o “Princípio do conhecimento
como linguagem”.
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Esse princípio implica que o conhecimento é linguagem, assim, as disciplinas
são tidas como maneiras de ver e conhecer o mundo, “falar e pensar diferentemente
sobre o mundo” (MOREIRA, 2011, p. 232). Ela é a mediadora de toda a percepção
humana.
Dessa forma, a linguagem não pode ser abordada como uma estrutura
fechada e individual, visto que ela dialoga com a complexidade das relações humanas
e do próprio conhecimento. Nas palavras de Bergmann e Lisboa (2008, p. 78),
A Língua não serve a uma subjetividade individual, as palavras não são
neutras (…). O discurso se constrói na interação com o outro, e essa
interação interfere no próprio contexto (…) Bakhtin julgava que não era
possível a análise da língua como um sistema abstrato e rejeitava a
consciência individual da enunciação (...)

Assim, observa-se a construção do conhecimento a partir de uma perspectiva
social, de interação de elementos, nesse caso, podemos falar dos elementos do
evento educativo propostos por Gowin e Novak (1981 apud MOREIRA, 2011). É nesse
entendimento que compreendemos que o escritor, nesse caso, o estudante do curso
técnico integrado ao médio, no processo de construção do conhecimento por meio da
linguagem escrita, reage ao texto, “baseado em experiência anterior, dados coletados
de outras fontes ou, possivelmente, de raciocínio claro e objetivo. Ler e escrever são
atos indissociáveis, que aumentam o leque de decisões do cidadão.” (SILVA, 2005, p.
27).
Para Moreira (2011), praticamente tudo o que denominados como
conhecimento é linguagem. Isso implica que a busca para compreender um
“conhecimento” ou “conteúdo” requer o conhecimento de sua linguagem. A ciência se
constitui como um desdobramento, uma elaboração mais refinada da habilidade
humana de percepção do mundo. Sua aprendizagem implica a aprendizagem de sua
linguagem e, consequentemente, falar e pensar de formas diferentes sobre o mundo.
Esse leque de decisões corrobora para a aprendizagem enquanto espécie de
enculturação, ao viabilizar o acesso dos estudantes às formas que a Ciência dispõe
para que os conhecimentos sejam construídos, englobando um conjunto de práticas
científicas e uma linguagem própria.
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1.2.2 Princípio da interação social e do questionamento

O uso da linguagem, tanto verbal quanto visual, é essencialmente
determinado por sua natureza interacional. “A interação social é indispensável para a
concretização de um episódio de ensino.” (MOREIRA, 2011, p. 227).
Todo significado é dialógico, o que implica em sua construção pelos
participantes do discurso. Os encontros interacionais são influenciados pelo mundo
social que os envolve – instituição, cultura, história – com isso, as interações não
ocorrem em um espaço vazio, “Ao contrário, ao se envolverem em uma interação tanto
escrita quanto oral, as pessoas o fazem para agirem no mundo social em determinado
momento e espaço, em relação a quem se dirigem ou a quem se dirigiu a elas.”
(BRASIL, 2000, p. 27).
Nesse sentido, “Qualquer manifestação de linguagem ocorre no interior de
uma determinada cultura, cujas tradições, cujos usos e costumes, cujas rotinas devem
ser obedecidas e perpetuadas.” (KOCH; ELIAS, 2015, p. 81).
Com isso, os conteúdos propostos têm por objetivo que o uso da linguagem
na comunicação envolva o conhecimento sistêmico, de mundo, de organização textual
e a capacidade de utilizar este conhecimento para a construção social dos significados
na compreensão e produção escrita e oral. O componente metodológico pode fazer
com que o aluno, ao interagir com alguém, possa utilizar a linguagem, concentrandose nos processos de uso via habilidades comunicativas. Assim, o foco será a
construção social do significado.
Na organização textual, essas evidências de conhecimento linguístico,
conhecimento enciclopédico, conhecimento de textos e conhecimentos interacionais
estarão contidas no texto, a partir de elementos que identificam a escolha do escritor
na produção de um determinado gênero textual, pois o “conhecimento não está nos
livros à espera de que alguém venha a aprendê-lo; o conhecimento é produzido em
resposta a perguntas.” (MOREIRA, 2011, p. 228).
Para esta pesquisa, a linguagem esteve representada na escrita científica dos
estudantes nos relatórios de estágio supervisionado curricular. A perspectiva deste
gênero textual implica a organização do conhecimento a partir das experiências
vivenciadas ou fenômenos observados no estágio, orientado por um esquema ou um
modelo de texto (relatório) que impulsa o escritor (estudante) a ativar conhecimentos
e mobilizar estratégias para atribuir sentido à escrita.
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O relatório de estágio pressupõe a articulação entre teoria e prática para
atender a sua finalidade integradora de conhecimentos da base nacional comum e da
parte profissional no curso técnico integrado ao médio, para que o estudante possa
“Argumentar e articular conceitos e práticas apreendidos e desenvolvidos no decorrer
da formação profissional, relacionando-os à realidade do mundo do trabalho, no meio
rural.” Plano do Curso (2012, p. 103). A expectativa é a evidenciação, nas produções
textuais, da percepção e representação

dos estudantes sobre diferentes

competências e saberes construídas ao longo do curso.

1.2.3 Princípio do aprendiz como perceptor/representador

Como já dito, a percepção do mundo não ocorre somente a partir de uma
captação direta pelos seres humanos, eles representam internamente. Essa ideia nos
diz que aquilo que “se vê” é resultado daquilo que se acredita “estar lá” no mundo.
Isso denota que as percepções dos estudantes são representadas a partir de dado
momento a partir de suas percepções prévias. Por isso, a aprendizagem significativa
crítica implica no tratamento do aluno como um perceptor do mundo, a partir do que
lhe é ensinado, e consequentemente, um representador dele e do que se lhe ensina.
(MOREIRA, 2011).
O estudante percebe o mundo para representá-lo. Essa representação, é
compreendida nessa pesquisa, pela linguagem escrita, mais especificamente, pela
escrita científica. A percepção é contextualizada na prática do estágio supervisionado
curricular, e as percepções prévias estão ancoradas nos conceitos e práticas
apreendidos e desenvolvidos no decorrer do curso técnico em agropecuária integrado
ao ensino médio, pois, o que se percebe é, em maior parte, funções de percepções
anteriores. Ao parafrasear Ausubel, Moreira (2011, p. 230), diz que
se fosse possível isolar um único fator como o que mais influenciava a
percepção, dir-se-ia que seria a percepção prévia. Em outras palavras, o
perceptor decide como representar em sua mente um objeto ou um estado
de coisas do mundo e toma essa decisão baseado naquilo que sua
experiência passada [...].

Oportuno é destacar que entre algumas das competências e habilidades
propostas para o ensino de Língua Portuguesa é possível percebê-la como “[...]
representação simbólica de experiências humanas manifestas nas formas de sentir,
pensar e agir na vida social [...] relacionando-a com textos e contextos sociais”
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(BRASIL, 2000, p.20). Essa percepção se articula com o enunciado da teoria de
Novak, na proposição de que os seres humanos fazem três coisas: pensam, sentem
e atuam (fazem).
Assim, para a análise da escrita científica no ensino de ciências, a partir da
produção do relatório de estágio supervisionado curricular dos estudantes do ensino
médio, o entendimento da Ciência enquanto produção cultural (TRIVELATO; SILVA,
2013) dialoga com a perspectiva científica da linguagem enquanto conhecimento que
representa as percepções e explicações humanas sobre o mundo. O sujeito
manifesta, pela linguagem escrita, diferentes tipos de conhecimentos.
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2 A CIÊNCIA E O ENSINO DE CIÊNCIAS

Este capítulo traz uma abordagem histórica sobre o ensino de ciências, na
busca de entender a atividade científica e suas implicações para o processo de ensino.
Está proposta a discussão sobre as perspectivas para o Ensino de Ciências na escola
e suas implicações para a construção do conhecimento científico. As atividades
práticas no ensino de ciências são compreendidas como mediadoras deste
conhecimento, e a atividade prática do estágio supervisionado curricular no contexto
do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio é percebida como um
instrumento potencialmente significativo para a escrita científica no ensino de ciências.

2.1 Uma abordagem história sobre o ensino de Ciências

A Ciência é uma produção social, e o que aconteceu no ensino de ciências no
transcorrer de sua história é resultado das influências dos acontecimentos da
sociedade. Assim, Ciência e contexto social se articulam numa relação de intervenção
múltipla. Os diferentes processos que ocorrem com o grupo social impulsionam as
diversas perspectivas e práticas no ensino de Ciências. (TRIVELATO; SILVA, 2013).
Krasilchic (2000) apresentou a evolução histórica no ensino de Ciências.
(Quadro 1). Para a autora (p.86), “diversos movimentos paralelos de renovação do
ensino foram convergindo para uma análise de um ensino com uma concepção de
Ciência como ‘produto’ para uma concepção de Ciência como ‘processo’.”
Quadro 1 – Evolução da situação mundial, segundo tendências no ensino (1950-2000)

Fonte: KRASILCHIC, 2000, p. 86.
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Pela demonstração da autora, o ensino de Ciências tem passado por
mudanças no decorrer da história. Evidenciam-se as relações entre o momento
histórico, o contexto social e as tendências no ensino. No movimento diacrônico da
concepção da Ciência, esta foi compreendida enquanto “Atividade Neutra”;
“Pensamento Lógico-crítico”; “Atividade com Implicações Sociais”. Nesse sentido, o
ensino de Ciências Naturais passou por transformações, sendo norteado por
diferentes tendências que contemplam o momento histórico, político e econômico.
Nos anos de 1960, por exemplo, o ensino de ciências passou por uma extensa
fase em que a ciência era apresentada como neutra e o importante eram os aspectos
lógicos da aprendizagem, pois a qualidade dos cursos era definida pela quantidade
de conteúdos conceituais que eram transmitidos na época, porém, eram concentradas
nos laboratórios de informática. (KRASILCHIK, 1992).
Nos anos de 1970, houve o crescimento dos problemas ambientais e a crise
econômica se alastrou em decorrência da economia e competição entre países e
blocos políticos que sucederam à “Guerra Fria”. Esse contexto pós-guerra impulsionou
a tomada de consciência de muitos estudiosos pesquisadores sobre os problemas
relacionados com a qualidade de vida da sociedade industrializada e o
desenvolvimento tecnológico.
Deste modo, surgiu, após essa guerra, no início dos anos de 1980, um
movimento pedagógico que ficou conhecido como “ciência, tecnologia e sociedade”
(CTS). Uma nova proposta para o ensino de ciências. A atenção passou ao processo
de construção do conhecimento científico pelo aluno, pois o objetivo era promover a
educação científica e tecnológica dos cidadãos. (KRASILCHIK; MARANDINO, 2004).
Corroborando com este pensamento, Pereira (2008, p.2) explica que
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional clarifica a importância de
se conduzir o aluno a uma interação com a ciência e a tecnologia, que lhe
oportunize um conhecimento dentro de seu cotidiano sociocultural. O aluno
tem direito a um saber cientifico, não somente dos conteúdos sistematizados
através de programas de ensino, livros didáticos, preferências do professor
por este ou aquele conteúdo, esta ou aquela prática, mas um saber que lhe
oportunize opinar, problematizar, agir, interagir, entendendo que o
conhecimento adquirido, não é definitivo, absoluto.

Sob essa perspectiva, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002, p. 23)
apresentam o ensino de ciências
Como um conteúdo cultural relevante para viver, compreender e atuar no
mundo contemporâneo, privilegiando conteúdos, métodos e atividades que
favoreçam um trabalho coletivo dos professores e alunos com o
conhecimento, no espaço escolar e na sociedade.
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Esse entendimento está ancorado nos objetivos maiores do ensino de
ciências, que é possibilitar a aquisição do conhecimento científico pela compreensão
e valorização da Ciência como empreendimento social. (KRASILCHIK, 2000).

2.2 Perspectivas para o ensino de Ciências na escola: a construção do
conhecimento científico

As propostas de educação científica se tornam mais significativas conforme
são aproximados o ensino e a aprendizagem de Ciências das características do fazer
científico. Nessa acepção, a Ciência pode ser entendida (TRIVELATO; SILVA, 2013,
p.1, grifo nosso) sob três aspectos
 Procura explicações sistemáticas para os fatos provenientes de
observações e experimentos;
 Necessita que a intepretação dos fatos seja confirmada, aceita por outros
cientistas;
 É um processo social.

O fazer científico tem mudado ao longo da história. Reconhece-se que foi com
Francis Bacon, a partir do século XVII, que ocorreu a organização do método
científico. A maneira como ele denominou esse entendimento de Ciência foi ciência
empírica ou empirismo. Nessa proposta empirista, a formulação de explicação para
os fatos é precedida pela observação dos fenômenos e pela realização de
experimentos, o chamado processo de indução. (Ibidem, p. 2).
Para a ciência empírica, o conhecimento é exterior, está ali, fora da pessoa,
por isso, sua busca deve ser livre de ideias preconcebidas. Diversas foram as críticas
ao empirismo, sobretudo porque não considerada os aspectos psicológicos, cognitivos
e sociais da pessoa que desenvolve o fazer científico, ou seja, aquele que pesquisa
não é considerado como parte de um contexto social, histórico e cultural. (Idem.)
Posteriormente, como antítese à concepção empírica da Ciência, surge o
Método Hipotético-Dedutivo, para o qual importante é o levantamento de conclusões
admissíveis pelo teste de hipóteses, por um processo denominado Dedução. Para que
as hipóteses sejam testadas e ao final aceitas ou não, o fazer científico percorre as
etapas de observação, experimentação, consistência e lógica interna. (Idem.)
As transformações sociais, políticas e econômicas no decorrer da história,
exerceram pressão sobre os modos de entender o fazer científico. Para Krasilchik
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(2000 apud TRIVELATO; SILVA, 2013, p.3) “diversos movimentos paralelos de
renovação do ensino foram convergindo para uma análise de ensino [...] de Ciência
como ‘produto’ para uma concepção de Ciência como ‘processo’.”
Assim, para a construção do conhecimento científico na escola, “Atualmente,
um dos principais objetivos do ensino de Ciências é preparar o cidadão para pensar
sobre questões que exigem um posicionamento e que são muitas vezes conflituosas.”
(Op. cit., p. 6). Em decorrência do crescimento da Ciência e da tecnologia, relacionado
a situações que acentuam a degradação ambiental e a miséria, é preciso que os
“cidadãos estejam preparados para se posicionar politicamente e participar
ativamente munidos de conhecimentos aprendidos na escola ou em outros espaços
culturais e coerentes com os valores pessoais e sua cultura.” (Idem).
Para

uma

proposta

não

empirista

do

ensino,

“os

conhecimentos

correspondem a construções da mente humana e não a descrições objetivas da
realidade concreta.” Uma comparação entre as visões empiristas e não empiristas na
Ciência e no ensino é descrita por Bastos (1998). (Quadro 2).
Quadro 2 – Comparação entre as visões empiristas e não empiristas na Ciência e no ensino

Fazer Ciência

Aprender Ciência

PERSPECTIVA EMPIRISTA
As leis e princípios científicos
emergem dos fenômenos
naturais, cabendo ao cientista
extrair o conhecimento que ali
já está definido.

PERSPECTIVA NÃO EMPIRISTA
Teorias e hipóteses são decorrentes
de interpretações da realidade que
levam em conta não só os fatos
objetivos, mas também as visões
pessoais,
especulações,
expectativas, preferências estéticas
e motivações dos cientistas.
O conhecimento adquirido pelo
aluno resulta de uma síntese
pessoal, sendo uma reelaboração
daquilo que é dito pelo professor ou
está no livro.

O
aluno
aprende
por
absorção de informações que
já estão prontas no discurso
do professor, no livro, na
lousa, nos fenômenos da
natureza.
Fonte: BASTOS, 1998 apud TRIVELATO; SILVA, 2013, p.7, adaptado.

Nessa concepção, pesquisadores que investigam e discutem os processos de
ensino e aprendizagem assinalam que as atividades de ensino devem ser pensadas
de modo que aproveitem, complementem, desenvolvam e transformem ideias, teorias
e conhecimentos que os estudantes trazem consigo. (TRIVELATO; SILVA, 2013).
Pesquisadores da área do ensino de Ciências, como Nardi, Bastos, Diniz e
Caldeira (2004 apud TRIVELATO; SILVA, 2013, p. 8) ressaltam a necessária proposta
de se pensar em “um pluralismo de alternativas para o ensino de aprendizagem de
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Ciências, dependendo, entre outros aspectos, da faixa etária e da diversidade de
conteúdo que são tratados.”
Esse objetivo está em consonância com outras possibilidades de interpretar o
processo de ensino e aprendizagem em Ciências. Mortimer (2000, p. 27) defende que
“os indivíduos não abandonam concepções anteriores e constroem perfis conceituais,
em que um conceito novo passa a coexistir com o anterior.”
A partir das perspectivas discutidas sobre o ensino de Ciências na escola, sob
o enfoque da construção do conhecimento científico, é pertinente destacar objetivos
importantes em relação ao processo de ensino e aprendizagem em Ciências:
(BRASIL, 1997 apud TRIVELATO; SILVA, 2013, p. 5-6).
 Compreender a natureza como um todo dinâmico e os ser humano como
parte integrante e agente de transformações do mundo em que vive;
 Identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia
e condições de vida, no mundo de hoje e em sua evolução histórica;
 Formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais
a partir de elementos das Ciências Naturais, colocando em prática
conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidos no aprendizado
escolar;
 Saber utilizar conceitos científicos [...];
 Saber combinar leituras, observações, experimentações, registros, etc.,
para coleta, organização e discussão de fatos e informações;
 Valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativa
para a construção coletiva do conhecimento;
 Compreender a tecnologia como meio para suprir necessidades humanas,
distinguindo usos corretos e necessários daqueles prejudiciais ao
equilíbrio da natureza e ao homem.

Ainda

sobre

os

objetivos

importantes

na

relação

processo

de

ensino/aprendizagem em Ciências, os tópicos seguintes são fundamentais para a
percepção da Ciência enquanto processo social. (Quadro 3).
Quadro 3 – Objetivos importantes na relação processo de ensino/aprendizagem em Ciências
Reconhecer a existência de concepções espontâneas (conhecimentos prévios);
Entender que o processo de aprendizagem de conteúdos científicos requer construção e
reconstrução de conhecimentos;
Aproximar a aprendizagem de Ciências das características do fazer científico;
Propor a aprendizagem a partir de situações-problema;
Reconhecer o caráter social da construção do conhecimento científico;
Entender o pluralismo que envolve o processo ensino e aprendizagem em Ciências.
Fonte: Quadro elaborado a partir de TRIVELATO; SILVA, 2013, p.8.

É sob esse olhar que a investigação desta pesquisa se propôs a analisar a
escrita científica no ensino de Ciências, tendo como material potencialmente
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significativo a produção textual do relatório de estágio supervisionado curricular, numa
concepção não empirista do fazer e aprender Ciência.
A escola se constitui como espaço fundamental para a construção do
conhecimento científico através de conexões entre a ciência e a sociedade.
(KRASILCHIK, 2000). Para Mortimer (2000), não se pode ignorar os aspectos sociais
quando se procura compreender o desenvolvimento de ideias no espaço escolar.

2.3 Atividades práticas no ensino de Ciências como mediadoras do
conhecimento científico

As atividades práticas desempenham importante função no ensino de
Ciências. As principais delas, reconhecidas na literatura do ensino de Ciências são
“Despertar e manter o interesse dos alunos; Envolver os estudantes em investigações
científicas; Desenvolver a capacidade de resolver problemas; Compreender
conceitos; Desenvolver habilidades.” (KRASILCHIK, 2004, p. 71).
De acordo Gaspar (2009, p. 24), em uma análise sobre as contribuições das
atividades experimentais, o autor apresenta que estas têm como objetivo a promoção
de “(...) interações sociais que tornem as explicações mais acessíveis e eficientes”.
Dessa forma, possibilita a reflexão pelos alunos na elaboração e estruturação de
sínteses pessoais sobre tais atividades.
O autor destaca as vantagens da atividade experimental sobre a teoria, no
entanto, ressalta que ambas devem caminhar juntas, em uma dinâmica de
complementação teoria e prática e vice-versa, pois apenas o experimento não
desencadeia uma relação com o conhecimento científico, mas a interação entre teoria
e prática, sejam aulas práticas, demonstrativas ou experimentais. (GASPAR, 2009).
A prática possibilita uma relação entre o conhecimento cientifico e aspectos
da vivência cotidiana dos alunos, descomplicando assim a elaboração de significados
dos conteúdos ministrados. Permite a interação social mais efetiva, considerando a
quantidade de informações que precisam ser trocadas, discutidas, questionadas,
estimulando assim uma curiosidade do aluno na busca das explicações, bem como
na elaboração de questionamentos importantes. (Idem).
Dessa forma, as atividades práticas, além de agirem como elementos
motivadores e muito esperadas pelos alunos, têm como função principal auxiliar o
educando no desenvolvimento de uma nova maneira de ver o mundo, a partir de suas
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hipóteses e conhecimentos prévios, numa dinâmica de ampliação do conhecimento
sobre os fenômenos naturais (CARVALHO et al., 2007 apud TRIVELATO; SILVA,
2013), desvinculando-se do senso comum.
Outras importantes funções para as aulas práticas são apontadas por
Krasilchik (2004). (Quadro 4).
Quadro 4 – Objetivos importantes paras as aulas práticas
Formular, elaborar métodos para investigar e resolver problemas individualmente ou em grupo.
Analisar cuidadosamente os resultados e significados de pesquisas, voltando a investigar quando
ocorrem eventuais contradições conceituais.
Compreender as limitações do uso de um pequeno número de observações para gerar conhecimento
científico.
Distinguir observação de inferência, comparar crenças pessoais com compreensão cientifica e
compreender as funções que exercem na ciência, como são elaboradas e testadas hipóteses e
teorias.
Fonte: Quadro elaborado a partir de TRIVELATO; SILVA, 2013, p.72.

Nesse sentido, admitir conexões entre a ciência e a sociedade é reconhecer
que o ensino não se limita às questões internas da investigação científica, mas interrelacionam esses aspectos às demandas políticas, econômicas e culturais. Isso
implica no estudo de conteúdos relevantes para a vida dos alunos, no intuito de
identificar e buscar soluções aos problemas. (KRASILCHIK, 2000).
Essa perspectiva aponta para o entendimento de que “umas das tarefas de
um ensino de Ciências voltado à construção da cidadania é a mediação entre
educação, cultura científica e indústria cultural.” (Figura 3). (TRIVELATO; SILVA,
2013, p.42).
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Figura 3 – Interações entre educação, ciência e indústria cultural

Fonte: TRIVELATO; SILVA, 2013, p.42.

Assim, a proposta da escrita científica no ensino de ciência é evidenciar essas
interações no contexto do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio,
pois os contextos das atividades desenvolvidas, relacionado ao mundo do trabalho no
meio rural, na área da agricultura e pecuária, requerem o olhar sobre a educação a
partir de diferentes concepções de aprendizagem, de Ciência, na utilização de
diferentes linguagens para atribuir significados e ressignificar as realidades.

2.4 A atividade prática estágio supervisionado curricular e suas implicações
para o conhecimento científico

Uma formação adequada dos alunos, na perspectiva da aquisição do
conhecimento científico por uma população que compreenda e valorize a Ciência
enquanto empreendimento social, pressupõe que os estudantes estabeleçam
correlação entre as disciplinas escolares e a atividade científica e tecnológica.
(KRASILCHIK, 2000). Diante disso, não se pode negar a importância das atividades
práticas como mediadoras dessa correlação.
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Essa expectativa se articula com as perspectivas da formação técnica em
agropecuária integrada ao ensino médio do IFRR, campus Novo Paraíso, como consta
no Plano do Curso (2012, p. 5, grifo nosso)
O aperfeiçoamento técnico científico de profissionais e a interação das
diversas áreas de conhecimento voltadas para o estudo e elaboração de
propostas viáveis para a utilização racional dos recursos disponíveis,
constituem elemento imprescindível para assegurar melhor qualidade de vida
das presentes e futuras gerações.

A relação entre diversas áreas do conhecimento, no caso específico, as
disciplinas da base nacional comum e as disciplinas que compõem o núcleo
profissional do curso técnico, implica na perspectiva da aquisição do conhecimento
científico. O objetivo geral técnico científico proposto para o Curso é
a formação de cidadãos éticos, com preparação científica e a capacidade
para utilizar diferentes tecnologias relativas à agricultura e pecuária
considerando a diversidade de espécies vegetais e animais, buscando a autosustentabilidade dos sistemas agrícolas nos diferentes níveis, permitindo sua
atuação individual ou trabalhos em grupos multidisciplinares, tendo como foco
os arranjos produtivos locais, a agricultura familiar e a sustentabilidade,
contribuindo para o desenvolvimento do Estado. (Idem).

O objetivo proposto compreende perspectivas que valorizam a formação
adequada dos estudantes no entendimento da Ciência e do conhecimento enquanto
empreendimento social.
A produção do relatório de estágio supervisionado curricular é essencialmente
uma organização dos conhecimentos, elaboração e representação de ideias e
construção de argumentos para expor, pela linguagem escrita, conexões entre os
fatos/fenômenos vivenciados/observados pela atividade prática do ensino.
Essa é a compreensão desta pesquisa, onde o estágio supervisionado
curricular se constitui como atividade prática, e é de fundamental importância para o
estabelecimento de relações entre a ciência e a sociedade, entre os conhecimentos
teóricos e a prática profissional.
A estruturação das ideias, para a produção textual do relatório, exige do
estudante a ativação de diferentes tipos de conhecimentos apreendidos tanto no
espaço escolar quanto no espaço extraescolar, por meio da escrita.
Escrever se converte numa síntese pessoal, uma reelaboração das
interpretações/percepções do mundo expressas pela linguagem científica. Essas
interpretações/percepções do mundo externo levam em conta não só os fatores
objetivos, mas também as visões pessoais, especulações, expectativas, entre outras
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perspectivas não empiristas do fazer e do aprender Ciência. (BASTOS, 1998 apud
TRIVELATO; SILVA, 2013).
Dessa forma, o “Aprender Ciências” requer a utilização da linguagem que lhe
é própria, falar no idioma das Ciências, que possui modelo de significação
característico e formas específicas de elaboração dos significados. (LEMKE, 1990
apud TONIDANDEL, 2008, p. 27). Assim, o
“Falar cientificamente” significa observar, comparar, classificar, analisar,
discutir, questionar, modificar, argumentar, desenhar experimentos,
programar procedimentos, julgar, avaliar, decidir, concluir, generalizar,
escrever, ler e ensinar, e tudo isso através da linguagem da ciência. (Idem).

O “Falar cientificamente” implica em uma escrita científica, uma linguagem
própria para o conhecimento científico, a partir de uma organização sistemática para
“Argumentar e articular conceitos e práticas apreendidos e desenvolvidos no decorrer
da formação profissional, relacionando-os à realidade do mundo do trabalho, no meio
rural.” (Plano do Curso, 2012, p. 103).
A importância da linguagem nos registros das atividades é indiscutível. Falar,
observar e escrever são tão importantes quanto a manipulação dos instrumentos e
recursos nas atividades experimentais. Os resultados que decorrem dos registros dos
experimentos possibilitam a sustentação da afirmação científica, que é justificada pelo
conhecimento teórico específico, possibilitando assim uma aprendizagem que envolve
uma socialização dos alunos nas práticas e linguagens da comunidade científica.
(TRIVELATO; SILVA, 2013).
Na escrita científica, os estudantes “elaboram um movimento em direção às
convenções utilizadas na prática científica, e, por meio desse processo, aprendem
uma prática e disciplina social.” (TAKAO; KELLY, 2003 apud TONIDANDEL, 2008, p.
31). “A linguagem científica [é] instrumento fundamental.” (Op. cit., 2013, p. 77).
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3 LINGUAGEM ESCRITA NAS CIÊNCIAS

Neste capítulo estão as discussões sobre a escrita e sua intrínseca relação
com o conhecimento científico, além das abordagens sobre a prática, o conhecimento
da linguagem na escrita científica. A produção textual do relatório de estágio
supervisionado curricular é discutida na perspectiva de que os textos são eventos
comunicativos para o qual convergem aspectos linguísticos, cognitivos, sociais e
interacionais, que exigem do escritor a ativação de conhecimentos e a mobilização de
várias estratégias.
A linguagem científica possui uma estrutura particular e características
particulares, intrínsecas ao próprio conhecimento científico, dessa forma, não se pode
negar a essência interacional da produção escrita, por meio da qual se representam
diferentes percepções/compreensões do mundo natural.
Nesse sentido, a produção textual do relatório de estágio supervisionado
curricular requer do estudante a ativação de diferentes conhecimentos e estratégias
de estruturação e desenvolvimento das ideias, com a proposta de representar
diferentes realidades pela escrita científica.

3.1 A escrita e o conhecimento científico
A linguagem escrita é uma importante conquista humana. Retrata a “evolução
de nossa espécie em termos cognitivos.” (FERNANDES; PAULA, 2008, p. 19). É a
partir dela que ideias são estruturas e desenvolvidas, acrescente-se, representadas
por meio de símbolos culturalmente convencionados e socialmente partilhados.
(MORTIMER, 2000).
Nessa perspectiva, Bakhtin (1992, p. 290) considera que
Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão
sempre relacionadas com a utilização da língua. Não é de surpreender que o
caráter e os modos dessa utilização sejam tão variados como as próprias
esferas da atividade humana [...]. A utilização da língua efetua-se em forma
de enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, que emanam dos
integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana. O enunciado reflete
as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas [...].
Cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis
de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso
(BAKHTIN, 1992, p. 290).
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Dessa forma, a língua é um instrumento essencial da atividade humana. Em
uma interpretação da teoria de Novak (1981 apud MOREIRA, 2011), cujo enunciado
pressupõe que os seres humanos fazem três coisas: pensam, sentem e atuam
(fazem), entende-se que é pela linguagem que ocorre a exteriorização do
pensamento, por meio da representação escrita.
Para atribuir um caráter científico a suas ações, o estudante reflete, discute,
propõe e testa explicações, explica e relata. (CARVALHO et al. 1998). A importância
da linguagem e dos registros é fundamental para a organização e representação
sistemática do conhecimento. Três ações são tão essenciais quanto a manipulação
dos instrumentos: falar, observar e escrever. (TONIDANDEL, 2008). Para a autora (p.
25),
Um número expressivo de pesquisas em Educação em Ciências tem, sob a
ótica sócio-cultural, estudado questões relativas ao funcionamento da
linguagem nas situações de ensino-aprendizagem e discutido a dinâmica das
interações discursivas em aulas de ciências.

Na construção do conhecimento científico, é importante compreender o
processo de elaboração e explicação dos fenômenos observados. Nesse âmbito, a
linguagem tem dupla função (SANMARTÍ et al., 1999 apud SANMARTÍ, 2007, p.2,
tradução nossa):
como instrumento que dá sentido aos acontecimentos e como meio para
contrastar diferentes explicações e escolher aquela que pode ser considerada
mais idônea em função dos saberes próprios do momento histórico no qual
se discute. A linguagem possibilita que o conhecimento, que se relaciona com
os dados obtidos e com a reflexão sobre eles, possa ser discutido e difundido.
É por isso que [a linguagem] contribui de maneira importante para a
construção do conhecimento científico.

No espaço escolar, os estudantes aprendem ciência a partir de uma atividade
científica onde não apenas reconhecem novas ideias e identificam evidências, mas
escrevem, ou melhor, aprendem a escrever e falar sobre elas. O falar e o escrever
possibilita aos alunos atribuir uma melhor significação àquelas ideias e experimentos.
“Aprender ciências é aprender a falar, ler e escrever ciência.” (SANMARTÍ, 2007, p.1,
tradução nossa).
O ambiente escolar é o lugar “[...] onde pelo menos duas linguagens sociais
diferentes – a científica e a de senso comum – interagem para gerar novos significados
[...]”. (MORTIMER, 2000, p. 160). Sanmartí (2007) discute que aprender ciências
passa por um processo de apropriação da linguagem da ciência, aprendizagem que
está

associada

a

novas

formas

de

ver,

pensar,

e

falar

sobre
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acontecimentos/fenômenos, diferentes das formas cotidianas de ver, pensar e falar. É
pela linguagem da ciência que os estudantes têm acesso a uma cultura diferente: a
cultura científica.
A partir das discussões de Sanmartí (2007), não se pode deixar de lado o
contexto social que o sujeito faz parte. É sobre ele e partir dele que organizará o
pensamento sobre os acontecimentos/fenômenos. É indispensável reconhecer a
existência de concepções espontâneas (conhecimentos prévios) na estrutura
cognitiva dos estudantes.
Essa perspectiva coaduna com a teoria da aprendizagem significativa de
Ausubel, cujo conceito teórico essencial a define como “um processo por meio do qual
uma nova informação relaciona-se com um aspecto especificamente relevante da
estrutura de conhecimento do indivíduo, [...] envolve a interação da nova informação
com uma estrutura de conhecimento específica.” (MOREIRA, 2011, p. 160).
O entendimento de Sanmartí (2007) se articula ainda aos já discutidos
princípios da aprendizagem significativa crítica: conhecimento como linguagem,
interação social e questionamento e aprendiz como perceptor/representador.

3.2 Prática, conhecimento e linguagem na escrita científica

A compreensão central para a discussão da linguagem escrita nas ciências é
de que ela permite ao estudante ingressar em uma nova cultura, diferente da sua, e
adquirir conceitos, linguagem e certas práticas da cultura científica, sem que ocorra a
perda da identidade cultural. Este ingresso é possibilitado pela enculturação.
(MORTIMER, 2000).
Na análise de Mortimer (2000, p. 64),
Na aprendizagem de ciências, os estudantes não estão envolvidos com as
fronteiras do conhecimento. Aprender ciências está muito mais relacionado a
se entrar num mundo que é ontológica e epistemologicamente diferente do
mundo cotidiano. Esse processo de ‘enculturação’ pode ocorrer, também,
quando se tem que aprender teorias mais avançadas.

Cada cultura tem sua própria linguagem. Lemke (1997) afirma que a
linguagem não é apenas um vocabulário e gramática. Ela se constitui enquanto um
“sistema de recursos para construir significados. Nossa linguagem nos proporciona
uma semântica […]. Precisamos da semântica porque qualquer conceito ou ideia
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particular somente tem sentido a partir das relações com outros conceitos ou ideias.”
(LEMKE, 1997, p. 12, tradução nossa).
Para a consolidação de um conhecimento, importantes são as ideias e os
experimentos que possibilitam a obtenção de evidências para reafirmá-las.
Fundamentais também são as discussões originadas a partir dessas ideias, no sentido
de embasar as novas maneiras de falar sobre o saber que é construído. A escrita
permite a comunicação escrita desse conhecimento. (SANMARTÍ, 2007).
A partir das discussões de trabalhos que abordam a linguagem científica,
encontramos a compreensão de que ela “[...] possui uma estrutura particular e
características específicas, indissociáveis do próprio conhecimento científico,
estruturando

e

dando

mobilidade

ao

pensamento

científico.”

(VILLANI;

NASCIMENTO, 2003 apud TONIDANDEL 2008, p. 23).
Nesse sentido, o estágio curricular no curso técnico em agropecuária
integrado ao ensino médio pode se configurar como uma prática potencialmente
significativa para a obtenção de evidências e estruturação de ideias relacionadas ao
conhecimento científico. Essa construção requer a organização de informações
(conhecimentos) prévios apreendidos na sala de aula, sejam por aulas teóricas ou
práticas, da base nacional comum ou do núcleo profissional.
A linguagem escrita, a partir da produção textual do relatório de estágio, se
mostra como um modelo de conhecimento estruturante para articular as
observações/vivências obtidas pela prática às percepções/intepretações da realidade
feita pelos estudantes. É pertinente destacar que a “diferentes realidades,
pertencentes a contextos sociais específicos, correspondem diferentes formas de
conhecimento.” (SCHUTZ, 1967 apud MORTIMER, 2000, p. 68).
O processo de estruturação do desenvolvimento das ideias pelo gênero
textual (relatório) traz evidências de que a aprendizagem em Ciências, ou melhor, a
aprendizagem científica no contexto escolar “[...] pode ser descrita como uma
mudança no perfil conceitual do estudante, cujo novo perfil inclui também, mas não
exclusivamente, as novas ideias científicas.” (MORTIMER, 2000, p. 27).
Prática, conhecimento e linguagem se inter-relacionam para a construção e
percepção do conhecimento científico. Nessa pesquisa, denominamos como prática
o estágio supervisionado, o conhecimento como diferentes formas de percepção e
explicação de diferentes realidades, e a linguagem como diferentes formas de
estruturação e desenvolvimento de ideias, linguagem enquanto conhecimento, pois
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todas as esferas da atividade humana, por mais diversas que sejam, sempre se
relacionam com a utilização da língua. (BAKHTIN, 1992).
A compreensão da linguagem científica pelos estudantes requer práticas de
ensino que oportunizem a experimentação de seu uso na elaboração de explicações
em sala de aula. Importante é a escrita como parte constituinte do trabalho prático nas
aulas de ciências. Parte fundamental da ciência é a experimentação, assim como a
escrita. (SUTTON, 1998 apud TONIDANDEL 2008, p. 26).
Considerando que o conhecimento científico não é uma categoria nova,
essencialmente distinta e heterogênea em relação às normas do pensamento précientífico, Piaget e Garcia (1987) afirmam que as normas científicas encontram-se no
“[...] prolongamento das normas de pensamento e de práticas anteriores, mas
incorporando aí duas exigências novas: a coerência interna (do sistema total) e a
verificação experimental (para as ciências não dedutivas).” (Op. cit., 1987, 37).
Para Sanmartí (2007), experiência, conhecimento e linguagem são três
palavras representativas na educação científica. Cada uma delas se relaciona de
algum modo com as outras duas, pois estão intimamente relacionadas, sem ordem
hierárquica. “Aprender ciências implica aprender a observar e ver as experiências sob
pontos de vista diferentes, e a pensar sobre eles a partir de concepções que na
maioria das vezes são diferentes de concepções intuitivas.” (Op. cit., p. 2, tradução
nossa, grifo nosso).
Essa nova forma de ver e pensar se realiza na utilização de um vocabulário e
expressões específicas. No processo de tentativa de comunicação coerente das
ideias e conhecimentos organizados/estruturados, ocorre um

processo de

reformulação, podemos denominar arranjo, onde ideias são reformuladas e
dados/evidências são priorizados. (Figura 4).
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Figura 4 – Interação entre experiência, conhecimento e linguagem

Fonte: SANMARTÍ, 2007, p. 2.

Assim, para a análise da escrita científica no ensino de ciências, a partir da
produção do relatório de estágio supervisionado curricular dos estudantes do ensino
médio, o entendimento da Ciência enquanto produção cultural (TRIVELATO; SILVA,
2013) dialoga com a perspectiva científica da linguagem enquanto conhecimento que
representa as percepções e explicações humanas sobre o mundo. O sujeito
manifesta, pela linguagem escrita, diferentes tipos de conhecimentos.

3.3 A perspectiva interacional da produção escrita

A atividade de escrita envolve concepções de natureza variada. Aspectos
linguísticos, cognitivos, pragmáticos, sócio-históricos e cultural. A escrita se
configurou, no decorrer da história, como um produto sócio-histórico-cultural. (KOCH;
ELIAS, 2015).
Para se concretizar, o ato de escrever é uma atividade que requer a ativação
de conhecimentos e a utilização de diferentes estratégias na dinâmica da produção
textual. Desse modo, a escrita se apresenta como uma atividade complexa,
compreendida como produção humana, logo, produto e processo cultural.
A gênese da escrita se encontra nas práticas sociais, sendo nestas que ocorre
a criação da linguagem verbal e o consequente estabelecimento de códigos e
símbolos que possibilitam o compartilhamento de sentidos produzidos. As
representações simbólicas são padronizadas e convencionadas socialmente.
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O caráter social da linguagem está intrinsecamente relacionado à concepção
social da Ciência. Assim, o princípio do conhecimento como linguagem ressalta a
importância do processo de escrever na descrição e explicação dos fenômenos
científicos, na representação simbólica dos saberes, modelos e modos de
compreensão do mundo natural.
Koch e Elias (2015), ao analisarem o ato de ler e escrever e as estratégias de
produção textual, consideram a escrita na perspectiva da interação. Outros focos da
escrita – língua e escritor – são discutidos e rejeitados pelas autoras. Para elas, o
sentido da escrita implica uma concepção interacional da língua, o processo de
escrever é compreendido (Op. cit., p. 35)
como atividade de produção textual que se realiza, evidentemente, com base
nos elementos linguísticos e na sua forma de organização, mas requer, no
interior do evento comunicativo, a mobilização de um vasto conjunto de
conhecimentos do escritor, o que inclui também o que esse pressupõe ser do
conhecimento do leitor ou do que é compartilhado por ambos.

As propostas de escrita com foco na língua e no escritor, refutadas por Koch
e Elias (2015), estão sintetizadas no Quadro 5, e relacionam concepções de sujeito
escritor e de texto para cada um dos enfoques. A concepção interacional da língua foi
apresentada numa proposta de comparação dos enfoques
Quadro 5 – Comparação das concepções de escrita

Escrita: foco na
língua

Escrita: foco no
escritor

Concepção de
linguagem
Sistema pronto,
acabado, devendo o
escritor se apropriar
desse sistema e de
suas regras.

Atividade utilizada
para expressão do
pensamento e
intenções do escritor,
sem considerar as
experiências e os
conhecimentos do
leitor ou a interação
que esse processo
estabelece.

Concepção de
sujeito (escritor)
Pré-determinado
pelo sistema;
Apropria-se do
sistema e das regras
da linguagem pronta
e acabada;
Segue o que é
preconizado nas
gramáticas, seguir
modelos.
Sujeito psicológico,
individual, dono e
controlador de sua
vontade e de suas
ações.
Constrói uma
representação
mental, ‘transpõe’
para o papel e
espera que ela seja
‘captada’ pelo leitor

(continua)
Concepção de texto
Simples produto de uma
codificação realizada pelo
escritor a ser decodificado
pelo leitor, sendo necessário
o código utilizado.
Visão linear.
Não há espaço para
implicitudes.
Produto – lógico – do
pensamento (representação
mental) do escritor.
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Escrita: foco na
interação

Perspectiva
interacional da
língua, onde escritor
e leitor são
atores/construtores
sociais.

da maneira como foi
mentalizada.
Sujeitos ativos que
dialogicamente se
constroem e são
construídos no texto.

O sentido é uma
construção social.
Fonte: Quadro elaborado a partir de KOCH; ELIAS, 2015, p. 32-35.

Evento comunicativo para o
qual concorrem aspectos
linguísticos, cognitivos,
sociais e interacionais.
Exige do escritor a ativação
de conhecimentos e a
mobilização de várias
estratégias.

Nas discussões de Mortimer (2000), duas são as funções básicas cumpridas
por um texto: 1. gerar novos significados; 2. transmitir, consolidar ou reforçar
significados já compartilhados. (Quadro 6). O texto é denominado como qualquer
produção discursiva, escrita ou falada.
Quadro 6 – Duas funções dos textos (Esquema 1)
Transferir significados

Gerar novos significados

Unívoco

Dialógico

de autoridade

Internamente persuasivo

Códigos do transmissor e do receptor
coincidem

Texto é um instrumento de pensamento e
não apenas um elo passivo entre
transmissor e receptor

Demanda fidelidade e não a apropriação
livre das palavras

Procura as contrapalavras; é compartilhado

uma única voz

múltiplas vozes

Fonte: MORTIMER, 2000, p. 160, adaptado.

A partir da dualidade funcional dos textos num sistema cultural,
compartilhamos do pensamento de Wertsch (1991, apud MORTIMER, 2000) que
reconhece a tensão existente, para qualquer texto, entre as funções unívocas e
dialógicas ao considerar que qualquer discurso apresenta as respectivas funções, em
maior ou menor grau.
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Concepção interacional da escrita e a dualidade funcional dos textos se
articulam com o entendimento de linguagem e Ciências enquanto produto e produção
cultural, socialmente revestidas de significados, a partir da utilização humana, é
indispensável para o entendimento da escrita enquanto prática social e interacional,
dialógica. (BAKHTIN, 1992; KOCH; ELIAS, 2015).

3.4 Escrita científica e ativação de conhecimentos na produção textual do
relatório de estágio supervisionado curricular

A partir das discussões de trabalhos que abordam a linguagem científica,
encontramos a compreensão de ela “[...] possui uma estrutura particular e
características específicas, indissociáveis do próprio conhecimento científico,
estruturando

e

dando

mobilidade

ao

pensamento

científico.”

(VILLANI;

NASCIMENTO, 2003 apud TONIDANDEL 2008, p. 23, grifo nosso).
Dessa forma, a linguagem científica, mais especificamente, a escrita
científica, possui um esquema estruturante, com características próprias, que
possibilitam o desenvolvimento da elaboração das ideias. Nesse movimento de “Falar
cientificamente”, ou melhor, “escrever de forma científica” é essencial a inter-relação
de conhecimentos na elaboração de interpretações sobre determinadas realidades, a
partir das evidências e dados obtidos na prática investigativa.
A escrita científica se manifesta sob diversas formas: inscrições literárias,
confecção de artigos, papers e relatórios. (TONIDANDEL, 2008). Nas discussões da
autora sobre a escrita científica, estão os estudos de revisão dos componentes da
linguagem na alfabetização científica, que dialogam no sentido que esses
componentes apresentam uma estrutura básica dos artigos de pesquisa. Para ela
(TONIDANDEL, 2008, p. 31),
Nas atividades científicas de pesquisa, há um gênero predominante no
esquema de relatórios e artigos (introdução, métodos, resultados e
discussão), e isso orienta a escrita científica a estabelecer normas
disciplinares, valores e ideologia, além de uma série de estratégias de escrita,
e de representação do conhecimento.

Nessa abordagem, compreendemos que a linguagem é representada na
escrita científica dos estudantes nos relatórios de estágio supervisionado curricular. A
perspectiva deste gênero textual implica a organização do conhecimento a partir das
experiências vivenciadas ou fenômenos observados no estágio, orientado por um
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esquema ou um modelo de texto (relatório) que impulsa o escritor (estudante) a ativar
conhecimentos e mobilizar estratégias para atribuir sentido à escrita.
O relatório de estágio pressupõe a articulação entre teoria e prática para
atender a sua finalidade integradora de conhecimentos da base nacional comum e da
parte profissional no curso técnico integrado ao médio. A expectativa é que as
produções textuais evidenciem a percepção e representação dos estudantes sobre
diferentes competências e saberes construídas ao longo do curso, onde o aluno possa
“Argumentar e articular conceitos e práticas apreendidos e desenvolvidos no decorrer
da formação profissional, relacionando-os à realidade do mundo do trabalho, no meio
rural.” (Plano do Curso, 2012, p. 103).
Nessa perspectiva, Koch e Elias (2015, p. 34) afirmam que a escrita é uma
atividade que requer de quem escreve a utilização de muitas estratégias, como
 ativação de conhecimentos sobre os componentes da situação
comunicativa (interlocutores, tópico a ser desenvolvido e configuração
textual adequada à interação em foco);
 seleção, organização e desenvolvimento das ideias, de modo a garantir a
continuidade do tema e sua progressão;
 ‘balanceamento’ entre informações explícitas e implícitas; entre
informações ‘novas’ e ‘dadas’, levando em conta o compartilhamento de
informações com o leitor e o objetivo da escrita;
 revisão da escrita ao longo de todo o processo, guiada pelo objetivo da
produção e pela interação que o escritor pretende estabelecer com o leitor.

Nesse sentido, a escrita do relatório de estágio supervisionado curricular pode
incentivar os estudantes na utilização dessas estratégias para a produção textual
científica. Compreendemos que não se trata de uma tomada sistemática sequencial,
mas um complexo e simultâneo processo de construção do conhecimento.

3.5 Ativação de conhecimentos na produção textual do relatório de estágio
supervisionado curricular

As discussões até aqui apresentadas procuraram fundamentar teoricamente
diferentes conceitos e abordagens necessárias para o alcance dos objetivos
propostos nesta pesquisa. Dessa forma, indispensável é a compreensão da
linguagem e ciência enquanto produto e processo socioculturais. Fundamentais
também são as discussões teóricas sobre o ensino de ciências e a escrita científica.
Numa retomada do objetivo geral desta pesquisa, nos propomos a analisar
como ocorre a escrita científica no ensino de ciências, a partir da produção textual do
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relatório de estágio supervisionado curricular dos estudantes do curso técnico em
agropecuária integrado ao ensino médio, a partir da utilização da linguagem na
representação e ativação de conhecimentos linguístico, enciclopédico, interacionais e
de textos.
A abordagem de análise considera a perspectiva integradora de saberes da
base nacional comum e do núcleo profissional, na proposta de articular disciplinas do
ensino médio regular e do curso técnico integrado.
Esse estudo é direcionado pelas discussões sobre a escrita científica, a partir
dos componentes da linguagem na alfabetização científica, os quais apresentam uma
estrutura básica nas diferentes maneiras de manifestação da escrita científica, neste
caso em específico, o relatório de estágio.
O entendimento é de que se nas atividades científicas de pesquisa, há um
gênero predominante no esquema de relatórios (introdução, métodos, resultados e
discussão), e isso orienta a escrita científica a estabelecer normas disciplinares,
valores e ideologia, além de uma série de estratégias de escrita, e de representação
do conhecimento, então, na produção textual dos relatórios de estágio, esse esquema
está presente, por meio da representação, pela linguagem escrita.
Sob o enfoque de uma concepção sociocognitiva e interacional da linguagem,
esta é entendida como uma atividade interativa altamente complexa, onde a
construção de sentidos se realiza a partir da seleção e organização dos elementos
linguísticos, mobilização de um vasto conjunto de saberes. (KOCH; ELIAS, 2015).
Escrever se converte numa síntese pessoal do estudante, uma reelaboração das
interpretações/percepções do mundo expressas pela linguagem científica.
O estudante (escritor), em sua atividade de escrita científica, utiliza
conhecimentos “[...] relacionados à língua, ao saber enciclopédico, a práticas
interacionais. Esses conhecimentos [...] deixam entrever a intrínseca relação entre
linguagem/mundo/práticas sociais.” (KOCH; ELIAS, 2015, p. 37).
As autoras Koch e Elias (2015) abordam os tipos de conhecimentos ativados
no processo de escrita: conhecimento linguístico, conhecimento enciclopédico,
conhecimento de textos e conhecimentos interacionais. (Figura 5).

45

Figura 5 – Escrita e ativação de conhecimentos
Conhecimento linguístico

Conhecimentos interacionais

Escrita e ativação de
conhecimentos

Conhecimento enciclopédico

Conhecimento de textos
Fonte: Elaborado a partir de KOCH; ELIAS, 2015, p. 37-52.

O conhecimento linguístico requer do escritor conhecimento da ortografia, da
gramática e do léxico de sua língua, “[...] adquirido ao longo da vida nas inúmeras
práticas comunicativas de que participamos como sujeitos [...] sociais, e, de forma
sistematizada, na escola.” (KOCH; ELIAS, 2015, p. 37).
Na atividade escrita, constantemente o escritor recorre a diferentes
conhecimentos apreendidos e acomodados na estrutura cognitiva. É como se tivesse
uma enciclopédia na mente, “[...] constituída de forma personalizada, com base em
conhecimentos de que [ouviu] falar ou [adquiriu] em vivências e experiências
variadas.” (Ibidem, p. 41). Esse se constitui como conhecimento enciclopédico.
Sobre o conhecimento de textos, Koch e Elias (2015, p. 44) discutem que para
a atividade escrita,
[...] o produtor precisa ativar ‘modelos’ que possui sobre práticas
comunicativas configuradas em textos, levando em conta elementos que
entram em sua composição (modo de organização), além de aspectos do
conteúdo, estilo, função e suporte de veiculação.

Além dos conhecimentos linguístico, enciclopédico e de textos, a escrita
requer “[...] ativação de modelos cognitivos que o produtor possui sobre práticas
interacionais diversas, histórica e culturalmente constituídas.” (Idem).
Apoiado em conhecimentos interacionais é que o escritor
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Configura na escrita a sua intenção, possibilitando ao
leitor reconhecer o objetivo ou propósito pretendido no
quadro interacional desenhado.

Determina a quantidade de informação necessária, numa
situação comunicativa concreta, para que o leitor seja
capaz de reconstruir o objetivo da produção do texto.

Seleciona a variante linguística adequada à situação de
interação.

Faz adequação do gênero textual à situação comunicativa

Assegura a compreensão da escrita para conseguir a
aceitação do leitor quanto ao objeto desejado, utilizandose de vários tipos de ações linguísticas configuradas no
texto, por meio da introdução de sinais de articulação ou
apoios textuais, atividades de formulação ou construção
textual.
Fonte: Elaborado a partir de KOCH; ELIAS, 2015, p. 44-49.

Na produção textual do relatório de estágio, essas estratégias são
evidenciadas pela escrita científica, que exige do escritor a elaboração estruturada de
diferentes tipos de conhecimentos na estruturação e representação do mundo e do
pensamento pela linguagem, orientada por um gênero textual específico que delineia
o “falar cientificamente”.
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4 ABORDAGEM METODOLÓGICA

No processo de pesquisa, Gil (2009) discute que tanto pelos objetivos, quanto
pelos procedimentos intrínsecos aos diferentes tipos de pesquisa, torna-se limitada a
apresentação de um esquema que indique todos os passos do processo. No entanto,
o autor expõe que há um consenso de parte da maioria dos pesquisadores, de que
todo processo de pesquisa demanda “[...] planejamento, coleta de dados, análise e
interpretação e redação do relatório.” (Op. cit., p. 31).
De cada uma dessas etapas podem surgir outras mais específicas, originando
os mais diversos esquemas, porém, “até o momento não foi possível definir um
modelo que apresente, de forma absolutamente precisa e sistemática, os passos a
serem observados no processo [...].” (Idem).
No entanto, o autor apresenta um esquema que compreende noves etapas e
parece ser o mais lógico para o desenvolvimento das fases da investigação. (Idem).
(Quadro 7).
Quadro 7 – Nove etapas no esquema de pesquisa
a) formulação do problema;
b) construção de hipóteses ou determinação dos objetivos;
c) delineamento da pesquisa;
d) operacionalização dos conceitos e variáveis;
e) seleção da amostra;
f) elaboração dos instrumentos de coleta de dados;
g) coleta de dados;
h) análise e interpretação dos resultados;
i) redação do relatório.
Fonte: Quadro elaborado a partir de GIL, 2009, p.31-32.

A formulação do problema se insere no contexto escolar do curso técnico em
agropecuária integrado ao ensino médio, do IFRR, campus Novo Paraíso, município
de Caracaraí-RR, unidade de ensino em que a pesquisadora atua como docente, na
área de Língua Portuguesa e Literatura.
O curso técnico requer a frequente realização de aulas práticas de campo, e
estas impulsionam a prática da escrita. O curso exige, como elemento obrigatório para
a sua conclusão, a produção escrita e defesa de relatório de estágio curricular
supervisionado, articulando de forma mais complexa conhecimentos e competências
das mais diversas áreas do conhecimento na produção escrita científica.
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4.1 O contexto da pesquisa

Para alcançar os objetivos aqui propostos, a análise será desenvolvida a partir
dos relatórios finais de estágio supervisionado curricular elaborados pelos discentes
do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio do IFRR, campus Novo
Paraíso. Constituíram objeto de estudo os relatórios finais apresentados, nos anos de
2015 e 2016, para comissão de estágio instituída, composta por membro da equipe
pedagógica, coordenação de curso e professor supervisor. Os arquivos estão
disponíveis em formato digital (em PDF ou DOC) na biblioteca do Campus Novo
Paraíso/CNP.
O Campus Novo Paraíso (CNP) é um dos campi que compõem o IFRR. Está
localizado próximo à Vila Novo Paraíso, município de Caracaraí-RR, região sul do
estado de Roraima, Rodovia BR 174, Km 512, distante 256 Km de Boa Vista. (Plano
do Curso, 2012).
A localização geográfica do CNP é considerada estratégica, principalmente
pela “[...] proximidade do anel rodoviário localizado na Vila Novo Paraíso. Este anel
(Figura 6) interliga a BR-174 (acesso Boa Vista a Manaus) a BR-210, (que dá acesso
aos municípios de São Luiz do Anauá, São João da Baliza e Caroebe) e a BR-432
(acesso ao município do Cantá).” (Ibidem, p. 4).
Figura 6 – Anel rodoviário localizado na Vila Novo Paraíso.

Fonte: Google Maps, 2017.
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As atividades de ensino do CNP iniciaram em 2007, como unidade
descentralizada do Centro Federal de Educação de Educação Tecnológica (CEFET) ,

com a oferta dos Cursos Técnicos em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio,
Técnico em Agricultura Subsequente e o Técnico em Agricultura Subsequente em
Regime de Alternância, sendo a agricultura familiar o eixo central. A sua posição
geográfica possibilita o atendimento não apenas do município de Caracaraí, onde está
localizada a sede do campus. Municípios de São Luiz do Anauá, São João da Baliza,
Caroebe e Rorainópolis são abrangidos, englobando estudantes que se deslocam
entre 10 e até 180 km diários. (CAMPUS..., 2017).
Em 2017, o CNP atendeu cerca de 400 estudantes, nos cursos técnicos em
Agropecuária, Agricultura, Agroindústria e Aquicultura, o mais recente, cujas
atividades iniciarão no primeiro semestre de 2018. A estrutura de apoio ao ensino, à
pesquisa, à extensão e à inovação tecnológica, compreende, além de salas de aula,
alojamento, refeitório, laboratórios, ambientes práticos no campo e biblioteca. (Idem).
Figuras 7 – Campus Novo Paraíso – CNP/IFRR.

Fonte: Google Maps, 2017.

Figura 8 – Campus Novo Paraíso – CNP/IFRR.

Fonte: Google Maps, 2017.
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4.2 O Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio

O objetivo geral técnico científico proposto para o Curso Técnico em
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio é (Plano do Curso, 2012, p. 5)
a formação de cidadãos éticos, com preparação científica e a capacidade
para utilizar diferentes tecnologias relativas à agricultura e pecuária
considerando a diversidade de espécies vegetais e animais, buscando a autosustentabilidade dos sistemas agrícolas nos diferentes níveis, permitindo sua
atuação individual ou trabalhos em grupos multidisciplinares, tendo como foco
os arranjos produtivos locais, a agricultura familiar e a sustentabilidade,
contribuindo para o desenvolvimento do Estado. (Idem).

Os objetivos específicos são aqueles transcritos no Quadro 8.
Quadro 8 – Objetivos específicos do Curso
Possibilitar a construção de conhecimentos teóricos e práticos na área de agricultura e pecuária,
utilizando princípios agroecológicos de produção;
Propor alternativas para resolução de problemas na agricultura e pecuária, a partir da análise e
diagnóstico da realidade local e regional, por meio do desenvolvimento de projetos de intervenção;
Oportunizar o desenvolvimento do educando, enquanto cidadão, incluindo a formação ética, a
autonomia intelectual e o pensamento crítico;
Favorecer a construção da identidade do educando, enquanto agente social e político que vive no
campo, conforme preconizam as diretrizes para a educação do campo;
Desenvolver atitudes de respeito à diversidade social, ambiental e cultura empreendedora.
Fonte: Quadro elaborado a partir das informações do Plano do Curso, 2012, p. 5-6.

A oferta do Curso, na perspectiva do desenvolvimento regional, surge como
possibilidade de ensino e profissionalização, com o compromisso para a formação de
profissionais que poderão intervir na realidade local, buscando superar
problemas relacionados à organização social, com conhecimentos voltados à
produção da agricultura, da produção vegetal, pecuária e beneficiamento de
produtos agrícolas, podendo intervir no desenvolvimento econômico da
região. (Op. cit.).

Com uma carga horária total de 3360h, distribuídas em 3210h de atividades
acadêmicas, nas áreas da base nacional comum, parte diversifica, núcleo profissional,
e 150 horas de estágio de estágio profissional ou desenvolvimento de projeto de
conclusão de curso, o regime de funcionamento do Curso é integral, execução diurna.
A organização curricular é modular, seis módulos semestrais, equivalentes a três
anos. (Figura 9).
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Figura 9 – Organização curricular do Curso técnico em agropecuária integrado

Fonte: Plano de Curso, 2012, p. 11.

A base nacional comum corresponde à seguinte estrutura curricular.
Figura 10 – Estrutura curricular, base nacional comum

Fonte: Ibidem, p. 13.

A parte profissional está assim estruturada. (Figura 11)
Figura 11 – Estrutura curricular, parte profissional
(continua)
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(continuação)

Fonte: Plano de Curso, 2012, p. 13-14.

Para a integralização do curso, é necessária a realização da atividade prática
de estágio supervisionado curricular, com carga horária de 150 horas. Para fins de
aprovação, ao final, o estudante deve produzir um relatório de estágio, sob a
orientação de um docente, e apresentá-lo a uma comissão de estágio instituída,
composta por membro da equipe pedagógica, coordenação de curso e professor
supervisor.

4.3 O estágio supervisionado curricular no delineamento da pesquisa

No contexto da educação técnica profissional, o Conselho Nacional de
Educação/Câmara de Educação Básica, em seu Parecer CNE/CEB 35/2003 (p.36),
estabelece para o estágio profissional supervisionado o caráter profissionalizante
direto e específico, assim,
Deve ser planejado levando-se em conta o perfil profissional de conclusão do
curso e a natureza da ocupação objeto da qualificação ou habilitação
profissional pretendida. Neste caso o estágio supervisionado deve ser
planejado sob medida para cada curso, observando-se o projeto pedagógico
da escola, as presentes diretrizes operacionais, as respectivas diretrizes
curriculares nacionais e a legislação específica sobre a matéria. As condições
de sua realização devem ser acordadas entre as partes e resultar do
entendimento de todos os envolvidos, ou seja, estudantes, escolas, e
empresas concedentes de estágio e eventuais órgãos de intermediação entre
empresas e escolas.

O Parecer n.º 35/2003 CNE/CEB (p. 36) estabelece ainda que a “duração do
estágio supervisionado deve estar prevista no projeto pedagógico da escola.” O
documento apresenta que essa duração
precisa ser reinterpretada sob a ótica da atual LDB, a qual atribui à escola, à
luz do seu projeto pedagógico e de acordo com a natureza do curso, a
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decisão quanto ao planejamento, execução e avaliação do estágio, como
atividade curricular. De igual forma, a carga horária e a jornada diária do
estágio devem ser definidas pela escola, de comum acordo com a empresa
concedente de estágio, de forma que se possibilite ao estagiário o
competente aproveitamento dos estudos que está realizando.

O Plano do Curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio do
CNP/IFRR, aprovado em setembro/2012, estabelece que para o estágio curricular, o
“discente poderá concluir esta etapa de estudos realizando estágio profissional com
carga horária de 150 horas [...], podendo ser iniciado a partir do segundo módulo.”
(Plano do Curso, 2012, p. 14).
O estágio supervisionado curricular é desenvolvido em parceria com
empresas concedentes de estágio. Nos relatórios que integram esta pesquisa, os
discentes realizaram o estágio em Instituições Públicas diretamente vinculadas às
áreas da agricultura e pecuária: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa); Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima (ADERR);
Secretarias Municipais de Agricultura; Instituições de Ensino (Educação Superior e
Profissional) – departamentos técnicos.
No detalhamento da matriz curricular do Curso, consta que para a seleção
“[...] das bases tecnológicas a serem trabalhadas em cada componente curricular e
no estágio supervisionado [foram observadas] [...] as competências delineadas [que
visam] o desenvolvimento de habilidades necessárias à formação do Técnico [...]”.
(Op. cit., p. 15).
As competências/habilidades e bases tecnológicas previstas para o estágio
supervisionado estão descritas no Quadro 9.
Quadro 9 – Competências/Habilidades e bases tecnológicas para o estágio supervisionado
Competências/Habilidades
Bases tecnológicas
Conhecer
técnicas
para
elaboração
e
apresentação de relatórios;
Argumentar e articular conceitos e práticas Postura e linguagem adequadas para exposição
apreendidos e desenvolvidos no decorrer da de trabalhos;
formação profissional, relacionando-os à
realidade do mundo do trabalho, no meio rural;
Elaborar e apresentar Relatório de Conclusão de Conceitos apreendidos durante o curso e
Curso, procedente de realização de estágios aplicados em atividades práticas.
profissionais ou do desenvolvimento de Projetos
de Intervenção.
Fonte: Quadro elaborado a partir das informações do Plano do Curso, 2012, p. 5-6.
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A partir dos objetivos estabelecidos para esta pesquisa, as produções textuais
analisadas correspondem aos relatórios finais de estágio elaborados e apresentados
pelos discentes do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio do IFRR,
campus Novo Paraíso.
No delineamento desta análise, constituíram corpus de estudo 10 relatórios,
cujos arquivos que estão disponíveis em formato digital (em PDF ou DOC) na
biblioteca do Campus Novo Paraíso/CNP. São relatórios de estágio produzidos por
estudantes do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio do CNP, e
apresentados, nos anos de 2015 e 2016, para comissões de estágio instituídas.

4.4 Procedimentos da pesquisa

Para Silveira e Córdova (2009, p.31) a pesquisa se constitui como atividade
núcleo da Ciência. De acordo com as autoras
Ela possibilita uma aproximação e um entendimento da realidade a investigar.
A pesquisa é um processo permanentemente inacabado. Processa-se por
meio de aproximações sucessivas da realidade, fornecendo-nos subsídios
para uma intervenção no real.

Na perspectiva da linguagem e Ciência inseridas numa dinâmica de
relações/interações sociais, esta pesquisa quanto à abordagem, é do tipo qualitativa.
Preocupa-se com características da realidade que não podem ser quantificadas, com
foco na explicação e compreensão da dinâmica das relações sociais. (Idem). A
pesquisa qualitativa atua com o conjunto de significados, motivos, crenças,
aspirações, valores e atitudes, o que representa aprofundamento das relações, dos
processos e dos fenômenos que não podem ser resumidos à operacionalização de
variáveis. (MINAYO 2001, apud SILVEIRA; CÓRDOVA 2009, p. 32).
Em relação aos procedimentos,

trata-se de pesquisa bibliográfica,

considerando que foi desenvolvida a partir de material escrito já elaborado (GIL,
2009), as produções textuais dos relatórios de estágio.
Na busca de verificar como ocorre a escrita científica no ensino de ciências, a
partir do gênero textual relatório de estágio, o processo de investigação requer a
análise do texto escrito. Dessa forma, os 10 relatórios que compõem a pesquisa serão
submetidos à técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 1997).
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A análise de conteúdo se constitui em procedimento de verificar a presença
ou a ausência de uma dada particularidade ou conjunto de particularidades e
possíveis relações entre elas, na mensagem que é tomada em consideração
(BARDIN, 1997). Nessa proposta, a mensagem tomada em consideração é o texto
escrito no relatório de estágio, que foram verificados a partir das categorias e
indicadores elaborados pelo delineamento teórico sobre a aprendizagem significativa
e aprendizagem significativa crítica; a ciência e o ensino de ciências e a linguagem
escrita nas ciências.
Essa proposta foi orientada pelo entendimento de que se nas atividades
científicas de pesquisa há um gênero predominante no esquema de relatórios
(introdução, métodos, resultados e discussão), (Categoria 1), ainda que esses títulos
não constem de forma explícita no texto, isso orientará a escrita científica dos
relatórios.
Foram consideradas ainda a perspectiva da formação integradora do curso
técnico integrado ao ensino médio (Categoria 2); a articulação teoria-prática e do
“trabalho como princípio educativo, [...] [onde] as atividades de ensino possam ser
planejadas e executadas, de forma [...] a garantir ao educando o papel de protagonista
do processo de construção de seu conhecimento e de sua formação profissional.”
(Plano de Curso, 2012, p. 12). (Categorias 3 e 4).
Para a Categoria 5, a produção textual foi tomada como numa concepção em
que a escrita é tida como uma prática que requer “[...] do produtor a ativação de
conhecimentos e a mobilização de várias estratégias.” (KOCH; ELIAS, 2015, p. 34),
pois o texto é “[...] considerado um evento comunicativo para o qual concorrem
aspectos linguísticos, cognitivos, sociais e interacionais.” (BEAUGRANDE, 1997 apud
KOCH; ELIAS, 2015, p. 34).
Quadro 10 – Categorias de análise dos relatórios de estágio supervisionado
Categoria – C1

Categoria – C2

Categoria – C3

Categoria – C4

Categoria – C5

Esquema de
relatórios

Saberes da base
nacional comum
e do núcleo
profissional

Articulação entre
teoria e prática

Realidade do
mundo do
trabalho no meio
rural

Escrita e ativação
de
conhecimentos

Fonte: Elaborado pela autora, a partir das discussões teóricas e delineamentos da pesquisa.

56

Para evidenciar a presença ou a ausência das categorias (Quadro 10) na
escrita dos estudantes, a partir da mensagem tomada em consideração (texto escrito
nos relatórios de estágio), para cada uma delas, foram considerados os seguintes
indicadores:
Quadro 11 – Indicadores mínimos para as categorias de análise dos relatórios
Indicadores – C1
Introdução

Indicadores – C2
Conteúdos

Indicadores – C3
Fundamentação
teórica das
atividades
práticas
desenvolvidas do
estágio

Indicadores – C4
Narração das
atividades
desenvolvidas no
estágio, na área
de agricultura e
pecuária

Indicadores – C5
Conhecimento
linguístico
Métodos
Roteiros
Conhecimento de
textos
Resultados
Técnicas
Conhecimento
específicas
enciclopédico
Discussão
Componentes
Conhecimentos
curriculares
interacionais
Fonte: Elaborado pela autora, a partir das discussões teóricas e delineamentos da pesquisa.

A presença ou a ausência de uma determinada categoria, ainda que
evidenciada a partir de um único indicador, indica a escrita científica dos relatórios de
estágio. Analisar como ocorre esse processo é o objetivo desta pesquisa, no
pressuposto de que “À medida que as informações obtidas são confrontadas com
informações já existentes, pode-se chegar a [...] generalizações.” (GIL, 2009, p. 153).
No processo de organização da análise das produções textuais, foram
consideradas as fases de a) pré-análise; b) exploração do material; e c) tratamento
dos dados, inferência e interpretação. À fase a) correspondem a escolha dos
documentos submetidos à análise, elaboração de hipóteses, objetivos e indicadores
que fundamentaram a interpretação final. A fase b) diz respeito aos procedimentos
sistemáticos. A abordagem dos dados obtidos e a interpretação constituem a última
fase (BARDIN, 1997).
O tratamento dos dados, a inferência e a interpretação objetivaram tornar os
dados válidos e significativos. Esse tipo de estudo produziu quadros, diagramas e
outras ilustrações para sintetizar e evidenciar as informações obtidas.
Como foram 10 relatórios de estágio para a pesquisa, a verificação das 5
categorias apresentadas foi desenvolvida em cada um dos relatórios, a partir dos
indicadores de análise, para constatar a escrita científica nos textos. Essa
investigação permitiu o agrupamento dos dados, inferências e interpretações (fase c).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Conforme as categorias e indicadores de análise dos relatórios estabelecidos
nesta pesquisa – Quadros 10 e 11 (vide págs. 55 e 56), e considerando ainda as
fundamentações teóricas de David Ausubel e Marco Antônio Moreira, apresentadas
no capítulo 1, sobre a teoria da aprendizagem significativa, mais especificamente a
aprendizagem significativa, e a proposta da aprendizagem significativa crítica,
respectivamente, foram detalhados o estudo de cada uma das dez produções textuais
de relatórios de estágio.
Além disso, os estudos se ancoraram nas discussões teóricas sobre a ciência
e o ensino de ciências, a linguagem escrita nas ciências, conforme aportes
bibliográficos apresentados nos capítulos 2 e 3. Dessa forma, as análises se
direcionaram pelo delineamento de investigar como ocorre a escrita científica no
ensino de ciências, a partir da produção textual dos relatórios de estágio curricular
supervisionado.
Inicialmente, cada um dos dez relatórios foi analisado individualmente,
conforme as cinco categorias descritas no Quadro 10 (vide pag. 55). Para evidenciar
a presença ou a ausência das categorias na escrita dos estudantes, foram
considerados os indicadores elencados no Quadro 11 (vide pag. 56).
Após a investigação individual dos relatórios, os dados e inferências obtidos
foram agrupados por categorias, na busca de analisar a escrita científica no ensino de
ciências, na produção textual dos relatórios de estágio supervisionado.

5.1 Análise das produções textuais dos relatórios de estágio supervisionado
curricular

A partir da análise dos dez relatórios de estágio supervisionado curricular,
orientada pelas categorias e indicadores de análise estabelecidos, as produções
textuais foram denominadas da seguinte maneira:
Quadro 12 – Denominação dos relatórios de estágio, para fins de análise
Relatório 1
Relatório 6
Relatório 2
Relatório 7
Relatório 3
Relatório 8
Relatório 4
Relatório 9
Relatório 5
Relatório 10
Fonte: Elaborado pela autora.
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Inicialmente, a partir dos títulos dos relatórios de estágio, observou-se o
padrão “local de realização do estágio supervisionado” e “área técnica na qual as
atividades foram desenvolvidas”. Assim, da análise inicial, extraíram-se as seguintes
informações:
Quadro 13 – Local de realização do estágio (LEC) e área técnica (AT)
Relatório
LEC
AT
Relatório
LEC
1
ADERR
Assistência técnica rural
6
Secretaria
de
Agricultura
2
IFRR/CNP
Agricultura e Avicultura
7
ADERR
3
DETEC/CNP
Produção e assistência
8
SEMAGRI
técnica rural
4
FARES
Assistência técnica rural
9
EMBRAPA
5
EMBRAPA
Fruticultura
10
EMBRAPA
Fonte: Elaborado pela autora.

AT
Agroecologia

Sanidade animal
Ovinos
Fruticultura
Fruticultura nativa

Nesse sentido, a área técnica de desenvolvimento das atividades e os
espaços de realização do estágio denotaram uma tentativa de aproximação entre
teoria e prática, considerando que todos os relatórios mostraram a inserção da
atividade prática em uma determinada área do conhecimento profissional, integrantes
do núcleo profissional previsto na estrutura curricular, parte profissional, para o curso
técnico, conforme Figura 11 (vide pag. 51).
Essa aproximação entre teoria e prática dialoga com a perspectiva de
Trivelato e Silva (2013), de que a aprendizagem de Ciências, a partir da interlocução
da escola, possibilita ao estudante entrar em contato com uma nova forma de
representação do mundo natural e consequentemente entra em contato com uma
nova forma de perceber os fenômenos e uma linguagem específica na tentativa de
explicá-los.
A Categoria de análise 1 – Esquema de relatórios, cujos indicadores mínimos
são compostos pela Introdução, Métodos, Resultados e Discussão, compreende que
nas atividades científicas de pesquisa há um gênero predominante no esquema das
produções textuais.
A partir da análise dos 10 relatórios de estágio, constatou-se que o gênero
textual (relatório) orientou a escrita dos textos. Todas as produções apresentaram um
esquema de elaboração e estruturação das ideias e organização do conhecimento,
narração e descrição das atividades desenvolvidas, fundamentação teórica e demais
itens de sistematização. O Quadro 14 detalhou 5 produções textuais.
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Quadro 14 – Categoria de análise 1
Categoria – C1
Esquema de relatórios
Relatório 1

Relatório 2

Relatório 3

Relatório 4

Relatório 5

Introdução

Introdução

Introdução

Introdução

Introdução

Atividades
Desenvolvidas
Métodos

Atividades
Desenvolvidas
Métodos

Atividades
desenvolvidas
Métodos

Atividades
Desenvolvidas
Métodos

Atividades
Desenvolvidas
Métodos

Discussão
e
Resultados
Considerações
Finais
Referências

Discussão
e
Resultados
Considerações
Finais
Referências

Discussão
e
Resultados
Considerações
Finais
Referências

Discussão
e
Resultados
Considerações
Finais
Referências

Discussão
e
Resultados
Considerações
Finais
Referências

Fonte: Elaborado pela autora.

Na estrutura dos relatórios, a introdução, as considerações finais e as
referências são os elementos textualmente expressos em sua constituição. Pela
análise dos textos, a partir dos indicadores, verificou-se que a Introdução apresenta o
objetivo do relatório, descrição sucinta do local de realização do estágio e das
atividades desenvolvidas:
Relatório 1 – Introdução:
O presente relatório tem a finalidade de apresentar síntese das atividades desenvolvidas na
Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima (ADERR) (...);
Proporcionar ao estudante a realidade e entra em contato diretos com os produtores visando
tudo que foi aprendido durante o curso assim podendo ajudar e orientar os pequenos produtores de
como criar seus animais Bovinos, equinos caprinos, Suínos e Aves e produtores de pequenas hortas e
policulturas. Orientando nas possíveis doenças que podem ocorrer nos decorrer de suas criações e
produções e propor os possíveis tratamentos para que não prejudique os demais e os seres
humanos(...).

Relatório 2 – Introdução:
O presente relatório tem a finalidade de apresentar a síntese das atividades desenvolvidas
no setor Avícola do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima localizado na BR
174 km 512 Campus Novo Paraíso (...);
Durante todo o estágio supervisionado realizado no IFRR, trabalhou-se diretamente com a
preparação do aviário para a chegada dos pintainhos, proporcionando com isso um manejo correto de
limpeza e desinfecção das instalações e equipamentos contribuindo para a manutenção da saúde e do
conforto que as aves necessitam para produzirem de forma satisfatória.
O estágio tem como finalidade situar o acadêmico com a realidade profissional no âmbito do
trabalho prático. O estagiário atua como observador e praticante do que acontece no dia a dia, tendo
com finalidade transformar a teoria em prática.
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Relatório 3 – Introdução:
O presente relatório tem a finalidade de apresentar a síntese das atividades desenvolvidas
no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Roraima-Campus Novo Paraiso IFRR/CNP
(...);
Durante o estágio curricular realizado na instituição, foram executadas atividades de plantio,
adubação e colheita de diferentes culturas. Todas essas atividades realizadas e os conhecimentos
adquiridos com elas estão descritas neste documento. (...)
Objetivo Geral: Aplicar os conhecimentos obtidos durante o curso técnico e agropecuária
IFRR/CNP, conciliando a teoria em pratica. (...)

Relatório 4 – Introdução:
O presente relatório tem a finalidade de apresentar a síntese das atividades desenvolvidas
na Instituição FARES (...);
Durante o estágio curricular realizado na instituição FARES, foram executadas atividades de
plantio, instalações de sistemas de irrigação, adubação, criação de mudas para transplantio e
jardinagem. Todas essas atividades realizadas e os conhecimentos adquiridos com elas estão descritas
neste documento.
Enfim objetivando organizar, integrar e aplicar o saber obtido no curso técnico em
Agropecuária do IFRR/CNP, estabelecendo uma relação lógica entre teoria e prática.

Relatório 5 – Introdução:
O presente relatório tem a finalidade de apresentar síntese das atividades desenvolvidas na
Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária de Roraima (EMBRAPA-RR) (...) sendo este relatório
parte obrigatório do estágio curricular supervisionado do Curso Técnico em Agropecuária integrado ao
Ensino Médio (...);
Objetivo Geral: Realizar o estágio exigido pelo Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao
Ensino Médio.
Objetivo específico: Realizar o manejo Cultural em plantas frutíferas – Ata e Amora;
Acompanhar o manejo fitossanitário – Ata; Realizar limpeza de pomares – Ata e Amora; Desenvolver
atividades de viveiro, como limpeza de viveiro e produção de mudas; Realizar preparo de substrato
para transplantio de mudas. (...)

A estruturação inicial do relatório de estágio que consta na “Introdução”, a
partir da descrição sucinta das atividades práticas desenvolvidas, revelou o “Falar
cientificamente”, pois requereu uma escrita científica, uma linguagem própria para o
conhecimento científico, proporcionado por uma organização sistemática para
“observar, comparar, classificar, analisar, discutir, questionar, modificar, argumentar,
desenhar experimentos, programar procedimentos, julgar, avaliar, decidir, concluir,
generalizar, escrever, ler e ensinar, e tudo isso através da linguagem da ciência.”
(LEMKE, 1990 apud TONIDANDEL, 2008, p. 27).
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Dessa forma, a representação do conhecimento pela linguagem envolve o
“Falar cientificamente”, pois “a linguagem está totalmente implicada em qualquer e em
todas as tentativas humanas de perceber a realidade.” (MOREIRA, 2011, p. 232), na
perspectiva do “Princípio do conhecimento como linguagem”, mostrado no capítulo 1.
No item “atividades desenvolvidas”, presente na estruturação escrita dos
textos, constatou-se o detalhamento das atividades realizadas pelos discentes,
durante as 150 horas de estágio. Na narração das tarefas executadas, é possível
reconhecer que, para a execução de determinadas práticas, os alunos utilizaram
métodos específicos da área profissional, ao mesmo tempo em que discutiram os
resultados obtidos:
Relatório 1 – Atividades desenvolvidas:
Preenchimento de documentações – Guia de Trânsito de Animal (GTA); Requerimento de
Avaliação de Rebanho (RAF); Ficha de Atendimento Individual.
Visitas às propriedades da região (proximidades do município de Caroebe/RR, com o objetivo
de verificar as irregularidades encontradas, quanto à sanidade do rebanho e infraestrutura
disponibilizada pelas propriedades (...); exame e vacinação do rebanho bovino contra a Brucelose, com
dosagens específicas de B-19, aplicada subcutânea; coleta de sangue para a sorologia em bovinos,
para detecção da febre aftosa no rebanho; verificação de possível óbito de algum animal, trauma dental
ou perdas de marcação..
Base conceitual e principais estratégias para a execução do estudo soro-epidemiológico;
Método e diagnóstico; Formulários de visitas prévias; Formulário de inspeção de monitoramento;
Formulário de coleta; Formulário de coleta pareada; Preparo do material; Pré-Coleta; Identificação dos
animais.

Relatório 2 – Atividades desenvolvidas:
Limpeza e desinfecção do galpão; Vazio sanitário; Cama; Círculo de proteção; Campânulas;
Bebedouros; Comedouros; Cortinas; Chegada das aves; Plantio de melancia e irrigação.
Limpeza e desinfecção do aviário
A limpeza e a desinfecção são duas atividades sequenciais para efeito desejável de criar um
ambiente com o mínimo de agressão às aves. A limpeza vem em primeiro lugar e cuidadosamente
pode remover de 90 a 95 % do material contaminante que está aderido.
A desinfecção do aviário tem o objetivo eliminação microrganismos patogênicos, e para tanto,
são utilizados produtos físicos (calor, radiação) e químicos (produtos da química mineral, orgânica
sintética e orgânica natural). No estágio supervisionado, logo depois da retirada da cama, realizou-se
a varrição em todo aviário, incluindo, telas, cortinas e exteriores a fim de remover o resto da cama
contida no local. Em seguida lavou-se todo o aviário com água e utilizou-se uma solução de água com
cloro a 2% e esperou de dois dias para deixar o produto agir. Depois dos dois dias passados lavou-se
o galpão com água novamente e então houve um vazio sanitário de 10 dias.
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Relatório 3 – Atividades desenvolvidas: Plantio e condução do melão; Preparação
das manivas para o plantio; Colheita do milho; Classificação de mudas do abacaxi, lavagem das mudas
e preparação da área; Raleamento e despalha da banana.
Preparação das manivas para o plantio
A seleção e preparo do material de plantio são determinantes para um ótimo desenvolvimento
da cultura da mandioca, resultando em aumento de produção com pequenos custos.
As manivas de mandioca foram cortadas em um comprimento de 8 a 12 cm. O corte foi
realizado em forma declivada de acordo com a figura abaixo, para que a maniva tivesse uma área de
transferência maior e facilitar o seu brotamento.

Relatório 4 – Atividades desenvolvidas:
Preparo de canteiro para plantio de sementes de buritis; Aplicação de herbicida; Preparação
das mudas de palmeira Imperial; Preparo da área, adubação e plantio do feijão consorciado com
mandioca; preparo do canteiro para plantio de hortaliças; Criação e organização de um jardim.
Preparo de canteiro para cultivo de sementes de buritis
Com a finalidade de produção de mudas de buriti a serem doadas para as comunidades
indígenas locais, o estágio contemplou o desenvolvimento de um canteiro da cultura. O canteiro de
Buriti deve conter 90% de areia comum com mais 10% de palha de arroz. Após colocar-se 60% de
areia na base do canteiro, as sementes de buritis são semeadas e, em seguida, acrescenta-se mais
20% de areia por cima das sementes. Por fim, a palha de arroz é utilizada com o objetivo de conservar
a umidade do canteiro. As sementes ficaram duas semanas dentro de dois sacos plásticos de 50 litros,
para facilitar a germinação das sementes.

Relatório 5 – Atividades desenvolvidas:
Manejo cultural de fruteiras: poda de plantas frutíferas – ata e amora, manejo fitossanitário –
ata, limpeza de pomares – ata e amora; Atividades de viveiro: limpeza de viveiro, produção de mudas
– preparo de substrato, transplantio de mudas.
Limpeza de viveiro
Foram realizados tratos culturais no viveiro, onde se realizou a monda, uma prática de limpeza
que consiste na retirada de plantas daninhas com o auxílio da mão. A mesma foi realizada em mudas
do viveiro e em todos os restos culturais foram descartados com o auxílio de um carrinho de mão.

A partir da representação escrita dos discentes, percebe-se que a
aprendizagem resultou de uma relação entre conhecimentos teóricos e a atividade
prática. Nesse contexto, observou-se que a execução das tarefas durante o estágio
curricular é decorrente do armazenamento sistematizado de informações na mente do
aprendiz, denominado por Ausubel, de estrutura cognitiva (MOREIRA, 2011).
No decorrer da narração das atividades desenvolvidas, os estudantes
articularam as experiências proporcionadas pela prática profissional à estrutura de
conceitos sistematizados ao longo do processo de formação na escola, evidenciando
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que as ideias estruturadas e representadas pela escrita do texto se relacionam àquilo
que o discente já sabe.
Inserido nessa dinâmica está o “processo por meio do qual uma nova
informação relaciona-se com um aspecto especificamente relevante da estrutura de
conhecimento do indivíduo [...]” (MOREIRA, 2011, p. 160), o conceito essencial da
teoria de Ausubel: a aprendizagem significativa. Dessa forma, a organização e
estruturação do conhecimento pelo estudante, permite a relação das experiências do
estágio às estruturas de conceitos sistematizados a partir dos conteúdos apreendidos
em sala.
Assim, para Ausubel, “a linguagem é considerada como importante facilitador
da aprendizagem significativa.” (Ibidem, p. 172). Indispensável é a aprendizagem
verbal significativa receptiva, pois é a estratégia humana por excelência para a
aquisição e armazenamento de ampla quantidade de informações e ideias de
qualquer campo de conhecimento. (MOREIRA, 2011).
Pertinente é o princípio do conhecimento como linguagem, na perspectiva da
teoria da aprendizagem significativa crítica de Moreira, para ele “a linguagem está
totalmente implicada em qualquer e em todas as tentativas humanas de perceber a
realidade.” (MOREIRA, 2011, p. 232).
Nessa compreensão, as disciplinas relacionadas ao conhecimento técnico em
agropecuária são tidas como maneiras de ver e conhecer o mundo, e foi nessa
trajetória que os estudantes narraram as atividades desenvolvidas no estágio
curricular. Para cada atividade em específico – agricultura ou pecuária – foi utilizada
uma

linguagem

específica/própria,

na

tentativa

de

explicar

os

fatos

observados/vivenciados na prática, “falar e pensar diferentemente sobre o mundo”
(Idem), num movimento científico de elaboração mais refinada da habilidade humana
de percepção do mundo.
O texto das considerações finais dos trabalhos apresentaram, de forma
explícita, a partir da percepção dos discentes, a importância e a relação entre a teoria
e prática profissional:

Relatórios

Relatório 1

Considerações finais
Durante o estágio foram abordados e praticados procedimentos básicos
conforme os conhecimentos adquiridos na teoria, ao longo dos três anos
de curso Técnico em Agropecuária do IFRR, com objetivo de disponibilizar
informações básicas sobre o controle da sanidade dos animais e
tratamentos de doenças comuns dos rebanhos das propriedades visitadas.
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Relatório 2

Relatório 3

Relatório 4

Relatório 5

Para a conclusão do curso o estágio me proporcionou experiências
significativas para minha vida como profissional. O mesmo enriqueceu
meus conhecimentos na prática, me dando a oportunidade de transmitir
esses conhecimentos para pessoas que não tiveram oportunidade. Além
de preparar-me para o mercado de trabalho.
O estágio curricular serviu para aproximar os conhecimentos teóricos da
prática realizada. Muitos foram os conhecimentos adquiridos em sala de
aula e aplicados em campo.
As atividades proporcionaram o desenvolvimento de técnicas e habilidades
que auxiliaram na formação profissional. Foi um momento de experiências
e práticas que possibilitou, enquanto discente, a oportunidade de colocar
em prática as teorias aprendidas durante o curso de Técnico em
Agropecuária. Esta experiência é necessária para a educação profissional,
pois oferece a oportunidade de integrar os discentes com a área onde
atuarão além de integrar teoria e prática, baseando-se no uso do
conhecimento adquirido na vida estudantil.
No decorrer do curso foram estudadas teoricamente diversas técnicas de
execução em várias áreas da agropecuária [...] O estágio[...] utiliza várias
técnicas que só tivemos ciência via aula teórica, essa experiência foi de
suma importância para a compreensão das mesmas e integralização dos
conhecimentos práticos e teóricos.

Importante é o reconhecimento de que as aulas práticas exercem importantes
funções para o ensino de ciências, pois requerem do estudante a formulação e
elaboração de métodos para “investigar e resolver problemas individualmente ou em
grupo.” (KRASILCHIK, 2000 apud TRIVELATO; SILVA, 2013, p.6).
No desenvolvimento das atividades práticas do estágio supervisionado, os
discentes investigaram ou resolveram problemas, individual ou coletivamente,
elaboraram e formularam métodos na resolução de situações emergidas do dia a dia.
Pela descrição das tarefas realizadas, os alunos identificaram relações entre
conhecimento científico, produção de tecnologia e condições de vida, intrínsecos à
própria dinâmica da natureza da prática profissional.
Assim, a partir das perspectivas discutidas sobre o ensino de Ciências na
escola, sob o enfoque da construção do conhecimento científico, é pertinente ressaltar
que no processo de ensino e aprendizagem em Ciências, propiciado pela atividade
prática, ocorreram formulação de questões, diagnóstico e proposição de soluções
“para problemas reais a partir de elementos das Ciências Naturais, colocando em
prática conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar.”
(BRASIL, 1997 apud TRIVELATO; SILVA, 2013, p. 5-6), além da combinação de
“leituras, observações experimentações, registros, etc., para coleta, organização e
discussão de fatos e informações.” (Idem).
A Categoria de análise 2 – Saberes da base nacional comum e do núcleo
profissional, delimitada pelos indicadores mínimos Conteúdos, Roteiros, Técnicas
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específicas e Componentes curriculares, considera a perspectiva da formação
integradora entre o curso técnico e o ensino médio.
Pelos indicadores delimitados, a partir de inferências e interpretação textual,
e considerando ainda o Plano do Curso (2012), foram obtidos os resultados descritos
no Quadro 15. Para cada relatório, estão transcritos em cada indicador, no mínimo 1
detalhamento que justifica a presença da Categoria 2 nas produções textuais, e,
consequentemente corroboram para a prática da escrita científica no ensino de
ciências.
Quadro 15 – Categorias de análise 2
Categoria – C2
Saberes da base nacional comum e do núcleo profissional
Indicadores

Detalhamento
Conteúdos: Principais doenças e medidas de profilaxias; Sanidade
do rebanho bovino.
Relatório 1: Em bovinos particularmente em vacas, o controle da
Brucelose é de extrema importância, pois o mesmo provoca o
aborto nos primeiro meses de gestação. Outros fatore é a
contaminação do leite e seus derivados, que são as fontes
contágios para o ser humano.
Como medida de prevenção, a vacinação do rebanho com
dosagens específica de Brucelina B-19, aplicada subcutânea.

Conteúdos

Conteúdos: Manejo das aves nas fases de criação; Manejo
Nutricional e Alimentar de frango de corte; Método de controle
sanitário: desinfecção, vazio sanitário; Cálculo de área; Grandezas
e medidas; Operações elementares da matemática; Proporção;
Calor; Termometria; Dilatação Térmica; Calorimetria; Propagação
do Calor.
Relatório 2: O círculo de proteção tem por finalidade concentrar o
calor, mantendo assim, as aves próximas ao aquecimento e
também a delimitação do espaço [...] Geralmente esses círculos
são feitos de chapas de Eucatex ou Duratex por serem mais viáveis
economicamente, não se descarta a possibilidade de utilizar-se de
chapas galvanizadas ou mesmo de folhas de papelão grosso, que
tem a vantagem de ser mais higiênicos devido ao seu descarte
após o uso.
A altura do círculo é bastante variável, indo de 30 até 70 cm e com
uma circunferência de aproximadamente de 5 a 7 m, para o
alojamento de 500 pintainhos.

Roteiros

Relatório 3: A preparação da área [plantio de abacaxi] iniciou-se
pela utilização da grade de disco recortado com comando
hidráulico. Logo após, a recomendação foi de 1500 kg de calcário
por hectare com a calcareadora para corrigir a acidez do solo.
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Posteriormente, foi conduzido o balizamento da área,
considerando o espaçamento entre plantas de 40 cm e entre linhas
de 1 m.

Roteiros

Técnicas específicas

Relatório 4: O canteiro de Buriti deve conter 90% de areia comum
com mais 10% de palha de arroz. Após colocar-se 60% de areia
na base do canteiro, as sementes de buritis são semeadas e, em
seguida, acrescenta-se mais 20% de areia por cima das sementes.
Por fim, a palha de arroz é utilizada com o objetivo de conservar a
umidade do canteiro.
Relatório 5: Transplantio de mudas: consiste na transferência da
muda do local da sua produção para a área de cultivo definitivo [...]
as mudas deverão ter sua haste reduzida a uma determinada
altura; as raízes também são separadas, obedecendo às normas
do Ministério da Agricultura. O espaçamento utilizado varia de 0,5
a 0,7 m entre plantas, por 3 a 4 m entre linhas, espaçamento este
que pode ser reduzido dependendo do tipo de cultivo.
Relatório 7: [...] trabalhos de coleta de sangue e exames dos
animais (bovinos, equinos, caprinos e ovinos) suspeitos de
estarem com febre aftosa [...] O animal tem que estar contido para
não se debater no momento da colheita, com o sistema a vácuo
utilizando agulha própria para cada tubo trocando a agulha a cada
animal, a agulha é introduzida na veia jugular do animal perecendo
completando 2/3 do frasco. As amostras de sangue são colocadas
em suportes de isopor adequado para então serem colocadas em
caixas isotérmicas para ser transportado com segurança.
Relatório 8: Para a contagem dos ovos por grama de fezes,
obedeceu-se a técnica descrita por McMaster, que consiste em
pesar 2 gramas de fezes e dissolver em 28 ml de solução saturada
de cloreto de sódio ou açúcar, às quais foram coadas com
peneiras. Após esta etapa foram homogeneizados e retirados com
auxílio de uma pipeta, quantidade o suficiente para encher os dois
compartimentos da câmara de McMaster, ficando em repouso por
alguns segundos e em seguida, examinada ao microscópio óptico
com aumento de 100 vezes.
Componentes curriculares: Agroecologia; Biologia; Culturas
anuais; Geografia.
Relatório 6: Dentre os modelos alternativos ou tecnologias
agroecológicas sustentáveis, os sistemas agroflorestais tem
grande destaque [...].
As atividades desenvolvidas foram uma pequena parte de um
projeto já em andamento [...] com o intuito de aumentar a renda do
pequeno produtor rural [...], além de evitar o desflorestamento e o
alto índice de queimadas no estado de Roraima.
Distribuição de mudas: Foram selecionadas as plantas de
Cupuaçu, Banana, Açaí e Andiroba para comporem os SAFs.

Componentes curriculares
Componentes curriculares: Biologia; Culturas anuais; Fruticultura;
Química; Geografia; Matemática.
Relatório 9: O camu-camu é conhecido como fruto mais rico em
vitamina C, que varia de 800 a 6.100 mg/100 g de polpa [...] Sendo
assim, tem potencial para alimentação rica em vitamina C. [...]
Na fruticultura geralmente o processo de produção de mudas é
realizado por via assexuada [...].
[...]
Durante o estágio foram utilizados dois tipos diferentes de
substrato. O primeiro deles foi formulado nas proporções 1:1,
sendo o mesmo elaborado com 1 parte de areia e 1 parte de argila,
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usando como medida padrão para todos os substratos um carrinho
de mão com capacidade de 50 litros.
Esse substrato foi utilizado para o transplantio de enxertos de
camu-camu de sacos plásticos para um vaso de plástico, onde ao
fundo foi adicionado brita (cerca de 3 cm) para que se tivesse
melhor drenagem e maior eficácia na distribuição das raízes.

Componentes curriculares

Componentes curriculares: Construções e instalações rurais;
Irrigação e Drenagem; Matemática; Química.
Relatório 10: Para a construção das câmaras de subirrigação,
foram utilizados os seguintes materiais: madeira, plástico
transparente, pregos e tachinhas. Primeiro foi construída a
estrutura da câmara de madeira, posteriormente a mesma foi
coberta com plástico transparente e impermeável e, em seguida,
foram colocadas as camadas de substratos na base da câmara.
Foi colocado um cano PVC de 4 polegadas no lado inferior
esquerdo da câmara por onde se realizou a irrigação.
[...]
O tamanho da câmara foi constituído de 2,0 m de comprimento e
1 m de largura. A altura foi de 1m no lado posterior e de 0,5 m no
lado anterior, com a cobertura inclinada.
Componentes curriculares identificados nos dez relatórios de
estágio:
Agroecologia; Avicultura de corte e postura; Biologia; Bovinocultura
Leite; Bovinocultura de Corte; Caprinos e ovinos; Construções e
instalações rurais; Culturas anuais; Desenho Técnico e Topografia;
Fertilidade e manejo do solo; Física; Fitossanidade e sanidade
animal; Fruticultura; Geografia; Irrigação e drenagem; Matemática;
Mecanização Agrícola; Nutrição Animal; Olericultura; Paisagismo
e Floricultura; Química.

Fonte: Elaborado pela autora.

A partir da Categoria 2, oportuno é destacar que a análise textual corrobora
com o Princípio do aprendiz como perceptor/representador, discutido na proposta da
aprendizagem significativa crítica de Moreira (2011). Para esse princípio, o aluno é
compreendido como um perceptor do mundo, a partir do que lhe é ensinado, e,
consequentemente, um representador dele e do que se lhe ensina.
Dessa forma, as percepções dos estudantes no contexto da prática do estágio
curricular estão expressas na linguagem escrita, a partir de uma estruturação
elaborada de representações simbólicas que manifestam as experiências humanas,
expressas “nas formas de sentir, pensar e agir na vida social [...] relacionando-a com
textos e contextos sociais” (BRASIL, 2000, p. 20).
Essa percepção se articula com o enunciado da teoria de Novak (1981 apud
MOREIRA, 2011), na proposição de que os seres humanos fazem três coisas:
pensam, sentem e atuam (fazem), Figura 2 (vide pag. 19). A educação é entendida
como um conjunto de experiências (cognitivas, afetivas e psicomotoras) que
concorrem para o engrandecimento do indivíduo em sua lida com a vida diária.
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Assim, qualquer evento educativo se constitui como uma ação de trocas de
significados, por isso, estudante (aprendiz), professor, conhecimento, contexto e
avaliação são constituintes básicos de um número infinito de eventos educativos.
Compreendemos nesta pesquisa o relatório de estágio supervisionado curricular como
um significativo evento educativo na proposta da prática da escrita científica, no
contexto da integração do curso técnico ao ensino médio.
Nesse contexto, está a proposição da Ciência enquanto produção cultural
(TRIVELATO; SILVA, 2013), e na conjectura do diálogo entre Ciência e a perspectiva
científica da linguagem enquanto conhecimento que representa as percepções e
explicações humanas sobre o mundo. O sujeito manifesta, pela linguagem escrita,
diferentes tipos de conhecimentos.
O caráter social da linguagem e da Ciência se encadeiam na estruturação do
desenvolvimento das ideias dos discentes, pois, compreendida como uma forma de
cultura, é uma construção social, possuidora de práticas específicas que se sustentam
pelo compartilhamento de crenças, regras e linguagens que lhe são próprias. E esse
caráter social da Ciência está ratificado nos textos dos relatórios de estágio.
A categoria 2 identificou no gênero textual (relatório) a expressão escrita de
diferentes saberes e competências da base nacional comum e do núcleo profissional,
numa articulação harmônica na construção do conhecimento científico, intermediado
por agentes, objetos e objetivos próprios. Esse diálogo é coerente com a característica
integradora do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio do
CNP/IFRR, pois contempla “O aperfeiçoamento técnico científico de profissionais e a
interação das diversas áreas do conhecimento [...].” (Plano do Curso, 2012, p. 5).
Na proposta da teoria da aprendizagem significativa crítica, a escrita do
relatório possibilitou a relação das experiências vivenciadas ou observadas no estágio
às estruturas de conceitos sistematizados a partir de conteúdos apreendidos em sala.
A produção do texto exigiu ainda do discente a formulação de questões e
modelos de uma maneira nova, requerendo dele a máxima transformação do
conhecimento adquirido, evidenciando assim a aprendizagem significativa, expressa
pela linguagem, pois a compreensão do princípio do conhecimento como linguagem
diz que “a linguagem está totalmente implicada em qualquer e em todas as tentativas
humanas de perceber a realidade.” (MOREIRA, 2011, p.232).
Pelo princípio do conhecimento como linguagem, as disciplinas são captadas
como maneiras de ver e conhecer o mundo. Ela atua como mediadora de toda a
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percepção humana. Assim, os saberes e competências da base nacional comum e do
núcleo profissional são essencialmente configurações das diferentes maneiras de
falar e pensar sobre o mundo.
É pertinente destacar que nos relatórios, os discentes utilizaram a linguagem
verbal e não-verbal na construção do texto. Muitas são as imagens e figuras que
representam uma ideia, um conceito ou uma prática em específico. A escrita científica
foi desenvolvida pela representação dessas linguagens, numa demonstração de que
o uso da linguagem, verbal ou visual, é essencialmente determinado por sua natureza
interacional, confluindo assim para o princípio da interação social e do
questionamento, sendo estes indispensáveis para a realização de um episódio de
ensino.
As categorias 3 e 4 – Articulação entre teoria e prática (C3) e Realidade do
mundo do trabalho no meio rural (C4) – foram delimitadas ao considerar a articulação
teoria-prática e do “trabalho como princípio educativo”, no desdobramento de que as
atividades de ensino são planejadas e executadas com a intenção de garantir ao
discente a sua atuação protagonista no processo de construção do seu conhecimento
e de sua formação profissional (Plano do Curso, 2012, p. 5).
As produções textuais evidenciaram a articulação entre a teoria e a prática,
dialogando assim com a finalidade integradora de conhecimentos da base nacional
comum e da parte profissional no curso técnico em agropecuária integrado ao ensino
médio do CNP/IFRR. Os textos representam a percepção e a representação dos
discentes sobre diferentes saberes e competências construídos ao longo do curso.
Conceitos e práticas apreendidos e desenvolvidos no decorrer da formação
profissional foram argumentados e articulados numa relação com o meio rural e com
a realidade do mundo do trabalho. (Plano do Curso, 2012).
Quadro 16 – Categoria de análise 3
Categoria – C3
Articulação entre teoria e prática
Indicador:
Fundamentação teórica das atividades práticas desenvolvidas no estágio
Relatório 1: O relatório utilizou 3 referências para fundamentar o desenvolvimento das atividades de
estágio, sendo: documento institucional da Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima
– ADERR; Guidelines to chemoprophylaxis (Orientações para a quimopropilaxia); GTA (Guia de
Trânsito Animal).
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Além dessas fundamentações, encontram-se ainda descritas no texto: Base conceitual e principais
estratégias para a execução do estudo soro-epidemiológico; Método e diagnóstico; Formulários de
visitas prévias; Formulário de inspeção de monitoramento; Formulário de coleta; Formulário de coleta
pareada; Preparo do material; Pré-Coleta; Identificação dos animais.
Dessa forma, a teoria dialoga com a prática desempenhada pelo discente: Preenchimento de
documentações – Guia de Trânsito de Animal (GTA); Requerimento de Avaliação de Rebanho (RAF);
Ficha de Atendimento Individual.
A articulação entre a teoria e prática se desenvolve de forma integradora, sobretudo na narrativa dos
trabalhos desempenhados: Visitas às propriedades da região (proximidades do município de
Caroebe/RR, com o objetivo de verificar as irregularidades encontradas, quanto à sanidade do
rebanho e infraestrutura disponibilizada pelas propriedades (...); exame e vacinação do rebanho
bovino contra a Brucelose, com dosagens específicas de B-19, aplicada subcutânea; coleta de
sangue para a sorologia em bovinos, para detecção da febre aftosa no rebanho; verificação de
possível óbito de algum animal, trauma dental ou perdas de marcação.
Relatório 2: Nas referências bibliográficas deste relatório constam 07 obras consultadas, entre
manuais e obras da literatura que fundamentam as atividades desenvolvidas no estágio, sendo
estas: Criação de Frango e Galinha caipira: avicultura alternativa; Avicultura: Manual Prático;
Produção Frangos de Corte; Produção e Manejo de Frango de Corte; Função e Manejo da Cortina
em Aviários; A Cultura da Melancia; Doenças Virais.
Entre outras fundamentações presentes no relatório, destaca-se a revisão bibliográfica sobre a
irrigação, conforme consta no trecho: O método de irrigação depende das condições do solo, clima,
topografia, suprimento hibrido disponível e nível tecnológico do produtor. O método utilizado na
instituição foi o sistema de micro aspersão na cultura do milho (Zea Mays L.).
Relatório 3: Nas referências deste relatório constam 05 obras consultadas, entre manuais e obras
da literatura que fundamentam as atividades desenvolvidas no estágio, sendo elas: Condução do
Melão; Preparação das manivas para o plantio; Colheita do Milho; Cultivo do abacaxi; Raleamento e
despalha da banana.
A articulação entre teoria e prática está expressa nos relatos das atividades desenvolvidas no
estágio, entre estas se encontra o manejo da cultura da bananeira, onde o discente fundamenta que
O cultivo da banana demanda grandes quantidades de nutrientes para manter bom desenvolvimento
vegetativo e reprodutivo. O potássio e o nitrogênio são os mais absorvidos e os que mais participam
de funções essenciais ao crescimento e produção da bananeira (SILVA SOUZA; VIEIRA NETO,
2003).
Logo após a fundamentação, está expressa a atividade desenvolvida:
Para a adubação da bananeira, foi realizado o coroamento ao redor de cada planta. Foram aplicados
300 g calcário como corretivo de acidez, matéria orgânica (cama de galinha) como fonte de nutriente,
300 g de ureia como fonte de N, 300 g de cloreto de potássio como fonte de K, 200 g de superfosfato
simples como fonte de P e 300 g de FTE como fonte de micronutrientes. O coroamento foi realizado
ao redor de touceira para execução do procedimento de adubação mineral.
Relatório 4: Nas referências deste relatório constam 04 obras consultadas, entre manuais e obras
da literatura que fundamentam as atividades desenvolvidas no estágio, sendo elas: Revista Brasileira
de Mandioca; Bula de herbicida; Tecnologia de Aplicação de Herbicidas; Palmeira Buriti.
A fundamentação teórica das atividades práticas desenvolvidas no estágio está presente no texto
deste relatório, evidenciado assim a articulação entre teoria-prática.
O fragmento textual sobre Preparo da área, adubação e cultivo do feijão consorciado com mandioca
discorre que O cultivo consorciado apresenta, sobre o monocultivo, as vantagens de promover maior
estabilidade da produção, melhor utilização da terra, melhor exploração de água e nutrientes, melhor
utilização da força de trabalho, maior eficiência no controle de ervas daninhas e disponibilidade de
mais uma fonte alimentar (MATTOS; SOUZA, 1985).
Após a perspectiva teórica, consta a tarefa executada:
Foi realizada a limpeza do local, retirando restos de árvores, pedras e as plantas daninhas do local.
Realizada adubação química através de sucos. O plantio foi feito atrás de sucos de 4,5 cm de
profundidade, com espaçamento entre linha de 80 cm e 20 cm entre sementes.
Entre o feijão semeado há duas semanas, foram plantadas 50 manivas de mandioca em
espaçamento de 1 x 1 m. Foram cavadas pequenas covas e colocado um maniva de mandioca em
cada uma delas.
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Relatório 5: Constam 19 obras consultadas nas referências deste relatório. São manuais, estudos e
pesquisas da literatura que fundamentam as atividades desenvolvidas no estágio, na área de
fruticultura: Reação da pinha (annona squamosa 1.) As três espécies de fitonematóides; Colheita e
pós-colheita de Anonáceas; Viveiro CRAD – Brasília/UnB; Produção de mudas e espécies florestais
nativas: manual; Ata – Annona squamosa L.; Sistema de produção para produtores de citros do
Nordeste; Sistema de produção de amoreira-preta; Sistema de produção de melancia; Amora; Fruits
of tropical and subtropical origin; Reprodução assexuada nos vegetais; Viveiro de algumas espécies
arbóreas nativas do Cerrado; Propagação vegetativa de espécie florestais; Produção de mudas e
plantio de espécies nativas do Cerrado; A importância das podas nas árvores frutíferas; Tratado de
fruticultura; Amora – qualidade pós-colheita; Cultivo da videira; Plantação de árvores frutíferas.
O relatório foi estruturado por “capítulos”. Assim, no capítulo que trata sobre a fundamentação teórica
constam as seguintes discussões: Características das fruteiras: ata e amora; Manejo cultural de
fruteiras: poda de plantas frutíferas – ata e amora; Manejo fitossanitário – ata e amora; Limpeza de
pomares – ata e amora.
O capítulo seguinte abordou as Atividades de Viveiro, com o desenvolvimento conceitual das
atividades de Limpeza de viveiro; Produção de mudas; Preparo de substrato; Transplantio de mudas.
No relato das práticas, foram executadas as tarefas relacionadas ao manejo cultural de fruteiras (ata
e amora) e atividades de viveiro, numa relação coerente entre teoria e prática.
Fonte: Elaborado pela autora

O estudo dos relatórios demonstrou que a escrita científica desenvolvida nos
trabalhos é uma composição textual complexa, que integra não apenas frases, mas
elabora e formula enunciados, a partir da percepção e compreensão do mundo
(FERNANDES; PAULA, 2008).
Assim, a proposta escolar se configura como mediadora de experiências
permanentes de estabelecimento de relações entre o aprendido e o observado, numa
constante busca de unir teoria à prática, de modo a entender como a prática (processo
produtivo) está ancorada na teoria (fundamentos científicos-tecnológicos), em
consonância com os PCNs para o ensino médio (BRASIL, 2000).
A escrita dos estudantes está orientada por um modelo de conhecimento e de
entendimento do mundo natural na estruturação de fundamentos/conceitos e narração
das atividades práticas. Ao percorrer esse caminho, a aprendizagem é enunciada
enquanto espécie de enculturação, ao promover o acesso dos estudantes às formas
que a Ciência dispõe para que os conhecimentos sejam construídos, englobando um
conjunto de práticas científicas e uma linguagem própria. A escrita científica do
relatório de estágio mediou este processo.
Essa dinâmica da aprendizagem de Ciências enquanto enculturação propicia
ao discente o contato com “uma nova forma de ver os fenômenos e uma linguagem
específica para explicá-los [...] uma imersão [...] em uma nova cultura, promovendo o
acesso às formas que a Ciência possui para a construção dos conhecimentos.” Esse
acesso pode ser tanto pela linguagem da Ciência quanto pelo conjunto de suas
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práticas. (CAPECCHI e CARVALHO, 2006; TONIDANDEL, 2008 apud TRIVELATO;
SILVA, 2013, p. 76).
A categoria 3 demonstrou de maneira integrada a imersão dos estudantes em
uma “nova forma de ver os fenômenos e uma linguagem específica para explicá-los”
(Idem), sobretudo pela estruturação da linguagem escrita em duas partes bem
definidas e expressas no texto: aspectos teóricos e atividades desenvolvidas. As
referências consultadas confirmam esse processo, pois evidenciam a busca de
modelos de conhecimento, padrões ou gabaritos que auxiliassem na explicação das
atividades práticas.
Dessa forma, não se pode negar o potencial significativo das atividades
práticas no ensino de ciências e a importância da linguagem nos registros desses
atividades. Falar, observar e escrever são tão importantes quanto a manipulação dos
instrumentos e recursos nas atividades experimentais. Os resultados decorrentes dos
registros das tarefas executadas possibilitaram a sustentação da afirmação e
consequentemente de uma escrita científica, justificada pelos conhecimentos teóricos
específicos, viabilizando assim uma aprendizagem que envolveu uma socialização
dos alunos nas práticas e linguagens da comunidade científica. (TRIVELATO; SILVA,
2013).
A escola oportunizou, a partir do estágio, um importante contexto social e
interação científica e impulsionou o desdobramento da prática científica, numa
elaboração mais refinada da habilidade de percepção do mundo. A escrita científica
do relatório de estágio promoveu a articulação entre a teoria e a prática, no
atendimento da finalidade integradora de conhecimentos da base nacional comum e
da parte profissional no curso técnico integrado ao ensino médio.
Quadro 17 – Categoria de análise 4
Categoria – C4
Realidade do mundo do trabalho no meio rural
Indicador:
Narração das atividades desenvolvidas no estágio, na área de agricultura e pecuária.
Relatório 6: As atividades desenvolvidas foram uma pequena parte de um projeto já em andamento.
Esse foi elaborado e financiado pela Empresa Brasileira de Agropecuária (EMBRAPA) em parceria
com a SEMAGRI com o intuito de aumentar a renda do pequeno produtor rural no município de
Rorainópolis, além de evitar o desflorestamento e o alto índice de queimadas no estado de Roraima.
Foram escolhidos 30 produtores para receberem capacitação e assistência técnica através da
Secretaria Municipal de Agricultura de Rorainópolis – SEMAGRI e Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária – EMBRAPA/RR.
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Foram selecionadas as plantas de Cupuaçu, Banana, Açaí e Andiroba para comporem os Sistemas
Agroflorestais – SAF’s. Foi distribuído o mesmo número de mudas de cada espécie para todos os
produtores. Além disso, foi sugerido o espaçamento adequado para cada espécie de planta.
Auxílio à propriedade: Cada produtor inscrito no projeto obteve auxílio na produção de consórcio.
Este auxílio inclui atividades como: capina, adubação nutritiva, adubação líquida, balanceamento da
solução de adubação.
Relatório 7: Avaliação dos sintomas da febre aftosa em propriedades na cidade de Boa Vista – RR:
Com a contenção dos animais para tal avaliação de suma importância, são observados e analisados
os seguintes pontos, se o animal apresenta sintomas da febre aftosa, avaliando-se os cascos, língua,
úbere no caso das fêmeas.
Relatório 8: Alimentação dos animais: Foi oferecido aos animais lâminas foliares grosseiramente
trituradas com sal mineral, assim estimulando os animais a comerem as folhas. As mesmas foram
coletadas e mantidas frescas até o momento de fornecimento, objetivando manter suas
características físicas, químicas e biologias conservadas.
Cronograma de alimentação: As folhas foram ofertadas durante 3 dias da semana durante 4
semanas, e as fezes coletadas uma vez em cada semana - Lembrando que a oferta das folhas era
de manhã e a coleta de fezes a tarde.
Relatório 9: As avaliações das estacas de camu-camu: foram realizadas na casa de propagação,
com sistema de irrigação de nebulização automatizado com irrigação em intervalos de 2 horas. As
estacas avaliadas possuíam entre 90 a 100 dias de plantio. Essa avaliação levou em consideração
o enraizamento das mesmas, considerando o número de brotos, o número de raízes e o diâmetro
das estacas. Após a avaliação das estacas, as mesmas eram colocadas em baldes com água para
que as raízes não desidratassem e consequentemente não perderem sua capacidade de brotação.
Relatório 10: Transplantio e avaliação de clones selecionados de Camu-Camu (Myrciaria dúbia): Em
Roraima foram encontradas as melhores plantas de camu-camu do mundo, trabalhando então com
clones dessas plantas, objetivando-se profundas pesquisas para industrializar produtos que venham
a ter lucro futuramente. Os clones de camu-camu foram coletados em todos os rios do estado
Roraima e em alguns lagos. Sendo o clone parte vegetativa da planta.
Fonte: Elaborado pela autora

As categorias C3 e C4 se complementam pelo movimento da relação teoria e
prática. Pela análise das narrativas dos relatórios, está evidente a reflexão dos alunos
na elaboração e estruturação de sínteses pessoais sobre o mundo do trabalho no
meio rural, seja na área da agricultura ou pecuária. A realização de atividades práticas
possibilitou a relação entre o conhecimento científico e aspectos da vivência cotidiana
dos alunos, descomplicando assim a elaboração de significados dos conteúdos.
As vantagens da atividade experimental são destacadas por Gaspar (2009).
O autor discute que teoria e prática devem caminhar juntas, em uma dinâmica de
complementação, pois apenas o experimento não desencadeia uma relação com o
conhecimento científico, mas a interação entre teoria e prática, sejam aulas práticas,
demonstrativas ou experimentais.
O estágio supervisionado curricular possibilitou a imersão dos estudantes na
realidade do mundo do trabalho no meio rural, nas área de agricultura e pecuária. As
narrações/descrições das atividades desenvolvidas estão diretamente vinculadas a
uma realidade do mundo do trabalho. O próprio local de realização das atividades
configura esse contexto.
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Dos 24 componentes curriculares que integram a estrutura curricular da parte
profissional do curso técnico em agropecuária (Figura 11, vide pag. 51), foi constatada
a execução de atividades diretamente relacionadas a 17 componentes: Agroecologia;
Avicultura de corte e postura; Bovinocultura Leite; Bovinocultura de Corte; Caprinos e
ovinos; Construções e instalações rurais; Culturas anuais 1; Culturas anuais 2;
Desenho Técnico e Topografia; Fertilidade e manejo do solo; Fitossanidade e
sanidade animal; Fruticultura; Irrigação e drenagem; Mecanização Agrícola; Nutrição
Animal; Olericultura; Paisagismo e Floricultura.
As atividades descritas estão intrinsecamente relacionadas ao mundo do
trabalho da agricultura e da pecuária, numa clara admissão de conexões entre a
ciência e sociedade. O ensino não se limitou às questões internas da investigação
científica, mas inter-relacionou esses aspectos às demandas políticas, econômicas e
culturais da localidade, considerando que muitas atividades foram desenvolvidas nos
próprios municípios onde os discentes residem. Isso implicou no estudo e seleção de
conteúdos relevantes, na busca de soluções aos problemas. (KRASILCHIK, 2000).
Essa perspectiva aponta para o entendimento de que “uma das tarefas de um
ensino de Ciências voltado à construção da cidadania é a mediação entre educação,
cultura científica e indústria [...].” (TRIVELATO; SILVA, 2013, p. 42) – Figura 3 (vide
pag. 31). Essas interações estão postas em destaque nos contextos das atividades
desenvolvidas, presentes em todos os relatórios analisados, com alguns trechos
transcritos no detalhamento das categorias 1, 2, 3 e 4:
Realidade do mundo do trabalho no meio rural – pecuária:
 Combate à febre aftosa;
 Orientação técnica aos produtores locais;
 Vacinação do rebanho bovino contra a Brucelose;
 Coleta de sangue para a sorologia em bovinos, para detecção da febre aftosa
no rebanho;
 Preenchimento de documentações – Guia de Trânsito de Animal (GTA);
Requerimento de Avaliação de Rebanho (RAF); Ficha de Atendimento
Individual;
 Limpeza e desinfecção de aviário.
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Realidade do mundo do trabalho no meio rural – agricultura:
 Preparo de canteiro para cultivo de sementes de buritis, com a finalidade de
produção de mudas de buriti a serem doadas para as comunidades indígenas
locais;
 Plantio e condução do melão;
 Preparação das manivas para o plantio;
 Colheita do milho;
 Classificação de mudas do abacaxi, lavagem das mudas e preparação da área;
 Raleamento e despalha da banana;
 Manejo cultural de fruteiras: poda de plantas frutíferas – ata e amora, manejo
fitossanitário – ata, limpeza de pomares – ata e amora; Atividades de viveiro:
limpeza de viveiro, produção de mudas – preparo de substrato, transplantio de
mudas.
Assim,

a

atividade

prática

estágio

supervisionado

curricular

tem

desdobramentos diretos para o conhecimento científico na formação dos alunos.
Essas implicações sugerem uma formação adequada dos estudantes, na proposta da
aquisição do conhecimento científico por uma população que perceba, compreenda e
valorize a Ciência enquanto empreendimento social, na pressuposição de que os
alunos estabeleçam correlação entre as disciplinas escolares e a atividade científica
e tecnológica (KRASILCHIK, 2000). E esta formação adequada é mediada pelas
atividades práticas do estágio curricular.
Oportuna nessa discussão é a retomada do objetivo geral técnico científico
proposto para a formação técnica em agropecuária integrada ao ensino médio do
CNP/IFRR “a formação de cidadãos éticos, com preparação científica e a capacidade
para utilizar diferentes tecnologias relativas à agricultura e pecuária [...], com foco nos
arranjos produtivos locais, a agricultura familiar e a sustentabilidade [...]”, para
contribuir com o desenvolvimento do Estado (Plano do Curso, 2012, p. 5).
Para as discussões relacionadas à categoria de análise 5, a produção textual
foi tomada numa concepção em que a escrita é uma prática que requer “[...] do
produtor a ativação de conhecimentos e a mobilização de várias estratégias.” (KOCH;
ELIAS, 2015, p. 34), pois o texto é “[...] considerado um evento comunicativo para o
qual

concorrem

aspectos

linguísticos,

cognitivos,

(BEAUGRANDE, 1997 apud KOCH; ELIAS, 2015, p. 34).

sociais

e

interacionais.”
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Quadro 18 – Categoria de análise 5
Categoria – C5
Escrita e ativação de conhecimentos
Indicadores

Detalhamento

Conhecimento linguístico e
Conhecimento de textos

A análise da escrita das produções textuais dos relatórios de estágio
demonstrou que foi requerido do escritor (estudante) o
conhecimento da ortografia, da gramática e do léxico de sua língua,
“[...] adquirido ao longo da vida nas inúmeras práticas comunicativas
de que participamos como sujeitos [...] sociais, e, de forma
sistematizada, na escola.” (KOCH; ELIAS, 2015, p. 37).
Para a atividade escrita, é intrínseco o conhecimento de textos, onde
“[...] o produtor precisa ativar ‘modelos’ que possui sobre práticas
comunicativas configuradas em textos, levando em conta elementos
que entram em sua composição (modo de organização), além de
aspectos do conteúdo, estilo, função e suporte de veiculação.” (Op.
cit., p. 44).
Os textos dos relatórios de estágio estão redigidos em língua
portuguesa, constam em alguns relatórios referências e consultas a
bibliografias em língua estrangeira (inglês).
A estruturação e desenvolvimento das ideias e conceitos no texto se
articularam de forma lógica, respeitando a coerência e coesão
textuais.
A linguagem formal esteve privilegiada nas construções e
estruturação das orações, períodos e parágrafos. Constam alguns
equívocos relacionados à ortografia e sintaxe, mas nada que
prejudicasse a totalidade da estrutura textual.
Para a prática da escrita, sobretudo na narração das atividades
desenvolvidas, o tempo verbal pretérito foi constantemente utilizado,
referenciado a execução das atividades no tempo passado.
O discente constantemente recorreu ao texto descritivo, na busca de
representar as percepções do mundo da realidade do trabalho
experimentado pelas atividades do estágio.
Estão evidenciados nos textos a utilização de vocabulário e
expressões específicas das áreas da pecuária e agricultura, na
tentativa de comunicação coerente das ideias e conhecimentos
organizados/estruturados.
A escrita foi orientada pelo gênero textual relatório de estágio, cujo
objetivo essencial consiste em argumentar e articular conceitos e
práticas apreendidos e desenvolvidos no decorrer da formação
profissional, relacionando-os à realidade do mundo do trabalho no
meio rural, por meio de uma postura e linguagem adequados para
exposição de trabalho.
A categoria de análise 1 evidenciou a ativação desses tipos de
conhecimento.
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Conhecimento enciclopédico
e Conhecimentos
interacionais

Na atividade escrita, constantemente o escritor recorre a diferentes
conhecimentos apreendidos e acomodados na estrutura cognitiva. É
como se tivesse uma enciclopédia na mente, “[...] constituída de
forma personalizada, com base em conhecimentos de que [ouviu]
falar ou [adquiriu] em vivências e experiências variadas.” (KOCH;
ELIAS, 2015, p. 41). Esse se constitui como conhecimento
enciclopédico.
Esse tipo de conhecimento está demonstrado sobretudo pelas
categorias de análise 2 e 3, onde estão textualmente expressos
saberes da base nacional comum e do núcleo, por meio dos
indicadores Conteúdos, Roteiros, Técnicas específicas e
Componentes curriculares.
Além dos conhecimentos linguístico, enciclopédico e de textos, a
escrita requereu “[...] ativação de modelos cognitivos que o produtor
possui sobre práticas interacionais diversas, histórica e
culturalmente constituídas.” (Idem).
Os conhecimentos interacionais estão manifestados nas categorias
1, 2, 3 e 4. No entanto, é pela narração das atividades desenvolvidas
no estágio, na área de agricultura e pecuária, a partir da categoria 4
– Realidade do mundo do trabalho no meio rural – que estes se
configuram de forma mais explícita.

Fonte: Elaborado pela autora

Para atribuir um caráter científico a suas ações, no desenvolvimento da escrita
dos relatórios de estágio, os estudantes manifestaram, pela linguagem, reflexões,
discussões, propuseram e testaram explicações, explicaram, relataram, descreveram
(CARVALHO et al. 1998). A importância da linguagem e dos registros foi fundamental
para a organização e representação sistemática do conhecimento. Três ações foram
tão essenciais quanto a realização de atividades práticas e manipulação de diversos
instrumentos: falar, observar e escrever (TONIDANDEL, 2008).
A partir da escrita do relatório, a linguagem possibilitou a discussão e difusão
do conhecimento, a partir da relação dos dados obtidos e da reflexão sobre eles. É
por isso que a linguagem contribui de maneira importante para a construção do
conhecimento científico. A escrita presente nas produções textuais – relatórios de
estágio – não são apenas apresentação de dados ou narração/descrição de atividades
desenvolvidas, constitui-se como atividade de produção textual que requer a
mobilização de um vasto conjunto de conhecimentos do escritor, apoiados,
evidentemente, nos elementos linguísticos e na sua forma de organização. (KOCH;
ELIAS, 2015).
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6 PRODUTO: Livreto sobre a escrita científica e o relatório de estágio
Após o desenvolvimento da análise de como ocorre a escrita científica no
ensino de ciências, a partir das produções textuais dos relatórios de estágio
supervisionado curricular, foi elaborado um livreto sobre a escrita científica,
contextualizado com a produção do relatório de estágio supervisionado curricular no
curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio.
O produto foi elaborado na perspectiva integradora de saberes da base
nacional comum e do núcleo profissional, por meio da representação, pela linguagem
escrita, de conhecimentos linguístico, enciclopédico, de textos e interacionais, na
produção textual do relatório de estágio.
O texto do relatório de estágio é aqui compreendido como uma atividade
complexa de estruturação das ideias e organização do conhecimento, para a
construção da escrita científica em ciências pelos estudantes no ensino médio, na
proposta de educação profissional integrada.
Constam as seguintes abordagens na estrutura escrita do produto: A
linguagem e o conhecimento; A escrita do relatório de estágio supervisionado;
Registrar para escrever; Escrevendo o relatório (itens essenciais); Alguns
apontamentos sobre o estágio supervisionado curricular no curso técnico em
agropecuária integrado ao ensino médio – CNP/IFRR; Escrevendo o relatório
(atividades desenvolvidas); (Re) Escrevendo...; Espaço para anotações e referências.
A proposta é a utilização do produto como instrumento pedagógico nas
atividades iniciais de discentes que estão em processo de orientação para fins de
produção textual do relatório. O produto estará disponível, para reprodução e consulta,
na biblioteca do CNP/IFRR.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa foi orientada pelo objetivo de analisar como ocorre a escrita
científica no ensino de ciências, a partir da produção textual do relatório de estágio
supervisionado curricular dos estudantes do curso técnico em agropecuária integrado
ao ensino médio do IFRR, campus Novo Paraíso, município de Caracaraí/RR, na
perspectiva integradora de saberes da base nacional comum e do núcleo profissional,
por meio da representação, pela linguagem escrita, de conhecimentos linguístico,
enciclopédico, de textos e interacionais.
Para a realização da análise da escrita dos dez relatórios referentes aos anos
de 2015 e 2016, foi necessária a construção de categorias que permitissem evidenciar
a escrita científica, na perspectiva integradora do curso técnico e do ensino médio. Os
cinco eixos para interpretações e inferências na produção textual foram estabelecidos
em: Esquema de relatórios – C1; Saberes da base nacional comum e do núcleo
profissional – C2; Articulação entre teoria e prática – C3; Realidade do mundo do
trabalho no meio rural – C4; Escrita e ativação de conhecimentos – C5.
Cada uma das categorias foram constituídas por indicadores mínimos de
análise: C1 – Introdução, Métodos, Resultados, Discussão; C2 – Conteúdos, Roteiros,
Técnicas específicas, Componentes curriculares; C3 – Fundamentação teórica das
atividades práticas desenvolvidas no estágio; C4 – Narração das atividades
desenvolvidas no estágio, na área de agricultura e pecuária; C5 – Conhecimento
linguístico, Conhecimento de textos, Conhecimento enciclopédico e Conhecimentos
interacionais.
A análise permitiu a compreensão de que os textos são eventos
comunicativos para o qual convergem aspectos linguísticos, cognitivos, sociais e
interacionais, que exigem do escritor a ativação de conhecimentos e a mobilização de
várias estratégias. A linguagem científica possui uma estrutura particular e
características particulares, intrínsecas ao próprio conhecimento científico.
Nesse sentido, o estágio curricular no curso técnico em agropecuária
integrado ao ensino médio se configurou como uma prática potencialmente
significativa para a obtenção de evidências e estruturação de ideias relacionadas ao
conhecimento científico. Essa construção requereu dos estudantes a organização de
informações (conhecimentos) prévias apreendidas na sala de aula, sejam pelas aulas
teóricas ou práticas, da base nacional comum ou do núcleo profissional.
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A linguagem escrita, a partir da produção textual do relatório de estágio, se
configurou como um modelo de conhecimento estruturante de articulação das
observações/vivências obtidas pela prática às percepções/intepretações da realidade
feita pelos estudantes.
Prática, conhecimento e linguagem se inter-relacionaram para a construção e
percepção do conhecimento científico. A compreensão da linguagem científica pelos
estudantes requereu práticas de ensino que oportunizassem a experimentação de seu
uso na elaboração de explicações. A escrita se manifestou como parte constituinte do
trabalho prático nas aulas de ciências. Experimentação e escrita se manifestaram
como elementos fundamentais da ciência, assim como a experiência, o conhecimento
e a linguagem foram representativas na educação científica.
O entendimento da prática da escrita, enquanto produção textual que ativa
diversos conhecimentos e estratégias, considera que a elaboração do relatório das
atividades de estágio é um importante instrumento de registro que combina teoria e
prática, revelando assim a importância das atividades práticas no ensino de Ciências.
Os eixos de análise evidenciaram a representação e a percepção dos
estudantes sobre o mundo natural pela escrita científica, a partir da utilização de
modelos de conhecimento e modos de entender e explicar os fenômenos observados
ou vivenciados. O processo de escrita científica no ensino de ciências foi incentivado
pela produção relatório de estágio supervisionado curricular, pela articulação de
diferentes saberes e competências da base nacional comum e do núcleo profissional,
a partir do emprego da linguagem na representação e ativação de conhecimentos
linguístico, enciclopédico, interacionais e de textos.
A escrita do relatório possibilitou a relação das experiências vivenciadas ou
observadas no estágio às estruturas de conceitos sistematizados a partir de
conteúdos apreendidos em sala. A escrita científica do texto exigiu ainda do discente
a formulação de questões e modelos de uma maneira nova, requerendo dele a
máxima transformação do conhecimento adquirido.
Saberes da base nacional comum e do núcleo profissional, articulação entre
teoria e prática, representação da realidade do mundo do trabalho no meio rural foram
organizados pela escrita científica, orientada por um gênero predominante no
esquema de relatórios (introdução, métodos, resultados e discussão) que estabeleceu
normas disciplinares, valores e ideologia, além de uma série de estratégias de escrita
e de representação do conhecimento.
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Nesse sentido, a produção escrita e defesa de relatório de estágio curricular
supervisionado manifestaram um contexto de articulação, de forma mais complexa,
de conhecimentos e competências das mais diversas áreas do conhecimento na
produção escrita científica. O conhecimento adquirido pelo aluno resultou de uma
síntese

pessoal,

uma

reelaboração

das

interpretações

da

realidade

observada/vivenciada no estágio.
Assim, no contexto do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino
médio, a produção escrita científica no ensino de ciências foi incentivada e melhorada
a partir do relatório de estágio supervisionado curricular. Ciência e linguagem se
articularam num movimento de significação da aprendizagem, com o envolvimento de
concepções de natureza variada, para o qual concorreram aspectos linguísticos,
cognitivos, pragmáticos, sociais, históricos e culturais.
Ciência e linguagem estiveram inseridas na dinâmica da escrita científica dos
relatórios de estágio e concorreram para a configuração da aprendizagem como uma
espécie de enculturação, ao possibilitarem ao estudante a imersão em uma nova
cultura, uma nova forma de ver e explicar os fenômenos a partir de uma linguagem
específica, promovendo o acesso a diferentes práticas e linguagens sociais que a
Ciência utiliza para a construção dos conhecimentos.
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A LINGUAGEM E O CONHECIMENTO

ESCRITA CIENTÍFICA E O
RELATÓRIO DE ESTÁGIO
Marlucia Silva de Araújo

A importância da linguagem nos registros das
atividades é indiscutível. Falar, observar e escrever são
tão importantes quanto a manipulação dos instrumentos
e recursos nas atividades experimentais. Os resultados
que decorrem dos registros dos experimentos
possibilitam a sustentação da afirmação científica, que é
justificada pelo conhecimento teórico específico,
possibilitando assim uma aprendizagem que envolve
uma socialização dos alunos nas práticas e linguagens
da comunidade científica. (TRIVELATO; SILVA, 2013).
Dessa forma, a língua é um instrumento
essencial da atividade humana. Em uma interpretação
da teoria de Novak (1981 apud MOREIRA, 2011), cujo
enunciado pressupõe que os seres humanos fazem três
coisas: pensam, sentem e atuam (fazem), entende-se
que é pela linguagem que ocorre a exteriorização do
pensamento, por meio da representação escrita.
Para atribuir um caráter científico a suas ações,
o estudante reflete, discute, propõe e testa explicações,
explica e relata. (CARVALHO et al. 1998). A importância
da linguagem e dos registros é fundamental para a
organização
e
representação
sistemática
do
conhecimento. Três ações são tão essenciais quanto a
manipulação dos instrumentos: falar, observar e
escrever. (TONIDANDEL, 2008).

Fonte: Shutterstock
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A ESCRITA DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO
SUPERVISIONADO
A escrita do relatório de estágio supervisionado não é
diferente. Para escrevê-lo, é necessária a relação entre as
atividades prática, suas experiências vivenciadas durante o
estágio e os conhecimentos/conceitos apreendidos durante
os estudos na escola, pois eles são necessários para
fundamentar a sua prática.
Pela prática do estágio, a escrita permitirá:

procedimentos, julgar, avaliar, decidir, concluir,
generalizar, escrever, ler e ensinar, e tudo isso
através da linguagem da ciência. (Idem).

Todos essas ações são possibilitadas pela prática
profissional. O texto do relatório resultará em uma
produção textual significativa, pois irá gerar novos
significados pelo diálogo constante entre você e o ambiente
no qual desenvolveu as atividades.

Fonte: SANMARTÍ, 2007, p. 2.

Falar, ou melhor, escrever no idioma das Ciências
requer a utilização da linguagem que lhe é própria. Assim, o
“Falar cientificamente” significa observar, comparar,
classificar, analisar, discutir, questionar, modificar,
argumentar, desenhar experimentos, programar

Fonte: MORTIMER, 2000, p. 160, adaptado.

No decorrer da execução das atividades no
estágio, importante é registrar as tarefas executadas.
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REGISTAR PARA ESCREVER

ESCREVENDO O RELATÓRIO
Itens essenciais

Os registros das atividades realizadas são importantes para

INTRODUÇÃO: Apresenta o objetivo do relatório,

a escrita do relatório. Assim, caderno de anotação é

descrição sucinta do local de realização do estágio, das

fundamental!

atividades desenvolvidas e da área do conhecimento.

Fundamentais também são os registros não escritos: a

LOCAL DO ESTÁGIO: Apresenta de forma sucinta o

linguagem não-verbal. Imagens e figuras podem representar

local de desenvolvimento das atividades, ressaltando

uma ideia, um conceito ou uma prática em específico.

sua importância na área de agricultura ou pecuária.

Importante também são as descrições dos lugares onde
foram desenvolvidas as atividades, sobretudo a relevância
destes ambientes nas áreas de agricultura e pecuária.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: A partir da área das
atividades realizadas – agricultura ou pecuária, é
indispensável a fundamentação de conceitos, técnicas,
disciplinas, conteúdos apreendidos durante as aulas
teóricas ou práticas de campo/laboratório.
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ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE O ESTÁGIO
SUPERVISIONADO CURRICULAR NO CURSO TÉCNICO EM
AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO –
CNP/IFRR
 Para a integralização do curso técnico em agropecuária
integrado ao ensino médio do CNP/IFRR, é necessária
a realização da atividade prática de estágio
supervisionado curricular, com carga horária de 150
horas.
 Para fins de aprovação, ao final, o estudante deve
produzir um relatório de estágio, sob a orientação de um
docente, e apresentá-lo a uma comissão de estágio
instituída, composta por membro da equipe pedagógica,
coordenação de curso e professor supervisor.
 O Plano do Curso Técnico em Agropecuária integrado
ao Ensino Médio do CNP/IFRR, aprovado em
setembro/2012, estabelece que para o estágio
curricular, o “discente poderá concluir esta etapa de
estudos realizando estágio profissional com carga
horária de 150 horas [...], podendo ser iniciado a partir
do segundo módulo.” (Plano do Curso, 2012, p. 14).

O
estágio
supervisionado
curricular
é
desenvolvido
em
parceria
com
empresas
concedentes de estágio, por exemplo, Instituições
Públicas diretamente vinculadas às áreas da

agricultura e pecuária: Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa); Agência de
Defesa Agropecuária do Estado de Roraima
(ADERR); Secretarias Municipais de Agricultura;
Instituições de Ensino (Educação Superior e
Profissional) – departamentos técnicos.
 As competências/habilidades e bases tecnológicas
previstas para o estágio supervisionado estão
descritas no Quadro 1.
Quadro 1 – Competências/Habilidades e bases tecnológicas para o
estágio supervisionado
Competências/Habilidades
Conhecer técnicas para elaboração e
apresentação de relatórios;
Argumentar e articular conceitos e
práticas apreendidos e
desenvolvidos no decorrer da
formação profissional, relacionandoos à realidade do mundo do trabalho,
no meio rural;

Elaborar e apresentar Relatório de
Conclusão de Curso, procedente de
realização de estágios profissionais
ou do desenvolvimento de Projetos
de Intervenção.

Bases tecnológicas

Postura e linguagem
adequadas para
exposição de
trabalhos;

Conceitos apreendidos
durante o curso e
aplicados em
atividades práticas.

Fonte: Quadro elaborado a partir das informações do Plano do Curso,
2012, p. 5-6.
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ESCREVENDO O RELATÓRIO
Atividades desenvolvidas
A descrição das atividades pode ser organizada por
área: atividades relacionadas à agricultura ou pecuária, caso
sejam realizadas em ambas.
Para relatar as atividades executadas durante o
estágio, a narração e a descrição estarão presentes no texto.
Assim, os fatos serão narrados em tempo verbal passado,
sobretudo o imperfeito e perfeito do modo indicativo.
É na narração das atividades que devem ser
retomados aspectos da revisão bibliográfica. Por exemplo, se
foi realizado um procedimento relacionado à limpeza de
aviário, pertinente é retomar, de uma forma articulada, as
técnicas específicas que devem constar em tal procedimento.
Se a atividade desenvolvida requerer uma prática
estabelecida em um manual, coerente é abordar este
conteúdo, relacionando-a às atividades desenvolvidas.
Na descrição das tarefas propostas no estágio, agrupar
os trabalhos por componentes curriculares do núcleo
profissional é uma estratégia de escrita que pode articular em
um tópico as atividades desenvolvidas e as questões teóricas
referentes à agropecuária. Essa estratégia possibilita uma
organização textual no desenvolvimento das ideias, atribuindo
um caráter científico a suas ações, pois você irá refletir,
discutir, propor, testar explicações, explicar e relatar.

(RE) ESCREVENDO...
Lembre-se de que o texto precisa atribuir sentido,
possuir significado para as atividades práticas. Assim, a
coerência e coesão devem ser constantemente revisadas.
Além disso, o relatório é um gênero textual que requer de
você escritor (estudante) o conhecimento da ortografia, da
gramática e do léxico de sua língua.
A linguagem formal deve ser privilegiada nas
construções e estruturação das orações, períodos e
parágrafos. A narração das atividades desenvolvidas e o
tempo verbal pretérito são constantemente utilizados,
referenciado a execução das atividades no tempo passado.
A descrição é importante, na busca de representar
as percepções do mundo da realidade do trabalho
experimentado pelas atividades do estágio.
Evidencie no texto a utilização de vocabulário e
expressões específicas das áreas da pecuária e
agricultura, na tentativa de comunicação coerente das
ideias e conhecimentos organizados/estruturados.
Articule conceitos e práticas apreendidos e
desenvolvidos no decorrer da formação profissional,
relacionando-os à realidade do mundo do trabalho no meio
rural.
Por último: Considerações finais, referências e
anexos ou apêndices.
Vamos à prática!
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ESPAÇO PARA ANOTAÇÕES.
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