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RESUMO 

O presente trabalho resulta do esforço para identificar os fatores que influenciam no 

processo de formação dos professores como instrumento de qualificação didática e 

pedagógica, tomando como suporte o Laboratório de Didática e Aperfeiçoamento 

Docente – LDAD, da Escola Estadual de Educação Profissional Francisca Rocha 

Silva. Esse equipamento visa proporcionar aos professores da escola um ambiente 

estruturado, didático, pedagógico e tecnicamente propício a sua formação em 

serviço. A partir disso, o objetivo dessa pesquisa consiste na contribuição que o 

Laboratório de Didática e Aperfeiçoamento Docente proporciona para a melhoria do 

ensino dos docentes de Biologia, mediante sua qualificação por meio da formação 

continuada realizada no referido ambiente. Primeiramente, elaborou-se o estado da 

questão (EQ) para o qual foi realizado um mapeamento dos trabalhos publicados e 

as compreensões sobre o tema formação em serviço de professores, identificando 

títulos e autores que escreveram e que poderiam contribuir para criação de um 

quadro bibliográfico com artigos, teses, livros e revistas acadêmicas de publicação 

nacional. Para o EQ o ponto inicial de pesquisa foram as palavras-chave: “Formação 

professor em serviço”, “Formação do professor” e “Formação continuada de 

professores”. A pesquisa se estruturou pelo método exploratório, de caráter 

qualitativo, realizada por meio de entrevista com questões abertas (direcionadas 

para dois professores de Biologia) como instrumento para compreender a percepção 

dos professores em relação à contribuição da formação em serviço proporcionada 

pelo LDAD, mediante a participação destes nas sessões de estudos e pesquisas; 

métodos e técnicas de ensino; análise reflexiva do ensino e redimensionamento da 

prática docente. A pesquisa tem como delimitação temporal, os anos letivos de 2016 

e 2017, período de inserção do LDAD na EEEP Francisca Rocha Silva, no município 

de Jaguaruana-CE, unidade de ensino que delimita o espaço ambiental. Ao analisar 

a contribuição do LDAD, evidenciou-se o quanto é importante e viável a utilização 

dessa ferramenta pedagógica para o aperfeiçoamento e a qualificação profissional 

dos professores da disciplina de Biologia da instituição, por meio da formação 

continuada realizada no referido ambiente. Um dos impactos consiste na melhoria 

das condições técnicas dos professores para o exercício pleno de suas funções em 

sala de aula. Por fim, foi possível criar uma plataforma educacional denominada 

LDAD Virtual, para realização das atividades contidas no projeto didático. 
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ABSTRACT 

The present work is the result of an effort to identify the factors that influence the 

teacher training process as an educational and pedagogical qualification instrument, 

taking as a support the Laboratory of Didactics and Teacher Improvement - LDAD, of 

the State School of Professional Education Francisca Rocha Silva. This equipment 

aims to provide the schoolteachers with a structured, didactic, pedagogical and 

technically conducive environment for their in-service training. From this, the 

objective of this research is to analyze the contribution that the Laboratory of 

Didactics and Teaching Improvement provides for the improvement of the teaching of 

Biology teachers, through its qualification through the continuous training carried out 

in said environment. Firstly, the state of the question (EQ) was elaborated for which a 

mapping of the published works and the understandings on the theme of teacher 

services was elaborated, identifying titles and authors who wrote that could 

contribute to the creation of a bibliographical table with articles, theses, books and 

academic journals of national publication. For the EQ the starting point for research 

were the keywords: "teacher training in service", "teacher training" and "continuing 

teacher training". The research was structured by the exploratory method, of a 

qualitative nature, performed through an interview with open questions as an 

instrument to understand the teachers' perception regarding the contribution of the in-

service training provided by the LDAD, through their participation in the study and 

research sessions; teaching methods and techniques; reflective analysis of teaching 

and re-dimensioning of teaching practice. The research has as a temporal limitation, 

the academic years of 2016 and 2017, period of insertion of LDAD in the EEPR 

Francisca Rocha Silva, in the municipality of Jaguaruana-CE, a teaching unit that 

delimits the environmental space. In analyzing the contribution that the Laboratory 

showed how important and feasible is the use of this didactic pedagogical tool for the 

improvement and professional qualification of the professors of the discipline of 

Biology of the institution, through the continuous training carried out in said 

environment. One of the impacts is to improve the technical conditions of teachers for 

the full exercise of their functions in the classroom. Finally, it was possible to create 

an educational platform called LDAD Virtual, to carry out the activities contained in 

the didactic project. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O sistema de educação brasileiro vem em um processo de autoafirmação, 

no que se refere ao critério de qualidade no ensino. Para tanto, o poder público tem 

investido recursos na perspectiva de fomentar um “modelo” público de educação, 

que possibilite o docente de desenvolver suas atividades com a eficácia e eficiência 

necessária, para promover nos discentes o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas, motoras, físicas e morais associadas ao domínio teórico e prático no 

processo de construção do conhecimento científico (SANTOS et al., 2013). 

O nível de complexidade aumenta no processo de ensino e da 

aprendizagem quando o referencial permeia as disciplinas da área de Ciências 

Biológicas, pois os conceitos abordados, os resultados satisfatórios, as 

necessidades de assimilação de contextos científicos e tecnológicos, códigos e 

teorias requerem do docente, além do domínio do conteúdo e da condução do 

processo pedagógico, conhecimentos integrados que colaborem para a melhoria da 

aprendizagem dos discentes, para que esses consigam construir e internalizar 

saberes necessários a sua vida pessoal e profissional (MALACRIDA; BARROS, 

2011). 

Contudo, observa-se, ainda, que há no universo docente uma resistência 

às mudanças diante do amplo universo curricular, base para a construção do 

conhecimento para que os alunos venham a desenvolver seu campo cognitivo e 

reverter os resultados insatisfatórios, ou insignificantes que os mesmos têm obtidos 

nas avaliações institucionais, bem como nos campos de aferição dos rendimentos 

discentes (SANTOS et al., 2013). 

Compreende-se que um dos elementos que contribui para os estágios de 

eficácia da educação é o profissional docente e um dos elementos que diferencia o 

professor é sua formação acadêmica, e esta é o meio que promove sua capacidade 

de articular os recursos necessários a desenvolver o ensino e a aprendizagem. 

(BOTTEGA, 2007). 

A escola é a instituição elencada pela sociedade para a formação do ser 

humano na perspectiva educacional, cultural, humana, política e profissional. 

Embora o sistema de educação vigente no país objetive essa formação no plano 

teórico, na prática observamos que ainda há um longo caminho a ser percorrido, 

para que a escola pública consiga consolidar as metas projetadas (MORETTI; 
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MOURA, 2010). 

Compreendendo que o processo de transformação no cenário 

educacional se inicia no “chão” da escola, é que a Escola Profissional Francisca 

Rocha Silva, localizada no município de Jaguaruana-CE, da rede estadual de ensino 

do Ceará, inova, instituindo, em sua estrutura didática e pedagógica, o Laboratório 

de Didática e Aperfeiçoamento Docente – LDAD, para disponibilizar aos professores 

um espaço que lhes possibilitem aperfeiçoarem-se como profissional docente, 

realizando sua formação em serviço, melhorando seu conhecimento empírico e 

qualificando sua prática docente. 

Por ter seu funcionamento em regime integral, aspecto que torna o 

espaço escolar bastante dinâmico, esse ambiente requer dos profissionais, 

capacidade e qualificação para suprir as demandas pedagógicas e técnicas 

necessárias para a formação dos alunos. Nesse sentido, a utilização dos espaços de 

estudo transcende o eixo discente, estendendo-se ao corpo docente e gestor, na 

perspectiva de ir além sobre as concepções educacionais aplicadas em sala de aula 

(SOUZA; TOZETTO, 2011). 

O LDAD traz, em sua concepção, um espaço com estrutura didática, 

recursos pedagógicos, acervo para leitura e pesquisa, recursos tecnológicos e 

técnicos para utilização pelo professor em sua formação técnica e profissional, 

visando a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem na instituição. Com 

todas essas condições que assessoram o professor, inquietamo-nos e questionamos 

como o LDAD pode colaborar para a melhoria da qualidade das aulas ministradas 

pelos professores, mediante a formação em serviço. 

O cenário escolar hoje exige um professor com boa formação e preparado 

para trabalhar com os educandos com comportamentos e valores, conflitos e 

problemáticas bem distintas, que impactam na inter-relação entre professores e 

alunos.  

Dessa forma, admite-se a necessidade de refletir sobre como o professor 

se prepara para desenvolver suas atividades diárias em sala de aula, na perspectiva 

de cumprir a matriz curricular, sem comprometer o desempenho dos discentes nos 

processos avaliativos na instituição. Percebe-se que, diante do ativismo docente, a 

formação continuada em serviço é um caminho prático e viável para o profissional 

que acredita na educação como um espaço para a transformação social (BEHRENS, 

1996). 
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Compreende-se, portanto que, é por meio da formação continuada, que o 

docente consegue desenvolver seu papel de forma autônoma, consciente e eficiente, 

conduzindo o processo de ensino e da aprendizagem por meio de seus 

conhecimentos, habilidades, atitudes, sempre contextualizada com as novas 

tecnologias e espaços de saberes.  

Nesse sentido, o objetivo geral desse trabalho foi descrever a contribuição 

que o Laboratório de Didática e Aperfeiçoamento Docente proporciona para a 

melhoria da formação docente, da unidade de ensino EEEP Francisca Rocha Silva, 

do município de Jaguaruana-CE, mediante o aperfeiçoamento didático-pedagógico e 

qualificação profissional, social e pessoal do professor, por meio da formação 

continuada realizada no referido ambiente, bem como pela própria reflexão do 

professor ao participar do ambiente.  

Como objetivos específicos, foram estabelecidos:  

 analisar a contribuição que o Laboratório proporciona para a melhoria das 

condições técnicas dos professores da área de Ciências Biológicas para o 

exercício pleno de suas funções em sala de aula e as mudanças 

metodológicas do processo na melhoria dos métodos de ensino na área das 

Ciências Biológicas;   

 avaliar a importância que o Laboratório tem para a formação continuada dos 

professores e como estes compreendem esse processo;  

 Identificar a adesão dos docentes ao ambiente de estudo e pesquisa e sua 

funcionalidade para o exercício de suas funções didático-pedagógicas e para 

a construção de materiais didáticos a serem utilizados nas aulas; e 

 desenvolver uma plataforma virtual para realizar o desenvolvimento do 

programa de formação docente e o acompanhamento das atividades 

pedagógicas, sobretudo no processo formativo. 

Justifica-se, portanto, apresentar o LDAD à comunidade educacional, pois 

este é um produto que pode viabilizar a melhoria da qualidade do processo de 

ensino e da aprendizagem. Esta formação é fundamentada em uma metodologia de 

formação continuada dos docentes, concomitante com suas atividades na própria 

unidade de ensino, tendo como ferramenta a plataforma LDAD virtual, que 

possibilitará aos professores aperfeiçoarem, permanentemente, suas práxis didática 

e pedagógica, por meio de um ambiente de interação e reflexão da prática docente 

na escola. 
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O Laboratório de Didática e Aperfeiçoamento Docente é uma ferramenta 

que pode contribuir, de forma significativa para que os docentes tenham um espaço, 

dentro de seu horário de trabalho, para estudo e ampliação de seus conhecimentos, 

principalmente pela dinâmica de interatividade com outros profissionais, promovendo 

um aperfeiçoamento metodológico através da troca de experiência. 

É um ambiente inovador no âmbito educacional e, por isso mesmo, 

projeta suprir uma lacuna existente entre o professor e seu aperfeiçoamento 

profissional, através da disponibilização de recursos didáticos, pedagógicos e 

tecnológicos, contidos dentro de um único espaço, aspecto que se espera 

proporcionar a melhoria do desempenho dos professores em sua área docente. 

Dessa forma, compreende-se que, ao desenvolver as atividades contidas 

em seu plano de desenvolvimento de formação docente, o LDAD venha a promover 

o aperfeiçoamento de métodos e técnicas de ensino, utilizando como ferramenta a 

plataforma virtual, na perspectiva de melhorar a qualidade técnica, profissional e 

humana dos professores, dentro do processo contínuo das atividades docentes. Ou 

seja, qualificar o professor dentro de seu espaço de trabalho, sem ampliar sua 

demanda de atividades na instituição e sem retirar deste seu tempo social.  

Assim, o funcionamento do Laboratório pode propiciar, ainda, a melhoria 

da qualidade no planejamento das aulas pelos docentes e o cumprimento da carga 

horária por parte dos professores, aspectos de significativa importância em uma 

formação contínua e processual para sua prática docente.  

Portanto, percebe-se a importância de compreender e analisar como o 

Laboratório de Didática e Aperfeiçoamento Docente da Escola contribui para a 

melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem pelos discentes na disciplina de 

Biologia. 

O presente trabalho se estruturou dentro da base metodológica de 

pesquisa qualitativa, de cunho exploratório, baseando-se sobretudo em Zanelli 

(2002), que foi realizada na Escola Estadual Profissional Francisca Rocha Silva, do 

município de Jaguaruana-CE. É uma instituição de ensino em seu processo inicial 

de desenvolvimento, pois está apenas a 6 anos de atuação no município e que 

atende aos jovens de Palhano e Jaguaruana. Por se tratar de uma organização 

estadual que tem, em seu corpo docente, bastantes professores de caráter 

temporário, essa realidade apresenta grande rotatividade de professores, o que não 

deixa de ser um desafio para a realização da formação. 
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O público alvo da pesquisa consistiu no corpo docente da EEEP 

Francisca Rocha Silva, regentes (dois professores) da disciplina de Biologia, que 

compõem a área das Ciências Biológicas. A coleta de dados foi estruturada por meio 

da aplicação de um questionário, com questões abertas, em que os professores 

responderam, por meio de entrevistas gravadas, dez perguntas referentes à 

percepção que os mesmos apresentam quanto à estruturação do LDAD na escola. 

As entrevistas aconteceram na própria escola, em horários reservados 

aos momentos de estudos individuais, e os professores, mediante convite verbal, se 

disponibilizaram a participar do evento, de forma espontânea. Os docentes após as 

entrevistas, assinaram o termo de consentimento para uso e divulgação dos 

resultados.  

A fundamentação teórica teve como suporte livros, revistas, artigos e 

teses, disponibilizados em sites de caráter acadêmico, em formato digital ou 

impresso, acessíveis em portais virtuais como: Google Acadêmico, LILACS, SCIELO, 

BDTD, CAPES, dentre outros mais, que disponibilizam conteúdos acerca do tema. 

Utilizou-se, como referenciais teóricos básicos, autores como Behrens 

(1996), Freire (1986 e 1996), Libâneo (1998), Bottega (2007), Nóvoa (1995), Burnier 

(2005), Cerqueira (2006), Comenius (1649), Haydt (1995), Nazar (2016), Perrenoud 

(1999 e 2000), Toniazzo (2009), dentre outros. Ao fazer uso de conceitos e 

definições empregados por tais autores, primou-se por socializar as percepções, o 

que contribuiu para maior e melhor compreensão acerca da formação continuada 

para docentes, não limitando o raio de reflexão e de ação do pesquisador. 

Para tanto, é essencial a análise das informações, a catalogação em 

fichamento das mesmas, para que, de posse de subsídios teóricos metodológicos, 

seja realizada a análise e apresentada dentro das categorias, através de tabelas e 

gráficos, acompanhados de interpretações, fundamentadas nos referenciais que 

embasam as discussões acerca do estudo. 

A pesquisa tem como delimitação temporal os anos letivos de 2016 e 

2017, período de inserção do LDAD na EEEP Francisca Rocha Silva, no município 

de Jaguaruana-CE, unidade de ensino que delimita o espaço ambiental. A partir da 

análise dos dados, será sistematizada uma plataforma virtual, de acesso para os 

docentes a fim de desenvolver o curso de formação em serviço, produto educacional 

deste trabalho, que constará da organização e implementação de um novo LDAD da 

EEEP na cidade de Baturité-CE. 
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O presente trabalho foi estruturado em várias partes com o intuito de 

obter uma visão global acerca da temática em questão. O capítulo denominado o 

estado da questão busca trazer à baila os fundamentos teóricos que colaboraram 

para a realização dessa pesquisa. Já o capítulo intitulado Formação Inicial, 

Continuada e em Serviço dos Professores traz à tona os desafios e algumas 

possibilidades de repensar e aperfeiçoar o trabalho docente. Em relação ao capítulo 

Laboratório de Didática e Aperfeiçoamento Docente: um espaço para formação em 

serviço dos professores de biologia, este contém a parte central da pesquisa, que é 

o detalhamento de como funciona o LDAD, desde as estruturações das sessões até 

as propostas de implementação do laboratório. No que concerne à parte 

metodológica buscou-se apresentar os caminhos seguidos pelas técnicas do estudo 

de caso e entrevista para uma melhor compreensão e execução da pesquisa. No 

que tange aos resultados e discussão foram analisadas as respostas dos 

professores entrevistados e suscitadas algumas reflexões acerca das perspectivas 

teóricas e práticas das vivências dos docentes no cenário educacional em que os 

mesmos estão inseridos. No capítulo nomeado Plataforma LDAD virtual, é 

apresentado de forma minuciosa todo o processo de criação e implementação do 

ambiente virtual de formação em serviço dos professores. Por fim as considerações 

finais nos remetem a uma percepção de como esse ambiente virtual pode auxiliar no 

aprimoramento das ações pedagógicas em prol de uma melhoria na qualidade do 

ensino.   
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2 O ESTADO DA QUESTÃO 

 

Para o embasamento teórico da pesquisa, iniciamos o trabalho pelo 

Estado da Questão. Com ele, buscamos conhecer a produção acadêmica 

relacionada à formação continuada em serviço, foco desta pesquisa, tomando como 

parâmetro a contribuição que o Laboratório de Didática e Aperfeiçoamento Docente 

da Escola – LDAD proporciona para a melhoria da qualidade do ensino dos 

docentes da área de Ciências Biológicas, mediante sua qualificação por meio da 

formação continuada no referido espaço educacional. 

O desenvolvimento dessa atividade propiciou a construção de uma 

concepção quanto ao fazer pedagógico dos professores da unidade de ensino, 

revelando aspectos relevantes de êxitos e de complexidades para a apropriação da 

aprendizagem pelos discentes refletindo no sucesso escolar, tomando como prisma 

o fazer pedagógico cotidiano do docente. 

Compreende-se que a prática pedagógica nas escolas, na atualidade, 

exige um professor bem capacitado e preparado para trabalhar com os educandos e 

ainda com as novas problemáticas que estão presentes no cotidiano da sociedade. 

Desta forma, percebe-se que a busca da educação continuada é o caminho 

necessário para o profissional que acredita que a educação é um espaço para a 

transformação social (BEHRENS, 1996). 

É, portanto, por meio da formação continuada que o docente consegue 

desenvolver seu papel de forma autônoma, consciente e eficiente, conduzindo o 

processo de ensino e da aprendizagem por meio de seus conhecimentos, 

habilidades, atitudes, sempre contextualizada com as tecnologias e espaços de 

saberes (SALVADOR; ROLANDO, 2010).  

O objetivo inicial do EQ consistiu em elaborar um mapeamento dos 

acervos publicados e as compreensões sobre o tema, elaborado pelos teóricos 

sobre formação em serviço de professores, estruturando o acervo, identificando 

títulos e autores que escreveram sobre o tema, estruturando um quadro bibliográfico 

com artigos, teses, livros e revistas acadêmicas, de publicação nacional, tomando 

como ponto inicial de pesquisa as palavras-chave: “Formação professor em serviço”, 

“Formação do professor” e “Formação continuada de professores”, conforme norteia 

a atividade Estado da Questão.  
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Tomou-se como caminho utilizar os portais Google Acadêmico, a 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações - BDTD, a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, a Scientific Electronic 

Library Online – SciELO e a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde - LILACS, por estes já conterem, em suas bases de dados, periódicos das 

áreas acadêmicas e um amplo acervo no contexto educacional.  

Porém, diante da amplitude de temas apresentados na base de dados 

dos portais, resultado da busca realizada utilizando as palavras-chave citadas 

anteriormente, foi necessário delimitar o período das publicações, para o recorte 

temporal de 1996 a 2016, período que o processo de formação do professor entrou 

em evidência, mediante o sancionamento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei nº 9.694/96, e por existir uma maior quantidade de publicações sobre 

formação docente. 

Contudo, foi necessário delimitar o tema, direcionando a busca para o 

tema “formação de professor em biologia”, e utilizando as palavras-chave: 

“Formação Professor - em serviço – biologia”, “Formação - Professor – biologia” e 

“Formação continuada – professores – biologia”, obtendo como resultado das 

pesquisas os seguintes trabalhos acadêmicos: 

 

Quadro 1. Publicações disponíveis na base de dados dos portais Google Acadêmico, 
BDTD, CAPES, SciELO, LILACS referentes à temática em estudo no período de 
1996-2016. 

Palavra-chave Incidência Alinhada à 

pesquisa 

Fonte 

Formação Professor - em serviço - 

biologia 

2 1 Google Acadêmico 

Formação - Professor - biologia 3 3 Google Acadêmico 

Formação continuada – professores - 

biologia 

6 2’ Google Acadêmico 
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Formação Professor - em serviço - 

biologia 

2 2 BDTD 

Formação - Professor - biologia 3 1 BDTD 

Formação continuada – professores - 

biologia 

4 1 BDTD 

 

   

Formação Professor - em serviço - 

biologia 

1 1 CAPES 

Formação - Professor - biologia 2 2 CAPES 

Formação continuada – professores - 

biologia 

1 1 CAPES 

 

   

Formação Professor - em serviço - 

biologia 

0 0 SciELO 

Formação - Professor - biologia 3 3 SciELO 

Formação continuada – professores - 

biologia 

1 1 SciELO 

 

   

Formação Professor - em serviço – 0 0 LILACS 
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biologia 

Formação - Professor - biologia 0 0 LILACS 

Formação continuada – professores - 

biologia 

0 0 LILACS 

Total 28 18  

 

O cenário apresentado no Quadro 1 mostrou um acervo com fontes 

possíveis para fundamentação teórica da dissertação, com a disponibilização de 

trabalhos alinhados ao tema. Esses artigos, monografias e teses propiciam uma 

reflexão aprofundada da linha temática desta pesquisa. O ponto seguinte foi 

estabelecer o recorte temporal da pesquisa para o ano de 2016 a 2017, e para a 

busca por referências, teses, dissertações e artigos científicos publicados a partir de 

1996, ano inicial de vigência da LDB 9.394/96. 

O acesso aos sites foi um recurso imprescindível para o desenvolvimento 

do trabalho, pois são veículos que mantêm grandes acervos bibliográficos, 

principalmente a BDTD, que reúne as teses e dissertações defendidas em todo o 

país, e por brasileiros no exterior; a CAPES, biblioteca virtual que administra o 

acervo dos trabalhos científicos acadêmicos; o SCIELO, portal que tem em sua 

estrutura um acervo significativo de publicações científicas como artigos, teses, 

livros, revistas eletrônicas, entre outros; a LILACS, que é um índice regional que 

estabelece o controle bibliográfico da literatura científica e técnica em Ciências da 

Saúde produzida e publicada nos países da América Latina e Caribe e o Google 

Acadêmico – portal da Google que contém publicações científicas como artigos, 

teses, livros, revistas eletrônicas, entre outros. 

A opção pelos sites de busca acima decorre do fato de serem fonte de 

ampla divulgação de trabalhos acadêmicos, e que reúnem pesquisas de diversas 

bases de dados do Brasil. O acesso teve como objetivo localizar trabalhos que 

convergissem com a temática em estudo, buscando textos completos em PDF, e-

book ou similares, tomando como descritores as palavras-chave identificadas 

anteriormente. 
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Dentre as publicações disponíveis, destacou-se, com muita incidência, 

trabalhos que traziam a referência de uma das palavras-chave, mas que o teor da 

produção se referia a outras áreas do conhecimento ou a uma modalidade diferente, 

como educação infantil, ensino fundamental, formação de professor em pedagogia, 

dentre outras. Estes trabalhos foram excluídos da análise, pois não estavam de 

acordo com nosso objeto de pesquisa.  

Entre os 28 textos relacionados no Quadro 1, observou-se que, embora 

tenham um alinhamento com o tema em estudo, 10 não apresentaram conteúdos 

que favorecessem sua inserção nessa pesquisa, pois abordavam contextos 

diferentes com o interesse da pesquisa, embora as palavras-chave incidam como 

“professores” “biologia” “em serviço”. Esses trabalhos não foram utilizados neste 

projeto, dentre os quais, 18 textos mapeados e realizados os downloads, 

apresentaram conteúdos alinhados com o tema em estudo e destes 05 serão 

utilizados como base para o desenvolvimento deste trabalho.  

O artigo de Teixeira e Oliveira (2005) intitulado “A relação teoria-prática 

na formação do educador e seu significado para a prática pedagógica do professor 

de biologia”, publicado no portal SciELO, aborda observações e experiências na 

formação docente e questiona a eficiência da aprendizagem por abordagens 

essencialmente práticas.  

É um estudo que analisa como é trabalhada a relação teoria-prática na 

dinâmica do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal 

de Minas Gerais e as consequências dessa abordagem na formação e prática 

pedagógica dos professores nele graduados (TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2005). 

Segundo Teixeira e Oliveira (2005, p. 02), 

 

Na elaboração do plano de aula para a regência sentimos muita dificuldade 
em montar uma aula clara e objetiva para alunos de ensino fundamental e 
médio. Não sabíamos como transformar o conteúdo científico estudado 
durante o nosso curso de Ciências Biológicas numa linguagem acessível a 
esses alunos. Percebemos que durante o nosso curso trabalhamos muitas 
atividades práticas voltadas para a educação básica, mas as abordagens 
teóricas ficaram bastante restritas ao âmbito científico. 

 

Dessa forma, a formação acadêmica, e docente, acaba por concentrar de 

forma excessiva o campo teórico, enquanto a prática, estágio extremamente 

necessário para o exercício do professor em sala de aula acaba ficando em segundo 

plano. Nesse sentido,  
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A tendência é enfatizar a formação teórica, estimulando o contato com os 
autores considerados clássicos sem se preocupar em modificar ou fornecer 
instrumentos para a intervenção na prática educacional. Em contrapartida, o 
foco pode estar na formação prática, admitindo-se que esta tem sua lógica 
própria, que independe da teoria. Neste caso, a prática é esvaziada da 
teoria, daí a ênfase nas disciplinas instrumentais, sem a preocupação com 
sua articulação com as disciplinas consideradas teóricas. (TEIXEIRA; 
OLIVEIRA, 2005, p.04). 

 

O artigo “Aplicação do modelo de conhecimento tecnológico, pedagógico 

do conteúdo (TPCK) em um programa on-line de formação continuada de 

professores de Ciências e Biologia”, de autoria de Salvador; Rolando e Rolando 

(2010), consiste em uma apresentação descritiva, com comparações quantitativas 

dos resultados de perfil e participação dos cursistas do programa on-line de 

formação continuada de professores de Biologia da Fundação CECIERJ, também 

publicado pelo portal SciELO. 

Os autores ressaltam no artigo que 

 
O ensino de ciências tem buscado superar ao longo das últimas décadas 
um forte modelo pedagógico impregnado na prática cotidiana das escolas, 
onde os processos de ensino-aprendizagem reproduzem a apropriação de 
conhecimentos através da transmissão mecânica de informações. As 
pesquisas em educação e em ensino de ciências têm apontado para a 
necessidade de mudanças na atuação do professor dessa área nos 
diversos níveis de ensino (SALVADOR; ROLANDO; ROLANDO, 2010). 

 

A importância do artigo acima consiste na dimensão que os autores 

apontam para a inovação metodológica no ensino das ciências, principalmente da 

disciplina de Biologia, aproximando o conteúdo à vivência cotidiana dos discentes, 

uma vertente bem próxima para com o presente trabalho. Ao apresentar questões 

que ressaltam as transformações ocorridas no ambiente da sala de aula, Salvador; 

Rolando e Rolando (2010,), apontam que 

 

Cada vez mais o papel do professor tem mudado de único detentor e 
reprodutor do conhecimento para se transformar em um facilitador e/ou 
coordenador de atividades, responsável por criar motivações para que os 
estudantes façam suas próprias descobertas no processo coletivo de 
construção do conhecimento. Faz-se necessário a superação dos modelos 
tradicionais, que priorizam a transmissão de conteúdos aos alunos de forma 
acrítica, sem evidenciar as dúvidas ou contradições que contribuem para o 
avanço do conhecimento científico. 

 

O artigo “As vicissitudes da formação docente em serviço: a proposta 

reflexiva em debate” de Aquino e Mussi (2001) destaca algumas das conclusões de 
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uma investigação realizada junto a professores da Rede Municipal de Ensino de São 

Paulo que participam de grupos de formação em serviço, a fim de conferir 

visibilidade aos efeitos que a prática formativa concreta vem produzindo no 

profissional docente.  

É um texto voltado para o campo cognitivo do professor, frente ao amplo 

universo pedagógico e didático que o mesmo vivencia cotidianamente. Destaca, 

principalmente, os desafios e conflitos presentes no trabalho do professor, quanto as 

suas tomadas de decisões e atitudes, junto à instituição em que atua, na perspectiva 

de ser um profissional por excelência. Conforme ressalta Aquino e Mussi (2001, p. 

211), 

 
O texto trabalha com o pressuposto de que os recentes paradigmas de 
formação docente em serviço, ao serem operados por práticas formativas 
concretas, promovem novas possibilidades de experiência de si para os 
professores, conferindo novas figurações de subjetividade para os 
professores no tempo presente — professor-reflexivo, professor-autônomo, 
professor-investigativo. 

 

É um texto que contribui significativamente para a presente dissertação, 

por apresentar os princípios teóricos necessários para a formação do profissional 

docente, dentro de seu espaço de trabalho. Observa-se que o perfil do professor 

converge para o tripé “professor-reflexivo”, “professor-autônomo”, “professor-

investigativo” (AQUINO; MUSSI, 2001). 

Esses princípios convergem de forma absoluta para a elaboração da 

estrutura conceitual na formação do professor em serviço, enquadrando na estrutura 

conceitual e prática das sessões que o professor participa no LDAD, como atividade 

para o seu desenvolvimento cognitivo, teórico e prático na instituição em que 

trabalha. Nesse sentido, os autores apontaram para a necessidade de o professor 

ter uma prática efetiva e continuada em sua formação docente, dentro de seu 

espaço de trabalho, pois 

 

Assistimos, nesse contexto, a um remodelamento das práticas de formação 
docente em vigor no cenário da profissão. De um modelo formativo 
instalado num intervalo de tempo anterior ao ingresso no exercício efetivo 
da profissão e que se organizava em âmbitos distintos daquele que seria 
seus lócus de trabalho, instauraram-se práticas formativas docentes que 
passam a ocorrer justa postas à experiência do ofício e, mais recentemente, 

no próprio local de trabalho (AQUINO e MUSSI, 2001, p. 216). 
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Esse cenário ressalta um novo modelo da praxe docente, em que o 

profissional interage concomitantemente com sua realidade laboral, socializando os 

conflitos e avanços no processo da construção da aprendizagem com os discentes, 

enquanto utiliza suas experiências como conteúdos para novas aprendizagens, nos 

momentos de encontros, para sua formação profissional, conforme explicita Aquino 

e Mussi (2001, p. 211), 

 
A formação concomitante ao exercício do ofício inaugura, assim, uma nova 
racionalização da profissionalidade, e, por extensão, da constituição dos 
saberes docentes. De um ponto de vista teórico, tratava-se de um 
dispositivo tático que fez circular, de forma mais precisa e localizada no 
interior da profissão, modos de se pensar professor. 

 

O artigo “Formação acadêmica em serviço: avanços, resistências e 

contradições de um grupo de professores de ciências”, de Chapani (2008), destaca 

as relações estabelecidas entre a prática docente e os conhecimentos constituídos 

em processo de formação acadêmica em serviço. Foi realizada, conforme descrito 

no trabalho, entre 2004 e 2006, uma pesquisa com um grupo de docentes 

participantes de um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. 

Observa-se, nesse trabalho, que Chapani (2008) apresenta uma nova 

realidade no processo metodológico utilizado na formação dos professores das 

disciplinas das áreas das ciências exatas e biológicas: a utilização não apenas dos 

conteúdos teóricos como elemento para instrumentalizar o docente para desenvolver 

o processo de ensino e de aprendizagem nas salas de aulas das escolas. Nesse 

curso de formação docente, trabalhou-se o processo de formação continuada em 

serviço para os professores leigos que desenvolviam suas atividades nas unidades 

de ensino das redes públicas municipais e estaduais (CHAPANI, 2008). 

Também se evidenciou um elemento inovador, para as áreas das ciências  

exatas e biológicas, a inserção do campo experimental, realizado com atividades 

práticas em laboratórios, contrapondo o método de memorização conceitual 

excessivamente utilizado pelos professores e o campo analítico reflexivo, que levou 

os docentes a refletirem suas práticas não só procedimentais, mas teóricas e 

metodológicas, na perspectiva de propiciar aos discentes, não só professores 

formados, mas, sobretudo, habilitados a desenvolverem ensino com foco na 

aprendizagem e na formação do aluno (CHAPANI, 2008). 
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 Dessa forma, conforme destaca Chapani (2008, p. 7), o curso de 

formação docente 

 
Sustenta-se em dois movimentos: a experiência e a reflexão. Desta forma, 
diferencia-se o conhecimento-na-ação (tácito, implícito, interiorizado, que 
não precede a ação, mas está contido nela); reflexão na ação (construção 
de novos conhecimentos em situações que fogem da rotina); reflexão sobre 
a reflexão na ação (momento no qual o professor busca soluções para 
novos problemas pela análise, contextualização, compreensão de suas 
origens, apropriação de teorias sobre o problema, enfim, realiza uma 
investigação) 
 

Contudo, a autora destaca que o campo de formação continuada ou em 

serviço é uma realidade nem sempre compreendida como necessária pelos 

professores, pois muitos se percebem autossuficientes em conhecimentos teóricos e 

metodológicos, e que, sua formação acadêmica lhe instrumentaliza para sua 

atividade em sala de aula. Outro elemento presente é a resistência na adesão dos 

professores em participar de eventos extraclasse, pois são vistos como atividades 

laborais e não de aperfeiçoamento profissional e ascensão pessoal (CHAPANI, 

2008). 

Chapani (2008, p. 11) coloca que 

 
os docentes consultados fizeram diversas referências às dificuldades 
relacionadas ao magistério (falta de reconhecimento profissional; má 
remuneração salarial; dificuldades de atualização em serviço e os 
problemas vivenciados no cotidiano escolar), realçaram o empenho pessoal 
e o amor à profissão como forma de superação dessas dificuldades e 
enfatizaram a dimensão afetiva da mesma, como se vê nos seguintes 
depoimentos; “apesar dela [profissão docente] ser muito difícil e também 
desvalorizada, desrespeitada, mal remunerada, goste do que você está 
fazendo, pois o gosto pela profissão supera todos estes obstáculos”; “(...) a 
vocação, responsabilidade, compromisso e vontade de acertar são fatores 
importantíssimos para o bom desenvolvimento na educação”. 

 
 

O artigo “Formação de professores em serviço: aspectos para discussão”, 

de Bottega (2007), aborda a formação de professores em serviço a partir de duas 

formas comumente realizadas: os cursos e os projetos de formação continuada, 

apresentando aspectos sobre cada uma delas e uma discussão sobre as 

perspectivas de formação em serviço para os docentes. 

Segundo o autor, há uma nítida dissintonia entre os cursos de formação 

acadêmica e os cursos de qualificação profissional do professor com sua prática 

cotidiana em sala de aula, pois  
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o professor faz cursos e mais cursos e não altera a sua prática. Em 
contrapartida, o professor, opinando do lugar de participante também avalia 
negativamente o curso muitas vezes por não encontrar no evento uma base 
suficientemente clara e coerente para um fazer pedagógico diferente. Tão 
logo termina o curso, o professor sente-se desamparado, não tendo com 
quem discutir aspectos apresentados e desenvolvidos no evento. Tal 
situação, longe de ser um escudo para se achar um culpado por esta ou 
aquela prática pedagógica, pede, no mínimo, reflexão sobre uma questão 
que é bem mais ampla, a formação em serviço, abordada aqui a partir de 
duas formas de realização já citadas: os cursos e sobre projetos de 
formação continuada (BOTTEGA, 2000, p.171). 

. 

 
Nesse sentido, compreende-se que a prática docente é uma atividade que 

se constrói cotidianamente, visto que o universo evolui em sua estrutura natural e, 

nesse processo, tudo que existe sobre ele também participa dessa mudança. Desta 

forma, evidencia-se a necessidade permanente de aperfeiçoamento do professor, na 

perspectiva de compreender as transformações naturais, sociais, físicas, ambientais, 

políticas e culturais em que se estrutura a sociedade, para que tenha possibilidade 

de estar contribuindo na aprendizagem dos discentes (BOTTEGA, 2000). 

As realidades múltiplas presentes no ambiente da sala de aula, 

principalmente a heterogeneidade no campo do conhecimento que têm os alunos, 

requer do professor mais que conceitos e teorias pouco aplicáveis às realidades de 

seu ambiente comunitário. Desta forma, o professor precisa estar em sala de aula e 

estar se aperfeiçoando em sua base conceitual, procedimental, curricular e humana, 

para que venha a desenvolver um trabalho com qualidade. 

Evidencia-se, portanto, a importância do espaço de formação do 

professor enquanto formação continuada e em serviço, na perspectiva de 

instrumentalizá-lo, efetivamente em sua praxe profissional. Segundo Bottega (2007, 

p. 176), 

 
Um projeto de formação contínua que seja sólido também impulsiona o 
professor a buscar a auto-formação, por meio de programas de pós-
graduação. Nesse sentido, a formação contínua tem a prerrogativa de 
ampliar os horizontes de leitura dos que estão nela envolvidos, já que se 
propõe debruçar sobre as questões de ensino, entendido como práxis. 
Também, neste contexto, é relevante mencionar o sentido coletivo da 
construção do espaço de formação contínua.   

 

 A proposta de trabalho concentra-se na área de Ciências Biológicas, 

com foco na formação continuada dos professores das disciplinas de Biologia, 

tomando como eixo a qualificação no processo metodológico do ensino de Biologia 

para melhoria do desempenho discente.  
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É perceptível que a sobrecarga de trabalho que o professor acumula em 

suas atividades diárias o condiciona a um ativismo crescente e o impõe a um 

processo seletivo que o obriga a priorizar qual atividade é possível realizar, deixando 

em segundo plano, geralmente, sua formação profissional. 

Nesse sentido, o cerne dessa pesquisa está em identificar, a partir da 

perspectiva dos professores, a contribuição que o Laboratório de Didática e 

Aperfeiçoamento Docente da Escola proporciona para a melhoria da qualidade do 

ensino dos docentes de Biologia, mediante sua qualificação por meio da formação 

continuada no referido espaço,  

Justifica-se, portanto, o esforço de desenvolver e apresentar o LDAD à 

sociedade, pois ele surge da necessidade de elevar o nível de rendimento na 

aprendizagem dos discentes na disciplina Biologia e construir um ambiente de 

interação e reflexão da prática docente na escola. 

Neste aspecto, o Laboratório de Didática e Aperfeiçoamento Docente 

possibilita ser uma ferramenta que pode contribuir para que os docentes venham a 

ter um espaço, dentro de seu horário de trabalho, específico para estudo e 

ampliação de seus conhecimentos. Um ambiente dinâmico, confortável que os 

permitam interagir entre si, e com outros profissionais, promovendo um 

aperfeiçoamento metodológico através da troca de experiência. 
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3 FORMAÇÃO INICIAL, CONTINUADA E FORMAÇÃO EM SERVIÇO DE 

PROFESSORES 

 

Compreender a função do docente na escola contemporânea requer uma 

leitura ampliada de seu papel no desenvolvimento do ensino e da aprendizagem dos 

discentes, tomando como parâmetro o olhar que a sociedade tem hoje da função 

social da escola. A demanda de atividades atribuídas como processo de formação 

humana, desenvolvida pelas unidades educacionais multiplica-se a cada dia, 

elevando, também, na mesma proporção as exigências por experiências exitosas, 

cobradas não só pelo complexo e burocrático sistema que se formou no contexto 

educacional, mas, principalmente, pela comunidade escolar, integrantes diretos no 

processo (SILVA, 2014). 

Assim, as unidades educacionais, na perspectiva de se adequarem às 

realidades sistêmicas que gerenciam a vida e a rotina institucional, tornam-se 

“laboratórios experimentais” de programas e projetos que começam e terminam, sem, 

muitas vezes, atingirem seus objetivos e metas, visto que a velocidade com que 

chegam não permitem que haja um aprofundamento, um planejamento ou até 

mesmo uma compreensão de seus objetivos e de suas metodologias (MOREIRA, 

2016). 

E é neste contexto que professores e a instituição escolar vivenciam uma 

realidade paradoxal: como promover aprendizagem, por meio da construção coletiva 

e/ou específica do conhecimento, se uma grande parcela dos discentes ainda não 

tem os conhecimentos conceituais necessários para interagir com a ampla 

complexidade curricular exigida para sua formação? Como a escola prepara o 

professor para absorver a demanda diária de trabalho em sala de aula, na 

perspectiva de cumprir a matriz curricular, sem comprometer o desempenho dos 

discentes nos processos avaliativos e os eventos da instituição?  

Sobre esse contexto, Perrenoud (1999, p.08) aponta que 

 
 A escola procura seu caminho entre duas visões do currículo: uma 
em percorrer o campo mais amplo possível de conhecimentos, sem 
preocupar-se com sua mobilização em determinada situação, o que 
equivale, mais ou menos abertamente, a confiar na formação 
profissionalizante ou na vida para garantir a construção de competências; a 
outra aceita limitar, de maneira drástica, a quantidade de conhecimentos 
ensinados e exigidos para exercitar de maneira intensiva, no âmbito escolar, 
sua mobilização em situação complexa. 
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A escola é o espaço constituído para desenvolver a produção do 

conhecimento científico, inserindo o homem no universo da literatura, das letras, dos 

números, dos códigos linguísticos, biológicos, geográficos, históricos, sociais etc. 

Porém, o ativismo e a rotina do espaço escolar vinculou a atividade docente ao 

formalismo de transmissão do conteúdo e a realização de procedimentos 

burocráticos, deixando, à parte, a qualificação do professor, seja por meio de 

especializações de suas áreas de atuação, seja por meio de formações continuadas 

ou em serviços (PERRENOUD, 1999). 

Romper com esse processo consiste em mudar os modelos instituídos 

como referência na formação escolar. Dessa forma, 

 
É preciso trabalhar no sentido da diversificação dos modelos e das práticas 
de formação, instituindo novas relações dos professores com o saber 
pedagógico e científico. A formação passa pela experimentação, pela 
inovação, pelo ensaio de novos modos de trabalho pedagógico. E por uma 
reflexão crítica sobre a sua utilização. A formação passa por processos de 
investigação, diretamente articulados com as práticas educativas. (NÓVOA, 
1992, p.28). 
 

Assim, percebe-se que o professor não teve a atenção necessária para 

acompanhar o processo de evolução do ensino, aspecto que o limitou a sua 

formação acadêmica inicial, como elemento de inserção e permanência do espaço 

docente. Dessa forma, busca-se analisar como o espaço de formação continuada 

em serviço influencia diretamente, para que o professor de Biologia tenha o 

aprimoramento contínuo, através da apropriação do conhecimento, conquistando 

assim, o sucesso em seu universo profissional e pessoal (NÓVOA, 1992). 

  

3.1 A Formação inicial do professor e o desafio da docência 

 

O processo do ensino e da aprendizagem é constituído por diversos 

atores que atuam em campos diferentes, mas que todos convergem para objetivos 

comuns: o desenvolvimento cognitivo dos discentes mediante a intervenção do 

professor. Dessa forma, compreende-se que o professor, ao interagir por meio da 

aplicabilidade dos conteúdos pelas relações interpessoais e do diálogo com os 

discentes, conduz de forma exitosa para o sucesso do aluno (CERQUEIRA, 2006).  

O método tradicional de ensinar aporta o professor como único elemento 

capaz de proporcionar o ensino, e para a realização dessa atividade bastava 
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conhecer um pouco os conteúdos na área de conhecimento que atua para que 

sejam alocados no espaço da sala de aula. Segundo Perrenoud (2000, p. 56) 

 
Os programas nacionais não dizem nada a respeito da transferência de 
ensino e do trabalho escolar, nem dos métodos de ensino-aprendizado ou 
de avaliação, remetendo os professores para suas crenças pessoais, para 
sua formação e para os métodos e manuais escolares, a abordagem por 
competências não pode assumir tamanha dicotomia entre o programa, por 
um lado, e os processos e ferramentas de formação, por outro. Isso poderia 
restringir a autonomia dos docentes e, ao mesmo tempo, exigir deles um 
nível mais alto de profissionalização, ou seja, de responsabilidade.  

 

Concebe-se, assim, a necessidade do professor não ficar limitado a sua 

formação inicial, visto que esta apenas lhe dá condição de discussão temática ou 

conceitual, mas, por outro lado, reduz sua capacidade de desempenhar a 

construção de um conhecimento amplo, significativo e contextualizado com seus 

discentes, pois estes vivenciam cotidianamente questões não presentes nos centros 

de formação acadêmica. 

Como ressalta Perrenoud (2000, p. 49),  

 
A formação dos professores apenas começa agora a torna-los capazes de 
inventar atividades e sequenciais didáticas a partir dos objetivos visados. A 
inventividade didática dos professores é pequena e depende mais da 
imaginação pessoal ou da criatividade dos movimentos de escola nova do 
que de formação profissional ou dos recursos oficiais de ensino. Importa, 
em contrapartida, que cada professor seja capaz de pensar constantemente 
por si mesmo, em função de seus alunos. 

 

Ao compreender que o campo acadêmico não oferece instrumentos e 

conhecimentos suficientes para o desempenho exitoso de sua função docente, o 

professor também compreende a necessidade de se manter atualizado no processo 

de qualificação profissional em formação, na perspectiva de uma interatividade entre 

conhecimentos, valores, formação de conceitos numa relação dialógica entre 

professor e apropriação de novo conhecimentos, desencadeando e promovendo a 

aprendizagem (PERRENOUD, 2000). 

Dessa forma, compreende-se que o profissional docente que não adentra 

no universo de formação continuada, como mecanismo de obter novas 

aprendizagens, novos métodos e a apropriação de recursos didáticos e pedagógicos 

para o desempenho de suas atividades em sala de aula, culmina por se manter em 

um estado de inércia, promovendo a transmissão de informações desconexas com a 

realidade (CERQUEIRA, 2006). 
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Portanto, para que o processo educacional se concretize, numa 

perspectiva que o aprender realmente aconteça, é necessário que o professor se 

perceba como instrumento de formação e, esse contexto, como ressalta Feire (1986, 

p. 23) “ensinando, descobri que era capaz de ensinar e que gostava muito disso. 

Comecei a sonhar cada vez mais em ser um professor. Aprendi como ensinar, na 

medida em que mais amava ensinar e mais estudava a respeito”.  

A compreensão que Freire (1986) coloca sobre o ser docente consiste em 

uma dimensão ampla e condicional de docência plena, transcendendo a estrutura de 

mero reprodutor de informações. A plenitude do significado da docência permeia o 

universo da produção do conhecimento dinâmico, em que o professor é aprendiz de 

sua atuação, amante de sua atividade. Um ser capaz de ensinar conteúdos e 

valores humanos e inovar o processo de ensino por meio da inserção de novas 

tecnologias, de produzir conhecimento partindo do campo da aprendizagem 

significativa para os discentes.  

O processo de ensino-aprendizagem implica a interação de três polos: o 

aluno que busca aprender, o objeto do conhecimento e o professor que interage, 

buscando favorecer a aprendizagem. O professor é o orientador, o coordenador e o 

facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Para que sua orientação influa 

sobre os processos de construção do conhecimento, deve estar atento aos 

mecanismos das relações interpessoais nas interações com o educando, sem 

perder de vista que a ajuda pedagógica deve adequar-se às necessidades e 

características de seus alunos (PINTO, 2005).  

Sua intervenção pedagógica deve contribuir para que o aluno, frente às 

motivações do contexto educacional, desenvolva sua capacidade de realizar 

aprendizagens significativas, aprendendo a aprender e consequentemente na 

formação do aluno leitor e a atuação e o desempenho dos professores em sala de 

aula. Sem sua intervenção, certamente os caminhos seriam muito mais tortuosos e 

inacessíveis (FONSECA, 2008).   

Portanto, a formação do professor não pode ser superficial ou 

momentânea, pois a velocidade com que as mudanças sociais, ambientais, 

históricas, políticas e naturais acontecem não permite que o conhecimento 

aprendido no campo acadêmico, com sua formação inicial, seja suficiente para que 

este desenvolva por um período longo sua função docente. 

Conforme afirma Freire (1986, 27), 
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A educação libertadora é, fundamentalmente, uma situação na qual tanto os 
professores como os alunos devem ser os que aprendem; devem ser os 
sujeitos cognitivos, apesar de serem diferentes. Este é, para mim, o primeiro 
teste da educação libertadora: que tanto os professores como os alunos 
sejam agentes críticos do ato de conhecer. 

 

 A formação continuada ou a formação em serviço do profissional 

docente é, de fato, um instrumento que proporciona o fortalecimento do processo de 

ensino e que possibilita a melhoria da qualidade da educação. O professor que 

ensina e aprende com seus alunos constrói elementos para uma formação completa 

dos discentes. E para ensinar, o professor precisa ter o domínio do conteúdo 

ensinado, dos métodos pedagógicos e, sobretudo, do contexto que envolve o 

espaço de ensino (FREIRE, 1986). 

 

3.2 Formação docente em serviço: uma realidade distante do ambiente escolar 

 

A formação inicial de professores, realizada pelos Institutos de Educação 

Superior, reserva um percentual significativo da matriz curricular para o 

desenvolvimento de conteúdos e atividades, voltadas para a obtenção dos conceitos 

necessários à aprovação do docente, aspecto que diminui o tempo de 

aprendizagens dos conteúdos trabalhados na educação básica, área de atuação da 

maioria dos alunos que frequentam os cursos de licenciaturas de universidades 

(LIMA, 2007). 

Outro aspecto que compromete significativamente a preparação de bons 

professores é a ausência de estruturas voltadas para o campo da pesquisa. Essa 

atividade acaba por se tornar apenas um momento de elaboração de um trabalho de 

conclusão de curso, realizado com dificuldade pelos discentes, pois há poucas 

estruturas suficientes para que os professores orientem seus alunos (LIMA, 2007). 

Dessa forma, observa-se um universo significativo de profissionais 

docentes com certificação, mas sem habilidade necessária para o desenvolvimento 

pleno de suas atividades em sala de aulas, visto que os procedimentos pedagógicos, 

muitas vezes, são suprimidos pela demanda excessiva de conteúdos conceituais 

curriculares. Nesse sentido, Pereira (1999, p. 122) aponta: 

 
Os currículos de formação de professores, baseados no modelo da 
racionalidade técnica, mostram-se inadequados à realidade da prática 
profissional docente. As principais críticas atribuídas a esse modelo são a 
separação entre teoria e prática na preparação profissional, a prioridade 
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dada à formação teórica em detrimento da formação prática e a concepção 
da prática como mero espaço de aplicação de conhecimentos teóricos, sem 
um estatuto epistemológico próprio. Um outro equívoco desse modelo 
consiste em acreditar que para ser bom professor basta o domínio da área 
do conhecimento específico que se vai ensinar (PEREIRA, 1999, P. 112). 

 

Evidencia-se que o processo de formação acadêmica não consegue 

aperfeiçoar, instrumentalizar ou preparar plenamente o licenciado ao exercício do 

magistério, embora consiga instruí-lo com teorias e domínio de conhecimentos 

básicos, que lhe possibilite promover discussões ou repassar informações aos 

discentes em sala de aula. O conhecimento teórico gera, dentro do senso popular, 

uma perspectiva equivocada do processo de ensinar, pois preconiza que aquele que 

detém o domínio da informação tem capacidade pedagógica para ensinar (PEREIRA, 

1999). 

Só o conhecimento aprendido no espaço acadêmico, não é suficiente 

para que o docente absorva competências para desenvolver, com qualidade e 

eficácia, a aprendizagem com seus discentes. Conforme aponta Freire (1996, p. 52),  

 
É preciso insistir: este saber necessário ao professor – que ensinar não é 
transferir conhecimento – não apenas precisa de ser apreendido por ele e 
pelos educandos nas suas razões de ser – ontológica, política, ética, 
epistemológica, pedagógica, mas também precisa ser constantemente 
testemunhado, vivido. 

 

A compreensão do ato de ensinar, de acordo com Freire, é revertida por 

um campo de reflexão, no qual o professor, além de construir um ambiente de 

interatividade com os discentes, precisa promover a capacidade dos alunos para 

compreender a utilidade do conteúdo ensinado em seu contexto de vida (FREIRE, 

1996). 

É esse o elemento diferenciador no processo de ensino e da 

aprendizagem, ensinar com a capacidade de desenvolver competências com os 

discentes, aspecto que influencia de forma significativa na prática de um professor 

que sai do universo acadêmico e inicia sua prática no espaço escolar. Para Freire, a 

linguagem do docente precisa ser acessível ao aluno, pois como professor, 

 

Não posso apenas falar bonito sobre as razões ontológicas, 
epistemológicas, políticas da Teoria. O meu discurso sobre a Teoria deve 
ser exemplo concreto, prático, da teoria. Sua encarnação. Ao falar de 
construção do conhecimento, criticando a sua extensão, já devo estar 
envolvido nela, e nela, a construção, estar envolvendo os alunos. (FREIRE, 
1996, p. 52) 
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Muitos professores, ao saírem do ambiente universitário e adentrarem no 

espaço de sala de aula, constroem um universo com identidade própria e dimensões 

com suas características pessoais e profissionais tão fechados que os impossibilitam 

de interagirem com seus pares e socializarem suas dificuldades ou sucessos dentro 

da sala de aula. Esse cenário converge para um isolamento profissional, sustentado 

pela compreensão que seus saberes já são suficientes para que ele mesmo consiga 

superar as dificuldades e conduzir o processo ao objetivo proposto (FREIRE, 1996). 

Contudo, observa-se no espaço escolar que muitos professores acabam 

por se isolarem em suas atividades cotidianas e deixam de buscar novos espaços 

de interação, de aprendizagem, de apropriação de novos conhecimentos, ou seja, 

acabam por se sentirem satisfeitos com sua formação docente, geralmente 

composta por sua licenciatura em uma área específica de nível superior, desistindo 

de evoluírem didática e pedagogicamente (CHAPANI, 2008). 

Os muros das escolas parecem ter impedido que o universo dinâmico e 

interativo do conhecimento transformasse o cenário escolar. Nesse espaço, o 

conhecimento continua limitado aos conteúdos ministrados rotineiramente pelo 

professor, por meio de manuais didáticos, e para a realização dessa atividade, o 

conhecimento inicial apropriado no centro acadêmico é suficiente para o exercício 

docente (CHAPANI, 2008).  

Esse aspecto pode impulsionar os docentes a um estado de letargia, de 

acomodação mental que condiciona o profissional ao seu estado de necessidade 

imediata. O professor se percebe em um estado natural de regência rumo ao 

“próspero estágio de aposentadoria” (KOZELSKI, 2014).   

Nessa perspectiva, concebe-se a distância que os mesmos se encontram 

de aderirem ao ambiente de formação continuada, na perspectiva de melhorar seu 

desempenho profissional, dinamizando suas metodologias de ensino e tornando 

suas aulas em momentos prazerosos, lúdicos, criativos, modernos, contemporâneos 

e contextualizados com o ambiente em que a comunidade escolar está inserida 

(BEHRENS, 1996). 

Não há, no espaço escolar, espaço de trabalho do professor, um 

ambiente que lhe possibilite realizar uma formação, uma especialização, um estudo 

dirigido, uma pesquisa que lhe qualifique ou aperfeiçoe como professor. A escola 

permanece inerte a essa dimensão, embora a cobrança por qualidade no plano 

regencial seja permanente, a cobrança para superação de metas e resultados seja 
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condição para sua permanência na instituição, e o envolvimento com os eventos e 

projetos seja uma obrigação para esse profissional (PERRENOUD, 2002). 

Dessa forma, para que o professor melhore seu perfil profissional e 

pessoal, é necessário que venha aderir aos cursos de especializações e 

qualificações da docência por meio de investimento próprio, e o desprendimento de 

tempo e esforço físico extra escola. Essa realidade contribui para que poucos 

docentes tenham condições, diante do ativismo profissional e pessoal, participar de 

uma formação específica ou continuada, bem como acessar um aperfeiçoamento 

como um mestrado ou doutorado (BEHRENS, 1996). 

É importante os professores cultivarem o espírito de se evoluírem 

academicamente, de se aperfeiçoarem, se especializarem em áreas de sua 

formação e de atuação, na perspectiva de manterem-se atualizados em seu 

conhecimento. E um mecanismo que o professor pode fazer uso, como instrumento 

de evolução de sua carreira profissional, é a formação em serviço (CAPECCHI 2017). 

Dessa forma, tanto a formação inicial quanto a continuada, são 

oportunidades para que futuros professores e professoras reflitam e expressem 

sobre o sentido que o ser professor tem em suas vidas, conscientizando-se de seus 

saberes, valores, angústias e anseios (CAPECCHI 2017, p.693). 

A formação de docentes em serviço pode ser considerada uma nova 

modalidade de melhorar a qualidade de desempenhos dos professores que atuam 

na unidade de ensino e que não conseguem, por razões diversas, participarem de 

cursos de formação, de especialização ou de aperfeiçoamento em suas áreas de 

atuação, na perspectiva de melhorar seu desempenho em sala de aula e 

desenvolver sua eficácia como professor (AQUINO e MUSSI, 2001). 

Dessa forma, 

 
A formação concomitante ao exercício do ofício inaugura, assim, uma nova 
racionalização da profissionalidade, e, por extensão, da constituição dos 
saberes docentes. De um ponto de vista teórico, tratava-se de um 
dispositivo tático que fez circular, de forma mais precisa e localizada no 
interior da profissão, modos de se pensar professor (AQUINO; MUSSI, 2001, 
p.216) 

 

Observa-se, nesse processo, que a formação em serviço se apresenta 

como elemento diferenciador que oportunizará aos professores condições de eles 

aderirem a um instrumento de formação, sem necessitar de disporem de tempo extra 

para sua participação. Diminui de imediato a sobrecarga de trabalho, elemento que 
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gera tantas discussões tão comuns quando se trata de participação extra horário de 

aula (AQUINO; MUSSI, 2001). 

A formação em serviço viabilizaria a participação do professor no 

processo de formação teórica, didática e pedagógica, em comutação com suas 

atividades docentes, dentro da instituição de ensino em que o mesmo atua, no 

horário letivo, com horários disponíveis para estudo, pesquisa e aperfeiçoamento de 

sua atividade, por meio de formação em serviço (BOTTEGA, 2007). 

Esse processo de formação em serviço é extremamente importante, visto 

que “a troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de 

formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, 

simultaneamente, o papel de formador e de formando” (NÓVOA 1992, p.26). Dessa 

forma, o processo de formação em serviço do professor proporciona a este o tempo 

para estudo e aperfeiçoamento dentro de sua rotina didática, possibilitando que o 

mesmo tenha a necessidade de desenvolver essa atividade no período em que é 

destinado às atividades pessoais.  

Percebe-se que os momentos de formação continuada levam os 

professores a uma ação reflexiva. Nesse sentido, a evolução permanente no campo 

do conhecimento teórico e prático é uma necessidade do professor, e deve 

acontecer dentro de um processo continuado de capacitação que supra sua 

formação inicial. Conforme aponta Libâneo (2004, p.227), 

  
O termo formação continuada vem acompanhado de outro, a formação 
inicial. A formação inicial refere-se ao ensino de conhecimentos teóricos e 
práticos destinados à formação profissional, completados por estágios. A 
formação continuada é o prolongamento da formação inicial, visando o 
aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de 
trabalho e o desenvolvimento de uma cultura geral mais ampla, para além 
do exercício profissional. 

 

Dessa forma, compreende-se que o processo de formação em serviço, 

quando acontece dentro de uma estrutura didática e pedagógica adequada, torna-se 

um grande instrumento para uma prática docente exitosa.  Nesse contexto, o 

Laboratório de Didática tem desenvolvido um suporte importante para o 

aperfeiçoamento da prática docente (BOTTEGA, 2007). 
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4 LABORATÓRIO DE DIDÁTICA E APERFEIÇOAMENTO DOCENTE: UM 
ESPAÇO PARA FORMAÇÃO EM SERVIÇO DOS PROFESSORES DE BIOLOGIA 
 

O Laboratório de Didática e Aperfeiçoamento Docente – LDAD é um 

espaço pedagógico construído na Escola Profissional Francisca Rocha Silva, em 

Jaguaruana-CE, que visa proporcionar aos professores da escola, particularmente 

os de Biologia (objeto de estudo deste trabalho) da escola um ambiente estruturado, 

didático, pedagógico e tecnicamente, propício a sua formação em serviço. 

Compreende-se que, ao se estruturar o LDAD, ele seja uma experiência 

exitosa na unidade de ensino do município, contribuindo de forma significativa para a 

melhoria do desempenho destes profissionais, pois o ambiente disponibiliza aos 

professores, além de um acervo (digital e físico) amplo e atualizado para leitura e 

pesquisa de recursos pedagógicos (instrumentais, arquivos multimídia) para 

melhoria do seu desempenho em sala de aula, um espaço para interação, para troca 

de experiência e para o aperfeiçoamento de suas práticas docentes no próprio 

espaço escolar. 

O LDAD é um espaço físico destinado para desenvolver a formação e 

aperfeiçoamento didático e pedagógico em serviço, ou seja, dentro do período de 

trabalho na unidade escolar. Desta forma, os professores têm um espaço confortável, 

equipado com instrumentais e recursos didáticos e pedagógicos para realizar seus 

estudos, pesquisas, discussões referentes aos conteúdos, formular estratégias para 

aplicação de atividade, desenvolver projetos, elaborar atividades, roteiros de aulas 

de campo e/ou de laboratórios. 

É um espaço climatizado, estritamente pedagógico, equipado com 

computadores, acesso à internet, biblioteca, poltronas, mesas, cadeiras, armários, 

com acesso apenas aos professores para que os mesmos se sintam confortáveis e 

que não sejam interrompidos em seus momentos de estudo, na perspectiva de 

possibilitar um ambiente propício a sua formação docente. Esse ambiente é 

sistematicamente acompanhamento pelo coordenador pedagógico, figura central do 

processo formativo do professor na escola. 

O LDAD está estruturado para a formação dos professores de Biologia na 

instituição de ensino. Nele, os docentes realizam sessões durante sua permanência 

no espaço, na perspectiva de aprimorar sua prática docente e melhorar seu 

desempenho, aperfeiçoando sua metodologia de ensino e a aplicabilidade do 
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conteúdo e atividades de sua disciplina.  

Desta forma, considerando os aspectos formativos para docentes 

baseados nos referenciais teóricos da área, as atividades de formação foram 

organizadas em Sessão de Estudo e Pesquisa, Sessão de Métodos e Técnicas de 

Ensino, Sessão de Análise Reflexiva do Ensino e Sessão de Redimensionamento da 

Prática Docente, cada uma tem estrutura própria, com registro em instrumentais de 

acompanhamento específico para cada atividade desenvolvida.  

Dessa forma, as atividades ministradas dentro das sessões do 

Laboratório visam contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, refletindo em 

resultados satisfatórios, com aprendizagens significativas para os docentes. Assim, 

o estímulo à reflexão constante do ato pedagógico é considerado recurso básico 

para redimensionar a prática dos professores. 

Os estudos e pesquisas que subsidiam o referido trabalho visam 

direcionar, de forma clara e concisa, os objetivos didáticos-pedagógicos, procurando 

estabelecer uma conexão entre a prática do ensino e a efetiva aprendizagem. Dessa 

forma, as atividades propostas serão orientadas pela coordenação pedagógica da 

escola, com apoio da direção e profissionais convidados pela instituição. O tempo 

destinado para esse processo formativo é inserido dentro das 13 horas que o 

professor tem para planejamento. Dessa forma, metodologicamente, descrevemos 

as sessões interventivas que são distribuídas e realizadas mediante os seguintes 

fundamentos: 

 

4.1 Sessão de Estudos e Pesquisas 
 

Nessa sessão, os professores da disciplina de Biologia têm, no período 

de 120 minutos, um ambiente de diálogo, acompanhado pelo Coordenador 

Pedagógico, no qual apresentará o conteúdo que é ministrado nas aulas seguintes, 

bem como os aportes pedagógicos para a execução dos mesmos em sala de aula. 

Nesse momento, os professores da disciplina de Biologia acessam os 

instrumentais de apoio, por meio da plataforma virtual, com indicação de leituras de 

temas contidos em acervos virtuais, disponíveis nas revistas Ciências Hoje, Toda 

Biologia, Revista da Biologia, Revista Eletrônica de Biologia, Revista de Biologia 

Neotropical, Revista de Ciências Médicas e Biológicas, revista Temas Atuais em 

Biologia, revista Galileu, Revista de Biologia Tropical, revista Estudos de Biologias, 
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dentre outras, bem como o acervo de livro da área e livros de formação do professor. 

O objetivo é estimular o professor a conhecer esses instrumentais, 

importantes fontes de informações da área das ciências biológicas e, por meio de 

leituras, aprofundar seus conhecimentos teóricos, para que este apresente aos seus 

discentes os conteúdos específicos, que serão ministrados nas aulas seguintes, com 

segurança, dinamizando suas aulas, por meio de técnicas ou metodologias 

inovadoras. 

O suporte do Coordenador Pedagógico, formado em Ciências Biológicas, 

é essencial nesse momento, pois possibilitará aos professores compartilhar de suas 

dificuldades quanto ao desenvolvimento da aplicação dos conteúdos, na perspectiva 

de torná-lo de fácil compreensão aos seus alunos. Também, é um elemento 

motivador, para que os professores busquem novos conhecimentos, através da 

realização dos estudos e das pesquisas que o mesmo norteará. 

Esse é um trabalho desafiador para esse profissional que, conforme 

descreve Silva (2010, p. 8) [o Coordenador Pedagógico] precisa, 

 
Estar atento às dificuldades apresentadas pelo professor, que detém 
apenas a teoria do conteúdo a ser ensinado, mas não se enquadra com os 
pressupostos educacionais e metodológicos do sistema: como ensinar, ou 
seja, ele domina o conteúdo, porém carece de subsídios teóricos e 
pedagógicos, inerentes ao processo ensino aprendizagem. Sendo assim, o 
coordenador precisa trabalhar o conflito existente entre pedagogos, que são 
educadores profissionais, e os professores de matérias específicas que, por 
dominarem suas respectivas áreas de formação superior, manifestam 
atitudes de resistência ao acolhimento de sugestões com relação a sua 
forma de atuar em sala de aula. 

 

Compreende-se que a parceria entre coordenação pedagógica e 

professores é um elemento impactante para o sucesso do espaço e a eficácia do 

projeto, pois o coordenador pedagógico é o elemento que possibilita a motivação, 

além de provocar as mudanças de atitudes nos docentes e dinamizar a participação 

dos professores (SILVA, 2010).  

A apropriação do espaço pelo professor é outro elemento importante 

nesse cenário. Nesse ambiente, o professor precisa se sentir acolhido e confiante, 

certo de que o LDAD lhe propiciará muitas das respostas para transcender às 

diversas barreiras presentes no espaço de sala de aula, que o dificulta caminhar 

nesse espaço. 

No referido seguimento, o laboratório visa subsidiar o trabalho pedagógico 
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do professor, pois disponibiliza, através das informações coletadas e selecionadas, 

condições de aprimoramento do trabalho a ser realizado em sala de aula pelo 

professor. Ainda se analisará neste contexto, a coesão e coerência entre as várias 

vertentes que influenciam no cotidiano pedagógico do docente e as peculiaridades, 

que se fazem presentes no seu dia a dia. Nesse sentido, a busca constante de 

suportes teóricos visa refletir e contribuir para a melhoria das ações desenvolvidas 

pelo professor. 

A sessão de estudos e pesquisas irá priorizar as pesquisas bibliográficas, 

através de fontes acessíveis, tais como internet, livros didáticos e paradidáticos, 

revistas, jornais e canais especializados em educação. De maneira que a formação 

docente seja tanto quanto suficiente, para atender às demandas de  

conhecimentos necessários à prática docente na escola. 

         A construção de uma formação, condizente com os anseios da 

sociedade atual, requer do professor visão ampla dos aspectos curriculares, 

didáticos e pedagógicos, pois o dia a dia na escola revela-se um desafio, diante das 

situações que os mesmos enfrentam perante comportamentos, atitudes e até 

mesmo falta de motivação dos alunos, que vivem realidades fora da escola e que 

afetam a mesma internamente. Nesse sentido, ter uma formação, que dê suporte 

para uma educação de qualidade e condições de solucionar problemas do cotidiano 

escolar, é uma forma muito importante para se formar uma sociedade mais justa e 

igualitária (MOREIRA, 2001).  

As pesquisas e estudos realizados pelos professores, dentro desta 

sessão, os amparam para uma formação sólida e profunda, apropriando-se de 

aspectos que os norteiam diante dos enfrentamentos dos problemas diários. Ao ter 

conhecimento, por exemplo, de gestão de sala de aula, psicologia da aprendizagem 

e psicologia da infância e adolescência, o professor marca sua condição como 

condutor de situações, que os revelam como agentes transformadores de realidades, 

pois conseguem resolver problemas que interferem nas atividades pedagógicas da 

escola (MORETTI, 2010). 

Nesse aspecto, a sessão de estudos e pesquisas dá aos professores, 

aparatos que se fazem necessários para a profissão docente, pois permite a 

construção de estruturas didáticas e pedagógicas de fundamentação necessária 

para desempenhar seu ofício, com competência e habilidade (NAZAR, 2007). 

Nesta sessão, o professor contempla momentos de aprofundamento das 
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teorias e práticas de sua disciplina, além de procurar se inteirar de outras disciplinas 

que complementam a sua, através da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. 

Este momento que ocorre dentro do cronograma de planejamento da escola, no 

mínimo duas horas semanais, também dá ao docente a oportunidade de ampliar 

seus conhecimentos acerca das condições didáticas e pedagógicas, necessárias à 

realização de um trabalho de qualidade e que seja conduzido, através da 

fundamentação consciente e estruturação racional, aulas atraentes e significativas 

para os estudantes. Ocorrendo estas situações, temos muita chance de termos 

aulas que instiguem a aprendizagem satisfatória, tão almejada nos dias de hoje 

(TORMENA; FIGUEIREDO, 2010). 

 

4.1.1 Eixos que estruturam a sessão de estudos e pesquisas 
 

Os eixos que estruturam a base da sessão de estudos e pesquisas do 

Laboratório de Didática e Aperfeiçoamento Docente estão pautados no currículo, na 

didática e no pedagógico. Esses três eixos se articulam para possibilitar ao professor 

exercitar de forma eficiente sua prática docente, aperfeiçoando não só seu 

conhecimento específico, da disciplina que leciona, mas principalmente sua 

metodologia de ensino. 

4.1.1.1 Eixo Curricular: 

O currículo é um dos eixos de maior complexidade, pois além de abranger 

um universo de conteúdos, que são necessários para a formação do professor, tanto 

na disciplina de regência, quanto os conteúdos de formação humana, que abrange 

um campo inesgotável de conhecimento. Contudo, é algo extremamente complexo 

constituir um currículo que abranja conteúdos e conhecimentos necessários para a 

formação do docente dentro de suas atividades letivas na escola (SAVIANI, 2016). 

Conforme destaca Saviani (2016, p. 55), o currículo “não é outra coisa 

senão essa própria escola em pleno funcionamento, isto é, mobilizando todos os 

seus recursos, materiais e humanos, na direção do objetivo que é a razão de ser de 

sua existência: a educação” de quem está no processo de aprendizagem e 

necessita de conhecer determinados conteúdos para a construção de 

conhecimentos específicos daquele contexto social, econômico, político, histórico e 

cultural. 
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Compreende-se assim que a dimensão do currículo transcende apenas a 

relação de conteúdos associados a uma disciplina. Para Saviani (2016), é 

necessário compreender que alguns pontos devem ser evidenciados para que, ao se 

construir um currículo, entre eles destacam-se os parâmetros pedagógicos e 

didáticos, sem perder o foco nos eixos científicos e filosóficos, imprescindíveis para 

uma formação ampla e que subsidie ao docente a compreender que, ao atuar como 

profissional, ele se torna um agente de transformação social, que tem como 

instrumento sua competência de ensinar e educar discentes dos mais variados 

níveis sociais, econômicos e com conhecimentos limitados aos seus níveis 

cognitivos. 

Dessa forma, é importante que, ao estruturar um currículo para a 

formação em serviço de professores de biologia, inicie buscando respostas às 

seguintes indagações: qual o perfil dos professores que estão em exercício e sendo 

formados em serviço? Eles compreendem essa nova metodologia de formação? 

Conhecem e compreendem os instrumentais que compõem a estrutura de formação 

em serviço? Quais suas deficiências no processo pedagógico e didáticos como 

regentes da disciplina de biologia? Que base curricular deve nortear a formação em 

serviço destes professores? Os professores estão comprometidos com o ensino e o 

desenvolvimento da qualidade do ato de ensinar? (CADERNO DE FORMAÇÃO: 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DIDÁTICA DOS CONTEÚDOS, 2011). 

O conhecimento das dimensões acima é necessário para que a escola, 

como agente de formação não só de discentes, mas também dos docentes que nela 

desenvolvem suas atividades, organize suas bases pedagógicas e, fundamentada 

em seu projeto pedagógico, crie um ambiente capaz de estruturar o currículo para a 

formação de professores no ambiente do LDAD. 

Compreende-se que é imprescindível desenvolver, nos discentes, 

competências e habilidades que os possibilitem a conhecerem o universo biológico e 

buscar resolutividade dos desafios presentes nesse universo. Conforme destaca as 

diretrizes do “Programa Aprender Pra Valer”, instituído pela Lei Estadual 14.190/08, 

da Secretaria da Educação Básica do Ceará – SEDUC, ao ensinar Biologia, o 

professor deve "desenvolver nos alunos competências, que consistem na 

capacidade de articular diversos recursos cognitivos em situações especificas e 

habilidades, capacitando o aluno para argumentar, agir, tomar iniciativas, criticar e 

ser um agente transformador da sociedade” (CEARÁ, 2008, p.69). 
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Contudo, para que o professor tenha competência de assimilar o nível de 

conhecimento dos alunos e desenvolva seu plano de aula com a eficácia necessária 

para promover aprendizagem, é essencial o domínio, não só dos conteúdos, 

conceitos e teorias, mas também de competências e habilidades didáticas e 

pedagógicas, como sugere o Programa Aprender Pra Valer, ao colocar que 

 

Habilidades e competências caracterizam-se como atributos intelectuais e 
cognitivos apreendidos a partir da ação educativa e que tornam o cidadão 
apto a agir de modo eficiente em qualquer situação de vida. Por fim, a 
qualidade do ensino de Biologia pressupõe, também, uma nova forma de 
avaliar que possibilite uma prática pedagógica de inclusão, respeitando as 
diferenças, os interesses, as capacidades e as aptidões, cabendo à escola 
proporcionar oportunidades de ensino e de aprendizagem que permitam seu 

pleno desenvolvimento (CEARÁ, 2008, p. 68). 
 

Nessa perspectiva, ao desenvolver seu plano letivo de curso da disciplina 

de Biologia, o professor terá no LDAD o suporte didático e pedagógico para 

aprofundar, cotidianamente, novas metodologias que lhe permita aplicar o conteúdo, 

com segurança e fundamentação para que a aula se torne um ambiente dinâmico, 

lúdico e com a motivação necessária para o desenvolvimento da aprendizagem. 

4.1.1.2 Eixo Didático 

 

A dimensão didática, no campo de atuação da docência, é imprescindível 

para o exercício eficaz do professor, visto que é por meio das teorias e fundamentos 

filosóficos que concebe a formação plena do magistério.  

Segundo Saviani (2016, p. 66),  

 
Sob essa categoria compreendem-se os conhecimentos relativos às formas 
de organização e realização da atividade educativa no âmbito da relação 
educador-educando. É, em sentido mais específico, o domínio do saber 
fazer. Implica não apenas os procedimentos técnico-metodológicos, mas a 
dinâmica do trabalho pedagógico enquanto uma estrutura articulada de 
agentes, conteúdos, instrumentos e procedimentos que se movimentam no 
espaço e tempo pedagógicos visando atingir objetivos intencionalmente 
formulados. 

 

Observa-se, na concepção de Saviani (2016), que a compreensão sobre 

currículo adquire um conceito maior que o simples agrupamento de conteúdos e 

diretrizes que são estruturados para cumprir a base de aprendizagem dos discentes, 

e aqui se estende a todos os níveis e modalidades de ensino. Ele se constitui como 
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um campo articulado com conteúdos, procedimentos, atividades que proporcionam o 

movimento do saber entre os discentes. 

Nesse sentido, prevalece a capacidade do professor de dinamizar suas 

atividades em sala de aula, na perspectiva de apresentar o conteúdo sempre 

contextualizando com os espaços de vivências de seus alunos. Concebe-se, 

portanto, que o plano de aula não pode ser estático, nem simplista, pois o 

conhecimento construído precisa contemplar não só conceitos e teorias, mas todas 

as dimensões socioeconômicas, políticas e ambientais em que vive o discente e sua 

família. 

O campo de atuação do docente no LDAD tem como princípio propiciar 

ao professor de Biologia recursos didáticos para que sua aula aconteça com 

eficiência, possibilitando o enriquecimento de métodos e técnicas de ensino, bem 

como a fundamentação científica de biólogos e pesquisadores da área das Ciências 

Biológicas. Dessa forma, o conhecimento e o domínio didático é elementar para sua 

atuação docente (TONIAZZO, 2009). 

A Didática, como ciência que congrega os campos que compõem a arte 

de ensinar, dentre eles a pedagogia e seus métodos e técnicas de ensino, tem como 

essência o estudo sobre os processos de ensino e de aprendizagem. Embora seja 

instrumento exigido para o exercício do magistério, tem como precursor Jan Amos 

Komenský, pedagogo conhecido por “Comenius”, que no século XVII, escreveu o 

“Tratado da Arte Universal de Ensinar Tudo a Todos” ou “Didactica magna", livro 

publicado em 1649 (TONIAZZO, 2009, p. 70). 

Nos conceitos elaborados por Comenius (1649), destaca-se a importância 

e a necessidade do domínio da didática pelo professor, pois sua fundamentação 

 
Indica um caminho fácil e seguro de pôr estas coisas em prática com bom 
resultado. A proa e a popa da nossa Didática será investigar e descobrir o 
método segundo o qual os professores ensinem menos e os estudantes 
aprendam mais; nas escolas, haja menos barulho, menos enfado, menos 
trabalho inútil, e, ao contrário, haja mais recolhimento, mais atrativo e mais 
sólido progresso (COMENIUS, 1649, p.09). 

 

Observa-se que o foco na educação está nas dimensões do ensino e da 

aprendizagem, e o professor precisa ter o domínio da didática, e todas suas técnicas 

de ensino, para que essas dimensões possam ocorrer com eficácia, proporcionando 

aos discentes a capacidade de aprender todo o conteúdo ensinado. O domínio da 

didática permite ao professor desenvolver melhor o exercício do magistério, 
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principalmente por meio de habilidades que venham a superar as dificuldades de 

indisciplinas, desinteresse dos discentes e deficiência do conhecimento (MOREIRA, 

2001). 

Como bem destacou Comenius (1649. p. 134), 

 
Importa agora demonstrar que, nas escolas, se deve ensinar tudo a todos. 
que se ensine a todos a conhecer os fundamentos, as razões e os objetivos 
de todas as coisas principais, das que existem na natureza como das que 
se fabricam, pois somos colocados no mundo, não somente para que 
façamos de espectadores, mas também de atores. Deve, portanto, 
providenciar-se e fazer-se um esforço para que a ninguém, enquanto está 
neste mundo, surja qualquer coisa que lhe seja de tal modo desconhecida 
que sobre ela não possa dar modestamente o seu juízo e dela, se não 
possa servir prudentemente para um determinado uso, sem cair em erros 
nocivos.  

 

Observa-se a preocupação, desde o início, de se oferecer uma escola 

que proporcionasse uma linguagem universal da aprendizagem e que estivesse 

acessível a todos. Ao propor que nas escolas “se deve ensinar tudo a todos”, aponta 

para que o professor buscasse meios de ensinar de forma fácil aos discentes e com 

competência para se promover a aprendizagem do conteúdo ensinado (COMENIUS, 

1649). 

A instrumentalização do docente tem como base a sua formação didática 

e a apropriação de técnicas de ensino para que ele tenha competência na condução 

do ato de ensinar. Desta forma, o professor, por meio da apropriação da Didática 

“deve conviver com essa dupla feição teoria e prática, pela responsabilidade social 

que a envolve nos rumos da experimentação oferecendo pesquisa quantitativa, 

objetivada e controlada pela estatística” (TONIAZZO, 2009, p. 71). 

Nessa perspectiva, ao utilizar o LDAD como instrumento de pesquisa, o 

professor e o coordenador pedagógico traçam um roteiro para que o profissional 

docente se aprofunde, com objetivo de ampliar os recursos didáticos possíveis para 

a melhoria de sua atuação no magistério. 

4.1.1.3 Eixo Pedagógico 

 

O eixo pedagógico, que estrutura a sessão de estudos e pesquisas do 

LDAD tem como finalidade elevar o nível do saber pedagógico do professor de 

biologia, na perspectiva de desenvolver um canal de estudo de pedagogos, filósofos 

e pensadores no campo educacional, observando suas linhas pedagógicas, suas 
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tendências educacionais, suas teorias e conceitos nos temas da educação, 

especificamente, nas áreas que compõem o ensino e a aprendizagem. 

Evidencia-se que, para que o professor tenha um bom desempenho no 

âmbito do magistério, é necessário que este tenha sua linha de trabalho 

fundamentada em uma linha filosófica da pedagogia como eixo norteador de seu 

trabalho. Segundo Saviani (2016), 

 
Os conhecimentos produzidos pelas ciências da educação e sintetizados 
nas teorias educacionais visam articular os fundamentos da educação com 
as orientações que se imprimem ao trabalho educativo. Em verdade esse 
tipo de saber fornece a base de construção da perspectiva especificamente 
educativa a partir da qual se define a identidade do educador como um 
profissional distinto dos demais profissionais, estejam eles ligados ou não 
ao campo educacional (SAVIANI, 2016. p. 66). 

 

Compreende-se que, para o desenvolvimento do trabalho educativo pelo 

professor exitoso, é necessário que este profissional saiba articular o conhecimento 

científico, aprendido em sua formação acadêmica, que é a base para o exercício de 

sua função, com a dimensão pedagógica que lhe proporciona a estrutura instrucional 

necessária ao fazer docente. 

Nesse contexto, o LDAD torna-se um grande suporte pedagógico para os 

professores de Biologia, na perspectiva de alinhar o conhecimento científico de cada 

profissional a um método de ensino capaz de transformar os conteúdos ensinados 

em conhecimento aprendidos pelos discentes.  

É imprescindível que o professor se disponha a aprender cotidianamente 

com seus alunos, transformando a sala de aula em um ambiente interativo, 

dinâmico, lúdico, sem perder a essência, a de ser um espaço de aprendizagem 

ampla para todos os discentes. É importante que o docente assimile que “o conjunto 

dos saberes que, em princípio, todo educador deve dominar e que, por isso, 

integrarão o processo de sua formação e orientarão a organização e funcionamento 

dos currículos escolares”. (SAVIANI, 2016. p. 66). 

Contudo, é imprescindível que o professor esteja disposto a incorporar 

essa dimensão, como um processo natural em sua função, no qual, cotidianamente, 

se perceba como um aprendiz de novos conhecimentos, e incorpore o espírito 

empreendedor em seu espaço de trabalho, objetivando ser efetivamente melhor em 

seu fazer pedagógico. Como formador de habilidades e competências, necessita 

também ter habilidades e competências (NAZAR, 2007). 
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Para tanto, é preciso que o professor quebre as amarras da acomodação 

acadêmica, supere a inércia do fazer pedagógico estruturado nos manuais didáticos 

e evolua em suas atividades letivas para o campo da pesquisa, da formação em 

serviço e para o exercício no campo experimental. É necessário romper com o 

ensino tradicional e a educação bancária que condiciona a praxe docente em meros 

reprodutores de informações. A sociedade contemporânea exige do ser social uma 

pessoa dinâmica, dotada de conhecimentos e atitudes capaz de interagir com o 

universo dinâmico, criativo, que evolui com a mesma velocidade com que o universo 

se movimenta (LIMA, 2007). 

Não é possível disponibilizar um produto educacional diferente do exigido 

pelo mercado social, em que o discente, depois de uma longa jornada pelo espaço 

escolar e um alto investimento de recursos, não consiga acessar os espaços sócio-

políticos que compõem a sociedade. E o elemento propulsor desse processo é o 

professor, pois ele é o principal agente condutor de toda a dimensão educacional 

(NAZAR, 2007). 

Contudo, sua eficácia reside em melhorar sua capacidade de ensinar e 

aprimorar seus conhecimentos, não só dos conceitos e teorias dos conteúdos de 

sua área de regência, mas também conhecer as tendências pedagógicas e se 

nortear por meio delas para realizar sua praxe docente. Conforme ressalta Nazar 

(2016, p. 1) “uma concepção moderna da tarefa do professor requer não apenas 

ampliar certas fórmulas pré-estabelecidas, como também um exercício profissional 

competente que inclui autonomia, capacidade de decisão e criatividade”. 

O aporte do campo da didática propicia ao professor uma base teórica e 

instrumental para sua atividade docente. É a didática que norteia os passos para 

que o professor desempenhe com qualidade e eficácia o processo de ensino, 

aspecto que exige estudo constante e o conhecimento amplo de todas as tendências 

pedagógicas e métodos de ensino, pois 

 
A educação de professores, seu desempenho e o trato do conhecimento é 
de fundamental importância ao delineamento de novos rumos na prática 
pedagógica. O estudo do professor no seu cotidiano como ser histórico e 
socialmente contextualizado, pode auxiliar na definição de uma nova ordem 
pedagógica e na intervenção da realidade no que se refere à sua prática e à 
sua formação. Quanto maior e mais rica for sua história de vida e 
profissional, maiores serão as possibilidades do desempenho de uma 
prática educacional significativa (NAZAR, 2016, p. 2). 

 

O embasamento pedagógico também auxilia o professor na organização 
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do espaço letivo, melhorando o espaço da sala de aula, principalmente no âmbito 

disciplinar, facilitando a forma de condução das reflexões e discussões temáticas, na 

elaboração e execução dos exercícios e atividades, na interatividade e no diálogo 

com o discente, é nesse contexto que o professor constrói sua identidade 

profissional e sua historicidade docente (PERRENOUD, 2002). 

Nesse sentido, a apropriação e o conhecimento no campo da didática 

permitem ao professor consolidar o domínio de seu espaço de trabalho, o respeito 

de seus discentes não pela imposição, mas pela capacidade de reger o ambiente da 

sala de aula. Portanto, conforme destaca Comenius (1649, p. 13),  

 
Didática Magna, isto é, um método universal de ensinar tudo a todos. E de 
ensinar com tal certeza, que seja impossível não conseguir bons resultados. 
E de ensinar rapidamente, ou seja, sem nenhum enfado e sem nenhum 
aborrecimento para os alunos e para os professores, mas antes com sumo 
prazer para uns e para outros. E de ensinar solidamente, não 
superficialmente e apenas com palavras, mas encaminhando os alunos 
para uma verdadeira instrução, para os bons costumes e para a piedade 
sincera. 

 

Comenius (1649), embora tenha vivido no Século XVII, deu sua 

contribuição de forma expressiva, para que a educação se tornasse o grande 

instrumento de formação humana. Porém, ao escrever o “Tratado da Arte Universal 

de Ensinar Tudo a Todos” ou “Didactica magna", estabeleceu critérios para a 

admissão do profissional professor, excluindo do âmbito escolar quem não tivesse 

conhecimento didático. 

Essa atitude converge para a importância dessa dimensão e para o 

desenvolvimento da aprendizagem pelos alunos. Para tanto, ele vai definir também o 

papel da didática nos demais segmentos da comunidade escolar, com se observa a 

seguir: 

 
1. Aos pais que, até agora, na maioria dos casos, ignoravam o que 
deveriam esperar de seus filhos. Contratavam preceptores, pediam-lhes, 
acarinhavam-nos com presentes e até os mudavam, quase sempre em vão 
e às vezes com algum fruto. Conduzido, porém, o método didático a uma 
certeza infalível, será impossível, com a ajuda de Deus, não obter sempre o 
efeito esperado. 
2. Aos professores, a maior parte dos quais ignorava completamente a arte 
de ensinar; e por isso, querendo cumprir o seu dever, gastavam-se e, à 
força de trabalhar diligentemente, esgotavam as forças; ou então mudavam 
de método, tentando, ora com este ora com aquele, obter um bom sucesso, 
não sem um enfadonho dispêndio de tempo e de fadiga. 
3. Aos estudantes, porque poderão, sem dificuldade, sem tédio, sem gritos 
e sem pancadas, como que divertindo-se e jogando, ser conduzidos para os 
altos cumes do saber.  
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4. Às escolas, porque, corrigido o método, poderão, não só conservar-se 
sempre prósperas, mas ser aumentadas até ao infinito. Com efeito, serão 
verdadeiramente um divertimento, casas de delícias e de atrações. E 
quando (pela infalibilidade do método), de qualquer aluno se fizer um 
professor (do ensino superior ou do primário), nunca será possível que 
faltem pessoas aptas para dirigir as escolas e que os estudos não estejam 
prósperos. (COMENIUS, 1649, p. 46). 

 

Os princípios adotados pela didática vêm ao encontro de uma dimensão 

há muito pouco praticada pela instituição escolar, mas que é fundamental para que 

esse espaço se torne o ambiente, não só de aprendizagem, mas também de 

formação profissional. O LDAD é um equipamento que vai ser o suporte para que os 

professores tenham acesso à formação em serviço, reestruturando os princípios 

educacionais no município. 

 

4.2 Sessão de Métodos e Técnicas de Ensino 

 

A excessiva carga horária de trabalho absorvida cotidianamente pelo 

docente é um dos fatores que corroboram para a acomodação do professor. As 

inúmeras atividades que ele realiza diariamente, a quantidade de turmas que são 

alocadas para suprir sua carga horária, o baixo nível de conhecimento dos discentes, 

aspecto que torna as aulas possíveis de serem ministradas apenas pelo 

conhecimento teórico aprendidos no campo acadêmico (SILVA, 2014). 

A rotina que se estabelece no ambiente da sala de aula, conduzida pelos 

livros didáticos, que já traz todo o conteúdo para o ano letivo organizados em uma 

sequência, pode induzir o docente apenas a seguir diariamente a sequência de 

exercícios que o livro estabelece, estabelecendo essa prática, como o único método 

e técnica utilizada para a condução do ensino e da aprendizagem dos alunos 

(HAYDT, 2011). 

Conforme ressalta Haydt (2011, p. 164), 

 
A metodologia do ensino — por paradoxal que possa parecer — necessita 
evitar métodos que fazem da ação didática uma rotina pedagógica. Para 
tanto, é imprescindível que a ação didática seja guiada pela perspectiva 
histórica e pela dialética dos fatos e fenômenos socioeducativos. 

 

Compreende-se, portanto, a necessidade de romper com a inércia do 

professor, na perspectiva de melhorar e aperfeiçoar seu desempenho profissional na 

escola. Para tanto, a instituição, por meio do Laboratório de Didática e 
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Aperfeiçoamento Docente, disponibiliza a sessão de Métodos e Técnicas de Ensino 

para que os professores de Biologia ampliem seu campo didático, e se apropriem de 

novo métodos e técnicas de ensino, bem como possam aperfeiçoar sua forma de 

atuar no espaço escolar. No referido estágio interventivo, a intenção é de contribuir 

para com o docente, no sentido de torná-lo capacitado para exercer com convicção 

sua profissão e função social, contribuindo assim para a aprendizagem discente. 

Observa-se que, no ensino de Biologia, as aulas expositivas comumente 

têm sido a principal metodologia utilizada nas salas de aulas, cultivando a ideia de 

que o trabalho com a disciplina é geralmente cansativo e desinteressante. Portanto, 

compreende-se que, se o professor lançar um olhar inovador sobre seu trabalho 

pedagógico ao ensino desta disciplina, pode redimensionar a aula expositiva, 

transformando-a num momento dinâmico e interativo com seus alunos, 

estabelecendo o diálogo como ferramenta para a realização de troca de informação 

e apresentação dos conteúdos ensinados, bem como realizar como prática de 

aprendizagem exercícios que desenvolvam a criatividade e do trabalho coletivo na 

elaboração do conhecimento. 

O conhecimento didático possibilita ao professor habilidades que o torna 

dinâmico em seu campo de atuação, principalmente quando este assimila as 

ferramentas disponíveis e as técnicas de ensino, que são elementos metodológicos 

essenciais para o exercício do magistério. Nesse sentido, Haydt (2011, p. 165), 

destaca que 

 
Os pressupostos epistemológicos de uma metodologia de ensino 
necessitam proporcionar aos sujeitos do ato educativo não só o 
conhecimento da estrutura teórico-prática dos métodos de ensino, mas 
ensejar, numa perspectiva substancial, a incorporação do polo instrucional 
no polo socioeducacional: ligar as possibilidades didáticas às possibilidades 
educativas e essas ao contexto sociocultural. Esse, por sua vez, não deve 
ser um mero pretexto para a estruturação da ação didática, mas o ponto 
essencial para a valoração da matéria de ensino em estudo na educação 
escolar. 

 

Ao adotar seu método de ensino, o professor estabelece uma definição do 

caminho que vai conduzir o processo de ensino para com seus alunos na 

perspectiva que estes obtenham aprendizagem. Contudo, observa-se que há entre 

professores uma resistência a inovar ou adotar novos métodos de ensino que 

propicie trabalhar os conteúdos de forma mais dinâmica, que facilite a compreensão 

e a aprendizagem dos discentes. 
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Há uma tendência que leva a maioria dos professores a adotarem o 

método tradicional de ensino, fixando sua praxe docente em aulas expositivas, 

desinteressantes e repetitivas, tornando a disciplina cansativa e pouco produtiva. 

Romper com este estado de rotina permanente não é uma tarefa fácil, mas 

 
Partindo-se da concepção de que as atividades que devem ser planejadas 
no processo de ensino-aprendizagem referem-se àquilo que o aluno precisa 
fazer para apreender determinado conteúdo e que a natureza dessas 
atividades, de preferência, deve ser aquela que faz o aluno permanecer 
ativo durante todo o processo, cabe ao professor escolher, desse modo, as 
técnicas e os procedimentos que estejam orientados por esses 
pressupostos. Se a limitação do professor é grande em se tratando das 
escolhas dos conteúdos a ensinar, sua liberdade quanto aos métodos a 
aplicar também é grande. Decidir por um método ou outro, portanto, é 
quase que exclusivamente da alçada do professor (Caderno de formação: 
formação de professores didática dos conteúdos, 2011, p. 94). 

 

Para que o professor de Biologia da instituição possa ratificar sua adesão 

ao projeto de qualificação de seu desempenho profissional, semanalmente ele tem 

acesso ao estudo de uma técnica de ensino, durante seu planejamento coletivo, sob 

orientação do coordenador pedagógico que, no período de 2 h/a, apresentará uma 

técnica como proposta de ensino, e promoverá uma discussão acerca da proposta, 

analisando seus aspectos de produção do conhecimento coletivo e individual do 

aluno e sua viabilidade de inserção no ambiente de sala de aula. 

Com o advento das tecnologias digitais, o professor compete com mídias 

que se sobressaem em relação a atratividades de suas aulas. Nesse sentido, o 

professor deve buscar compreender o que já existe e criar sua forma peculiar de 

ministrar sua disciplina, com isso desenvolver novas maneiras de tornar suas aulas 

diferenciadas, de audiência e consequentemente de sucesso, conforme objetivo da 

sessão ora aqui apresentada.  

Ao ter o contato com novos métodos de ensino, o professor amplia suas 

técnicas e desenvolve metodologias que lhe possibilitem inovar em sua praxe 

docente e, consequentemente, a qualidade do ato de ensinar. Com o aporte do 

coordenador pedagógico, que os acompanha em seus estudos, estimulando-os, 

motivando-os e fornecendo-lhes informações e conceito teóricos para estudo, o 

professor passou a realizar pesquisas e estudos sobre novos métodos e técnicas de 

desenvolvimento e aplicação de conteúdo.  

O coordenador pedagógico estrutura, por meio de pesquisa e aquisição 

de livros e revistas, um banco de técnicas e métodos de ensino, que ficam à 
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disposição dos professores para estudo e consultas, a fim de que estes tenham 

suporte necessário para dinamizar sua metodologia de ensino da disciplina de 

Biologia. Esse suporte técnico conta com técnicas que podem ser aplicadas aos 

conteúdos da disciplina, ou adequadas aos exercícios específicos, conforme o 

objetivo a ser alcançado pelo professor. 

Abaixo, estão relacionadas algumas técnicas, para exemplificação do 

processo, que foram apresentadas por Burnier (2005), do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Minas Gerais: 

 

 SEMINÁRIO RELÂMPAGO 

OBJETIVOS: Desenvolver a atenção, desenvolver a capacidade de síntese e de 

registro, desenvolver o espírito crítico, e desenvolver a comunicação verbal, a 

socialização, a cooperação. 

 

SÍNTESE: Para treinar a atenção e a assimilação durante uma exposição, o 

professor distribui um roteiro na hora da aula expositiva para orientar as anotações 

dos alunos. Depois organiza grupos para sintetizar as ideias principais apresentadas 

e discutir as dúvidas que restaram. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

1. O professor comunica aos alunos como se processa a técnica, destacando seu 

lado interessante distribuindo enquanto isso o roteiro abaixo para orientar a atenção 

e as anotações do aluno durante a exposição do tema. (5 a 7 minutos). 

 

 TÉCNICA DO TORNEIO 

OBJETIVOS: • revisar os conteúdos estudados; participar de uma atividade com 

outras pessoas de uma maneira integrada e dinâmica. 

 

SÍNTESE: Parecida com o torneio, só que o grupo decide quem vai falar em seu 

nome. 

 

DESENVOLVIMENTO: O professor prepara em casa algumas questões inteligentes 

sobre o conteúdo a sondar ou avaliar, conforme o caso; O professor apresenta a 

técnica ao grupo, destacando seu lado interessante e as habilidades que ela ajuda a 
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desenvolver, enquanto desenha no quadro a tabela do torneio, conforme o número 

de equipes. 

 

 TÉCNICA DO REMADOR 

OBJETIVOS: Fixar e revisar conteúdos; desenvolver a rapidez de raciocínio e ação; 

responder a um questionário de maneira alegre e animada. 

 

SÍNTESE: É uma variação dos tradicionais “questionários” sobre um conteúdo, ao 

que com uma ótima animação e movimentação. 

 

DESENVOLVIMENTO: O professor prepara com antecedência cerca de 10 questões 

sobre conteúdo a ser sondado ou avaliado; posteriormente, o professor reúne a 

classe em grupos. Cada grupo deverá conter o mesmo número de elementos; cada 

aluno deverá ter diante de si uma folha de papel em branco; O professor entrega 

para cada aluno uma ficha com uma questão. Assim, cada grupo terá o número de 

questões diferentes umas das outras, igual ao número de componentes; as questões 

distribuídas em cada grupo estarão numeradas (de 1 a 5, por exemplo); Dado um 

sinal pelo professor, os alunos começarão a responder as questões. Depois de um 

minuto, o professor dá um novo sinal e solicita aos alunos que troquem de folha, isto 

é, o aluno que recebeu a ficha com o número 1 passa para o número 2 e assim por 

diante, sendo que a última passa para o número 1; 

 

 TÉCNICA DA GRADE, GRUPOS DIFERENCIADOS OU PAINEL 

INTEGRADO 

OBJETIVOS: Ter uma visão geral de um grande espectro de informações num curto 

espaço de tempo; adquirir conhecimentos específicos; difusão destes 

conhecimentos a um pequeno grupo, através de miniaulas; treinar a desinibição no 

convívio social; aprendizagem e treinamento em criatividade, espírito de síntese e 

comunicação didática. 

 

SÍNTESE: Cada grupo prepara uma parte do tema da aula e depois se juntam um 

elemento de cada grupo original para compor os novos grupos. Cada um apresenta 

sua parte aos colegas. 
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 JÚRI SIMULADO I 

OBJETIVOS: Dinamizar o grupo para estudar profundamente um tema real; analisar 

e avaliar um fato proposto com objetividade e realismo; criticar construtivamente 

uma situação determinada; aplicar conhecimentos adquiridos utilizando-os em uma 

situação analítica (de debate). 

 

SÍNTESE: Uma simulação de um julgamento de um tema para fixar os argumentos e 

desenvolver habilidades gerais.  

 

PROCEDIMENTOS: 

1. Apresentar um tema polêmico à turma, dividindo-a em 2 grupos. O tema pode ser 

de qualquer conteúdo da disciplina. Ex: Aborto, células tronco, clonagem. 

O professor pode distribuir, com antecedência ou na hora, um texto defendendo 

cada uma das posições ou sintetizando os conteúdos necessários ao debate; 

2. Dar um tempo para que os grupos se reúnam sintetizando suas argumentações; 

3. Enquanto os grupos se preparam, o professor registra no quadro as regras e o 

esquema de funcionamento do Júri- Simulado: 

a) Todos devem ter oportunidade de falar. Quanto maior o número de pessoas que 

se manifestar, mais pontos o grupo terá; 

b) Respeitar a cronometragem do tempo. O grupo que desrespeitar a marcação do 

tempo perderá pontos; 

c) Respeitar as falas dos colegas. Conversas paralelas enquanto outro colega se 

manifesta perdem ponto; 

Argumentação ética: não agredir pessoalmente o grupo oponente. O debate é de 

ideias. 

A atividade que segue, denominada “Teatro biológico aplicado à 

fotossíntese”, apresenta um método para o trabalho de conteúdos de Biologia 

aplicável a qualquer conteúdo e série: 

 

 

 Técnica do teatro aplicado à fotossíntese: 

Aqui é apresentada uma atividade realizada pelo pesquisador, pautada na 

técnica do teatro. Neste caso, foi organizada uma atividade teatral que tratava do 

conteúdo ligado à fotossíntese. 
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Nessa técnica os alunos são divididos em equipes que irão compor as 

duas fases da fotossíntese. Na primeira fase denominada fotoquímica os alunos são 

distribuídos com etiquetas que as classificam como moléculas participantes desta 

etapa (NADP, ADP, H2O, Luz).  

Os alunos realizam um teatro mostrando a utilização da luz para a quebra 

da molécula de água e a liberação de hidrogênio e oxigênio que dará origem ao gás 

Oxigênio. 

A outra equipe que participa da fase química, é composta por alunos que 

representam a Ribulose-Fosfato, NADPH2 e a ATP. 

Nesse sentido, os movimentos e as falas utilizadas para demonstrar um 

processo bioquímico complexo como a fotossíntese torna a aprendizagem mais 

participativa e prazerosa, pois quando o estudante se envolve no processo, as 

condições de acomodação e assimilação do conhecimento tornam-se reais. 

Contudo, vale salientar que os métodos e técnicas são importantes 

ferramentas para melhorar e dar qualidade ao processo de ensino, possibilitando ao 

aluno aprender de forma mais simples e fácil o conteúdo, mas não pode ser adotado 

como fórmula ou receita mágica como instrumento capaz de resolver o problema da 

educação.  

É necessário que o professor estude, aprofunde suas metodologias, 

aperfeiçoe suas técnicas de ensino, contextualize suas atividades, planeje 

adequadamente os conteúdos para que o conhecimento seja acessível a todos os 

alunos.  

 

4.3 Sessão de Análise Reflexiva do Ensino  
 

Na terceira etapa, denominada sessão de Análise Reflexiva do Ensino, 

o laboratório se volta a oportunizar ao profissional docente as condições de rever 

tudo aquilo que precisa ser modificado, para que o seu trabalho possa ter o 

resultado esperado. Compete ao docente, nesta etapa, realizar a análise reflexiva 

do seu trabalho, visto que o cerne da referida ação é a busca de novos meios 

didáticos e pedagógicos que lhe possibilitem adequar a resultados e satisfação dos 

discentes (PERRENOUD, 2002).  

Para tanto, compreende-se que precisa refletir sobre sua prática 

profissional e, por meio de estudos, pesquisas, participação de fóruns e programas 
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de formação em serviço, aperfeiçoar seu universo docente. Conforme destaca 

Nazar (2016, p. 2), 

 
O estudo do professor no seu cotidiano como ser histórico e socialmente 
contextualizado, pode auxiliar na definição de uma nova ordem 
pedagógica e na intervenção da realidade no que se refere à sua prática e 
à sua formação. Quanto maior e mais rica for sua história de vida e 
profissional, maiores serão as possibilidades do desempenho de uma 
prática educacional significativa.  

 

A compreensão de que sua atividade profissional impacta na vida de 

centenas de jovens, e que esperam dele aprender e compreender o mundo e seus 

elementos precisa estar presente cotidianamente em suas reflexões. É por meio do 

ato de refletir que o professor redimensiona seu fazer pedagógico (NÓVOA, 1992). 

Nesse sentido, Nazar (2016, p. 2) coloca que 

 
Um “professor reflexivo” não para de refletir a partir do momento em que 
consegue sobreviver na sala de aula, no momento em que consegue 
entender melhor sua tarefa e em que sua angústia diminui. Ele continua 
progredindo em sua profissão mesmo quando não passa por dificuldades 
e nem por situações de crise, por prazer ou porque não o pode evitar, pois 
a reflexão transformou-se uma forma de identidade e de satisfação 
profissionais.  

 

Observa-se a importância do ato reflexivo de sua praxe pelo professor, 

pois ele consiste a base do agir pedagógico, na perspectiva de compreender os 

momentos vivenciados em sala de aula e converge para o planejamento de ações 

que possibilite contornar as dificuldades que surgem cotidianamente, seja no 

relacionamento interpessoal, seja no processo de ensino e de aprendizagem pelos 

discentes. 

É mediante a reflexão do fazer pedagógico que o professor percebe 

suas falhas na regência da sala de aula e tem a possibilidade de reelaborar seus 

métodos e ferramentas de ensino, refaz seu processo de interatividade e 

intervenção com os discentes, revisa seus parâmetros conceituais e teóricos, e 

redimensiona a dinâmica da construção de novos saberes, tornando mais fácil e 

dinâmico seu papel como profissionais (NÓVOA, 1992). 

Conforme aborda Nazar (2016, p. 2), 

 
Essa reflexão constrói novos conhecimentos, os quais, com certeza, são 
reinvestidos na ação. Um profissional reflexivo não se limita ao que 
aprendeu no período de formação inicial, nem ao que descobriu em seus 
primeiros anos de prática. Ele reexamina constantemente seus objetivos, 
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seus procedimentos, suas evidências e seus saberes. Ele ingressa em um 
ciclo permanente de aperfeiçoamento, já que teoriza sua própria prática, 
seja consigo mesmo, seja com uma equipe pedagógica. O professor faz 
perguntas, tenta compreender seus fracassos, projeta-se no futuro, decide 
proceder de forma diferente quando ocorrer uma situação semelhante ou 
quando o ano seguinte se iniciar, estabelece objetivos mais claros, 
explicita suas expectativas e seus procedimentos. A prática reflexiva é um 
trabalho que, para se tornar regular, exige uma postura e uma identidade 
particulares.  

 

O perfil do professor reflexivo descrito por Nazar (2016) aponta para 

uma série de situações que, ao pôr em prática, produz um efeito transformador do 

profissional e do produto por ele desenvolvido, ou seja, ao incorporar o hábito de 

realizar uma reflexão profunda de sua praxe docente, o professor tem a grande 

possibilidade de mudar sua forma de trabalhar com seus alunos, principalmente, 

permitirá que ele transforme seu perfil profissional, incorporando qualidades que só 

quem assume por compromisso sua função laboral consegue realizar. 

Ao promover suas análises sobre como ele se projeta para seus alunos, 

como ele aplica os conteúdos, como desenvolve seus planos de aulas, quais 

objetivos desejam atingir, como ele se relaciona com a turma, qual método 

contribui mais para o desenvolvimento da aprendizagem dos discentes, como ele 

avalia a aprendizagem de todos. O ato reflexivo, além de estabelecer uma 

autocrítica do profissional, ao obter as respostas de suas perguntas, que passam a 

norteá-lo em um novo caminho (PERRENOUD, 2002). 

Conforme ressalta Freire (1996, p. 15), “a reflexão crítica sobre a prática 

se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir 

virando blábláblá e a prática, ativismo”. Desta forma, compreende-se que a 

reflexão é um momento contínuo que possibilita a compreensão da prática docente 

no âmbito do fazer pedagógico, pois é ela que constrói o fio condutor do seu 

trabalho. O professor que não reflete sua praxe não consegue enxergar a evolução 

de seu aluno e de sua turma, e sua prática se torna mera repetição de 

procedimentos pedagógicos estruturados em discursos vazios de teoria e 

conceitos que pouco significa no processo de aprendizagem dos discentes. 

Ao adotar uma prática menos impactante ao desgaste funcional, ou seja, 

ao preferir ser um mero reprodutor de conteúdos e procedimentos didáticos, o 

professor diminui sua importância no cenário educacional. Esse comportamento 

conservador é fruto de uma prática defensiva, que lhe permite apenas sobreviver 

em sua função profissional, pois 
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Para sobreviver, desenvolvem práticas defensivas que, se não levam a 
aprender, lhes permitem pelo menos conservar o controle da situação; 
assim sendo, alguns se fecham, permanentemente, aos métodos ativos e 
ao diálogo com outros profissionais (FREIRE, 1996, p. 15). 

 

Romper com esse comportamento conservador não é uma missão fácil, 

pois o professor se percebe um universo limitado, fechado aos novos saberes, 

distante do processo interativo e dinâmico que proporciona a mudança e a 

transformação pessoal e profissional. Sem o ato reflexivo, sem a adesão do 

professor à profissionalização, à apropriação de novos saberes, não haverá 

mudanças no âmbito educacional (SANTOS, et al., 2013). 

Nesse sentido, compreende-se que propor uma mudança de 

comportamento para o professor, doutrinado às práticas conservadoras, é um 

grande desafio, mas que é possível, mediante a adesão do profissional a uma 

prática reflexiva que lhe proporcione evoluir tanto em seus princípios humanos, 

aperfeiçoando sua capacidade de compreensão do contexto social que o mesmo 

atua, como o qualificando por meio de formação em serviço, de novos saberes 

pedagógicos e didáticos, para uma praxe pautada por inovações tecnológicas, por 

momentos de estudos, apropriação de conceitos e teorias, pela apropriação de 

novos métodos e técnicas que lhe possibilitam desenvolver sua função docente 

com qualidade e com resultados significantes (TEIXEIRA, 2005). 

Conforme ressalta Perrenoud (1999, p. 8), “a profissionalização, a 

prática reflexiva e a participação crítica vão além do ‘saber fazer’ profissional de 

base, mas supõem sua aquisição prévia”. Sem a aquisição de novos 

conhecimentos, de novos métodos e fundamentos pedagógicos e didáticos, o 

exercício da docência culmina por um esvaziamento de ideologias.  

Desta forma, o LDAD desenvolve, dentro da sessão Analise Reflexiva 

do Ensino, sob acompanhamento do coordenador pedagógico, momentos 

específicos para refletir sobre a prática docente na instituição, e buscar 

mecanismos para aperfeiçoar o desempenho dos docentes. 

O objetivo inicial é provocar discussões sobre como estão acontecendo 

as aulas, na perspectiva de identificar elementos que gerem dificuldades no fazer 

pedagógico e, com o suporte da coordenação escolar e professores da instituição, 

encontrar meios de intervenção para o aperfeiçoamento de suas atividades. Vale 

destacar que as intervenções que já foram exitosas devem ser implementadas, 
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efetivando ainda mais a sua abrangência dentro do processo de ensino-

aprendizagem.  

Na referida etapa faz-se obrigatória a construção, contínua, de registros, 

mediante instrumental previamente elaborado, para documentar o que deu certo, o 

que não apresentou resultados satisfatórios e o que precisa de intervenções, 

implementações ou modificações para a prática seguinte.  

Com o registro na plataforma LDAD Virtual, o professor registra 

sistematicamente suas percepções dos momentos vivenciados no ambiente de 

sala de aula, destacando seus avanços e retrocessos, para que gere novos 

momentos de reflexão e discussão de sua prática profissional. As intervenções 

ocorrem pelo coordenador pedagógico, articulador do processo de formação em 

serviço que acompanha o desempenho dos professores nas atividades da 

plataforma e faz os encaminhamentos necessários para alinhar o trabalho de 

regência do professor. Segue abaixo a tela do LDAD Virtual em que os professores 

realização essa ação: 

 

 

Tela de login para acessar o ambiente. 

 

 

Espaço para os professores realizarem suas reflexões e registros. 
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4.4 Sessão de Redimensionamento da Prática Docente  

 

É evidente que o debate acerca da formação continuada de professores 

nos remete a uma reflexão sobre o papel da prática docente, uma vez que, à medida 

que institui um rompimento de paradigmas, nos instiga à construção de novos, 

consubstanciando as peculiaridades inerentes ao processo educacional (SANTOS, 

et al., 2013). 

O processo de reflexão sobre as características inerentes à (re) 

construção do trabalho pedagógico, na presente sessão, requer compreender o 

desenvolvimento e a aplicabilidade das técnicas de ensino. A percepção crítica 

conduz o profissional à busca de ferramentas, recursos, matérias, equipamentos, 

dentre outros meios para que possibilite no trato com os conteúdos, ou seja, 

conduzi-los de forma dinâmica e atrativa no espaço da sala de aula (TEIXEIRA, 

2005). 

A referida etapa de intervenção implica no redimensionamento da prática, 

o que evidencia o princípio do processo de ensino-aprendizagem, segundo Paulo 

Freire: AÇÃO ↔ REFLEXÃO ↔ AÇÃO. A análise contínua, associada à avaliação 

processual, permite identificar as necessidades e possibilita superar o indesejado, 

através da intervenção na situação-problema, isto é, nos pontos negativos que 

refletem na insatisfação dos resultados didático-pedagógicos (FREIRE, 1996). 

Tratar do aperfeiçoamento da prática didático-pedagógica do docente é 

evidenciar a importância da formação contínua para a categoria, o que reflete na 

melhoria da qualidade do ensino para o discente. Nesse processo, a prática 

pedagógica reporta-se à ideia de algo que é praticado, um exercício. Ela vai além do 

conceito dado, visto que deve ser uma atividade desenvolvida constantemente, 

porém com um fim e objetivo a serem atingidos. Já a práxis é uma atividade que 

deve ser direcionada (VÁSQUEZ, 2007). 

Neste sentido, [...] toda a práxis é atividade, mas nem toda atividade é 

práxis (Vásquez, 2007, p. 219), podendo ser essa atividade impulsionada por uma 

realidade presente, isto é, por algo que se pretende conhecer, alcançar, é o que é 

chamado de atividade cognoscitiva e atividade teleológica. 

Em conformidade com Vásquez (2007), embora existam diferenças entre 

a atividade cognoscitiva e teleológica, na atividade pedagógica do professor, ambas 

se fazem presentes, uma vez que o professor tanto desenvolve ações impulsionado 
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pelo que está vivendo em sua prática, quanto ações impulsionadas por algo que 

ainda é desconhecido, porém a necessidade o leva a querer conhecer e até 

apropriar-se. 

Falar em prática também remete às contribuições teóricas, segundo Veiga 

(2008), o lado objetivo da prática pedagógica é constituído pelo conjunto de meios, o 

modo pelo qual as teorias pedagógicas são colocadas em ação pelo professor. O 

que as distingue da teoria é o caráter real, objetivo, da matéria-prima sobre a qual 

ela atua, dos meios ou instrumentos com que se exerce a ação, e de seu resultado 

ou produto. Neste sentido, a finalidade é satisfazer determinada atividade humana 

por meio da transformação real, objetiva de modo natural ou social (PERRENOUD, 

2002).  

No entanto, acreditar que a reflexão é indispensável para o trabalho 

docente, redireciona a concepção de que a prática pedagógica deve, portanto, ser 

constantemente questionada pelo professor, a fim de possibilitar a descoberta de 

novos caminhos para melhorar o trabalho por ele desenvolvido. É indispensável 

então apontar, que a "[...] prática reflexiva nos remete a dois processos mentais que 

devemos distinguir, principalmente se considerarmos seus vínculos" (PERRENOUD, 

2002, p. 30), quer seja a reflexão na ação e a reflexão sobre a ação. 

A compreensão do funcionamento das sessões se efetiva por meio de 

caminhos estruturados sob a base de elementos didáticos e pedagógicos, que 

convergem para a mudança da prática docente no ambiente escolar, como se 

observa no diagrama que se segue: 
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Observa-se, no diagrama, o qual estrutura o funcionamento do LDAD, que 

a sequência que precede as sessões acontece fundamentada em eixos 

estruturantes, como o Fazer pedagógico”, as “ações didáticas” e a “Eficiência e a 

eficácia docente”, aspecto que embasa a realização das sessões pautadas em áreas 

temáticas e objetivos bastantes claros, proporcionando objetividade, dinâmica e 

qualidade no desenvolvimento das atividades. 

Embora o foco esteja na formação e qualificação dos profissionais 

docentes, é perceptível que o norte final consiste na melhoria do processo 

metodológico do ensino para o aprimoramento de técnicas e procedimentos em sala 

de aula, na perspectiva de propiciar a elevação dos indicadores na aprendizagem 

dos alunos, aspecto que o coloca como centro do processo e elemento que conduz 

todas as outras atividades. 

Em terceira instância situa-se as sessões, que são momentos de 

aprofundamento de conteúdos ensinados, estudo e pesquisa de material didático e 

pedagógico, reflexão dos métodos e técnicas utilizados pelos docentes na prática 

educativa dos discentes e, principalmente, a busca pelo redimensionamento da 

prática docente, na perspectiva de propiciar, além da melhoria do ato de ensinar, 

com foco na aprendizagem dos discentes, qualificar o professor para que seu 

trabalho seja desenvolvido com qualidade, dentro do seu próprio espaço de trabalho. 
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5 METODOLOGIA 

O presente trabalho foi realizado de forma qualitativa e exploratória sobre a 

importância do Laboratório de Didática e Aperfeiçoamento Docente para a formação 

permanente em serviço dos professores, especificamente os de Biologia da EEEP 

Francisca Rocha Silva. 

Para Zanelli (2002, p. 83), “o rigor na condução de estudos qualitativos é 

dado pela clareza e sequência lógica das decisões de coleta, pela utilização de 

métodos e fontes variadas e pelo registro cuidadoso do processo de coleta, 

organização e interpretação”, ou seja, depende da habilidade do pesquisador 

perceber e captar todas as nuances do objeto de estudo, sistematizando com 

perfeição as evidências coletadas das múltiplas fontes. 

As informações coletadas com o estudo de caso do LDAD trouxeram 

relevantes percepções sobre formação de professores desta escola, pois permitiram 

observar como os docentes tratam o desenvolvimento das práticas pedagógicas e 

atitudes didáticas. A análise das colaborações do LDAD foi realizada através de 

entrevistas feitas com dois docentes de biologia em horários e locais diferentes, eles 

responderam a 08 de questões sobre as sessões experimentadas, através de 

gravações que depois foram transcritas. Nesse sentido tivemos a condição de 

perceber que contribuições os momentos vivenciados pelos professores trouxeram 

para a suapráxis cotidiana na escola, pois segundo Alves-Mazzoti e 

Gewandsznajder (2004, p. 170): 

À medida que os dados vão sendo coletados, o pesquisador vai procurando 

tentativamente identificar temas e relações, construindo interpretações e gerando 

novas questões e/ou aperfeiçoando as anteriores, o que por sua vez, o leva a buscar 

novos dados, complementares ou mais específicos, que testem suas interpretações, 

num processo de ‘sintonia fina’ que vai até a análise final. 

5.1 O estudo de caso 

Na presente pesquisa o trabalho com o estudo de caso foi de suma 

importância para compreender como as relações dos professores acontecem, diante 

das sessões realizadas. Foi perceptível que as interações fazem refletir o cotidiano 

docente perante suas efetivas ações pedagógicas. Para tanto o uso do estudo de 

caso foi necessário, pois viabiliza um conhecimento mais preciso e profundo sobre o 



69 
 

tema estudado. 

O propósito de um estudo de caso é reunir informações detalhadas e 

sistemáticas sobre um fenômeno (PATTON, 2002). É um procedimento 

metodológico que enfatiza entendimentos contextuais, sem esquecer-se da 

representatividade (LLEWELLYN; NORTHCOTT, 2007), centrando-se na 

compreensão da dinâmica do contexto real (EISENHARDT, 1989) e envolvendo-se 

num estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que se 

permita o seu amplo e detalhado conhecimento (GIL, 2007). 

 

Um estudo de caso é uma história de um fenômeno passado ou atual, 

elaborada a partir de múltiplas fontes de provas, que pode incluir dados da 

observação direta e entrevistas sistemáticas, bem como pesquisas em arquivos 

públicos e privados (VOSS; TSIKRIKTSIS; FROHLICH, 2002). É sustentado por um 

referencial teórico, que orienta as questões e proposições do estudo, reúne uma 

gama de informações obtidas por meio de diversas técnicas de levantamento de 

dados e evidências (MARTINS, 2008). 

Para Yin (2005, p. 32), “o estudo de caso é uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real” 

adequado quando “as circunstâncias são complexas e podem mudar, quando as 

condições que dizem respeito não foram encontradas antes, quando as situações 

são altamente politizadas e onde existem muitos interessados” (LLEWELLYN; 

NORTHCOTT, 2007, p. 195). Martins (2008, p. 11) ressalta que “mediante um 

mergulho profundo e exaustivo em um objeto delimitado, o estudo de caso possibilita 

a penetração em uma realidade social, não conseguida plenamente por um 

levantamento amostral e avaliação exclusivamente quantitativa”. 

5.1.1 A entrevista 

A entrevista é um procedimento de coleta de informações sobre determinado 

tema científico, realizada por iniciativa do entrevistador, destinada a fornecer 

informações pertinentes a um objeto de pesquisa (MINAYO, 1994), podendo ser 

realizada com um único entrevistado ou com um grupo de pessoas (VOSS; 

TSIKRIKTSIS; FROHLICH, 2002). As entrevistas podem ser gravadas, o que 

garante a confiabilidade da entrevista, mas o ato da gravação pode gerar 
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desconforto para o entrevistado, inibindo-o (VOSS; TSIKRIKTSIS; FROHLICH, 2002). 

De acordo com Zanelli (2002, p. 85) é fundamental transcrever uma 

entrevista logo após o seu término, o que permite maior fidelidade à transcrição, 

além de reformular e melhorar as entrevistas para outros entrevistados; se o 

pesquisador deixar para transcrever depois de muito tempo, poderá acumular 

entrevistas e “pode dificultar a lembrança de elementos que ocorrem no processo, 

que não são captados pelos instrumentos de registro (como as ênfases ou as 

expressões faciais)”. Ainda, segundo Zanelli (2002), é importante retornar a 

transcrição das entrevistas aos entrevistados, seja para complementar as 

informações, confirmar a autenticidade ou rejeitar as interpretações do pesquisador. 

As entrevistas estruturadas são elaboradas mediante questionário 

totalmente estruturado, ou seja, é aquela onde as perguntas são previamente 

formuladas e tem-se o cuidado de não fugir a elas. O principal motivo deste zelo é a 

possibilidade de comparação com o mesmo conjunto de perguntas e que as 

diferenças devem refletir diferenças entre os respondentes e não diferença nas 

perguntas (LODI, 1974 apud LAKATOS, 1996). 

A entrevista realizada com os dois professores de Biologia está 

fundamentada nos estudos feitos no estado da questão e das vivências que 

ocorreram ao longo do trabalho. Foram realizadas oito questões que trouxeram à 

tona os desafios enfrentados pelos docentes e suas perspectivas diante das 

experiências dentro do LDAD. Nessa condição dialógica os professores tiveram a 

oportunidade de expressar suas dificuldades, mas também de enfatizar que existem 

possibilidades de como melhorar o ensino, através de um ambiente que estimule o 

gosto pela pesquisa e aprofundamento de teorias que conduzem a caminhos de 

práticas mais seguras. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÂO 

A atividade docente é um campo que exige cotidianamente do profissional 

grandes desafios, na perspectiva de atender as expectativas de discentes, pai de 

alunos, escola e comunidade. É importante que se tenha o necessário a fim de 

produzir a metodologia correta para sistematizar a aprendizagem em sala de aula, 

aspecto que requer aperfeiçoamento permanente e qualificação continuada 

enquanto o profissional exerce sua atividade.  

Nesse sentido, observa-se que o exercício cotidiano do professor, e mais 

especificamente do professor de Biologia, disciplina que exige conhecimentos 

complexos, aprofundamentos de conteúdos específicos, sistematização e 

classificação de elementos, manipulações de fórmulas e compostos, requer além da 

leitura dos manuais didáticos realizados em sala de aula, leituras, pesquisas, 

apropriação de novas metodologias, interatividades com outros professores da área 

para elucidação de dúvidas e trocas de experiências, dentre outras atividades que 

fortalecem o trabalho do professor e a eficácia de seu desempenho didático e 

pedagógico. 

Nessa perspectiva, a presente pesquisa foi realizada com professores da 

disciplina de Biologia que ministram aulas na EEEP Francisca Rocha, município de 

Jaguaruana-CE, os quais responderam a um questionário contendo oito questões 

abertas referentes à utilização do Laboratório de Didática e Aperfeiçoamento 

Docente- LDAD, equipamento que compõe a estrutura pedagógica da referida 

unidade de ensino e que tem a finalidade de promover a formação em serviço dos 

profissionais docentes da escola. 

Participaram dois professores da disciplina de Biologia, por meio de 

convite e adesão facultativa de todos os professores, aspecto que possibilitou o 

registro das informações necessárias para o desenvolvimento deste trabalho, bem 

como mensurar o nível de contribuição que este equipamento proporciona para 

elevar o nível de aperfeiçoamento do docente e da qualidade de sua prática 

regencial, mediante a sua formação continuada realizada no LDAD. 

A acepção do professor quanto ao Laboratório de Didática e 

Aperfeiçoamento Docente é uma questão essencial, pois aporta a compreensão que 

o profissional vincula do equipamento, bem como qual sentido ele faz em sua função 

docente, conforme destaca o Quadro 2, que segue.  
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Quadro 2 – Compreensão do professor de Biologia para com o LDAD 

Categoria 
Participante Como você compreende o LDAD? 

Professor 1 O LDAD é um espaço que visa de uma forma geral melhorar a eficiência e a 

docência por meio de ações didáticas bem planejadas, refletindo assim na 

eficácia dos processos de ensino-aprendizagem. 

 

Professor 2 O LDAD tem como objetivo central melhorar a pedagogia e a didática 
do professor através de algumas situações ele vai pesquisar e a 
partir daí essas pesquisas atualizar-se e melhorar seu ensino, 
participando diretamente na estrutura da escola como agente 
transformador possibilitando assim o melhoramento do ensino na 
educação dos jovens participante da estrutura da escola. 
 

  

Fonte: Questionário aplicado com os docentes da disciplina de Biologia da escola (Dezembro/2018). 

 

Observa-se que a compreensão dada pelos professores reflete uma 

realidade próxima à filosofia que fundamenta o equipamento, pois esta é bem mais 

ampla e específica, visto que o objetivo do LDAD é ser um centro de formação e 

aperfeiçoamento de professores em serviço para o profissional da instituição por 

meio do desenvolvimento de atividades direcionadas e orientadas pelo coordenador 

pedagógico, tutor do espaço. 

Percebe-se que o teor das assertivas apresentadas pelos professores: 

“visa de uma forma geral melhorar a eficiência e a docência” (Professor 1) e “objetivo 

central melhorar a pedagogia e a didática do professor” (Professor 2) traz como 

aspecto comum a concepção de promover a capacitação do profissional com o 

objetivo de melhorar a qualidade do ensino. A compreensão dada não está incorreta, 

pois a qualidade do ensino passa fundamentalmente pela capacitação do professor, 

contudo o processo é mais amplo que o externado pelos docentes. 

Há uma explícita exterioridade, ou seja, o professor concebe a formação 

como algo externo, que não é incorporado em sua essência e não promove o seu 

crescimento pessoal, com a apropriação de novos conhecimentos, novos meios de 

interagir consigo e com os demais que compõem seu campo pessoal e profissional. 

A dissociação entre o “ser professor” e “ser cidadão” distancia a possibilidade de se 

constituir um profissional pleno, no qual os acontecimentos vivenciados permitam 

que sejam internalizados, promovendo o crescimento humano e laboral. 

Apropriar-se dessa lógica significa diminuir a importância de sua 

existência, seja humana, seja profissional, rompendo com o instrumento que o social 
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que constrói o ser humano, a ética. É necessário que o professor compreenda que, 

ao participar de um processo de formação, este não acontece apenas como 

instrumento de melhorar a sua atuação como profissional, mas, sobretudo, e 

concomitante, acontece evolução pessoal. 

Esse processo de transformação precisa ser percebido pelo professor 

como instrumento de transformação pessoal, pois, segundo Freire (1996, p. 18), 

 
Quanto mais me assumo como estou sendo e percebo a ou as razões de 
ser de porque estou sendo assim, mais me torno capaz de mudar, de 
promover-me, no caso, do estado de curiosidade ingênua para o de 
curiosidade epistemológica. Não é possível a assunção que o sujeito faz de 
si numa certa forma de estar sendo sem a disponibilidade para mudar. Para 
mudar e de cujo processo se faz necessariamente sujeito também. 

 

 

Contudo, romper com um processo que está internalizado no âmago do 

profissional docente é um grande desafio. Superar essa dimensão pressupõe 

reestruturar todo o processo de formação e de inserção da pessoa no campo 

acadêmico e profissional, aproximando o campo filosófico do prático, construindo 

uma relação intrínseca entre o ser e o fazer. 

A compreensão dissociada entre a prática docente e o processo de 

formação é ratificada na variável do Quadro 3 que questiona “O LDAD teve 

importância na sua formação em serviço? ”. 
 

Quadro 3 – Importância do LDAD para formação profissional 

Categoria 
 

Participante O LDAD teve importância na sua formação em serviço? 

Professor 1 O LDAD, desde sua implantação ele vem contribuindo de forma positiva 
para minha formação. O espaço em si, fornece condições para melhorar o 
planejamento e a formação como internet livros bem como o debate entre os 
professores da área. 
 

Professor 2 Exatamente é de suma importância na formação em serviço para minha 
formação, melhor dizendo, em que esse LDAD ele possibilita gerar 
ferramentas para melhorar no meu ensino. Ter uma melhora no meu ensino, 
observando que a sua estrutura possibilita a formação de material de 
pesquisa, a formação de aula, plano, e assim favorecer o meu aluno então 
assim. Acredito sim que tem uma importância na formação já que possibilita 

esse engrandecimento profissional e pessoal. 
 

  

Fonte: Questionário aplicado com os docentes da disciplina de Biologia da escola (Dezembro/2017). 

 

Contudo, a adesão dos docentes ao projeto LDAD é um fator importante 
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para o início de uma transformação no modelo de aperfeiçoamento docente, pois 

promove dentro do próprio espaço de trabalho do professor um ambiente capaz de 

desenvolver instrumentos de formação em áreas específicas do magistério 

concomitantemente com o cumprimento da carga horária que o professor precisa 

cumprir em sua jornada de trabalho.  

Esse é um dos aspectos de grande relevância do projeto e que é uma 

dimensão compartilhada e vivenciada pelos professores da disciplina de Biologia da 

referida unidade de ensino, conforme se observa na justificativa que ambos 

colaboradores apontam na Quadro 3. O professor “1” destaca em sua fala que “O 

espaço em si fornece condições para melhorar o planejamento e a formação como 

internet livros bem como o debate entre os professores da área”. Essa mesma 

concepção é ratificada pelo professor “2”: “LDAD ele possibilita gerar ferramentas 

para melhorar no meu ensino”. 

Compreende-se que, embora se perceba o reconhecimento dos docentes 

quanto à importância de aderir ao ambiente do LDAD, percebendo que este 

equipamento tem potencialidade de promover mudanças que viabilizem a melhoria 

da qualidade dos serviços prestados por eles à instituição, é necessário, sobretudo, 

que o desejo de transformação profissional e pessoal brote de seu interior, espaço 

onde “sua reflexão é alimentada também pela vontade de fazer seu trabalho de 

modo mais eficaz e ao mesmo tempo o mais próximo possível de sua ética” 

(PERRENOUD., 1999, p. 10). 

A adesão do professor ao programa de formação em serviço permite que 

ele tenha um aporte didático e pedagógico capaz de suprir suas carências, tanto de 

instrumentais, necessários para tornar suas aulas mais atrativas e dinâmicas, quanto 

de orientações procedimentais para o desenvolvimento de atividades de pesquisas e 

aprofundamentos teóricos, conceituais e metodológicos importantes para a formação 

didática e pedagógica do docente. 

Inseridos e ambientalizados, os professores passam a usufruir de todos 

os instrumentais disponíveis no Laboratório, tais como as sessões de “estudos e 

pesquisas”, “análise reflexiva do ensino”, “redimensionamento para a prática 

docente”, “técnicas e métodos de ensino”, bem como todo um aparato de 

equipamentos (computadores conectados e internet de alta velocidade), acervos 

bibliográficos diversos com livros, revistas, manuais didáticos, periódicos, acesso às 

bibliotecas virtuais, acesso a sites de instituições de pesquisas, além de uma 
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estrutura física específica para esse fim, com conforto e privacidade para realização 

de seus estudos. 

  O processo de acompanhamento desenvolvido por meio do suporte do 

coordenador pedagógico promove um estágio de acolhimento e de credibilidade ao 

projeto que contribui para que o LDAD seja um ambiente de colaboração para o 

aperfeiçoamento das práticas docentes pautado para a eficácia do processo do 

ensino com a qualidade que o discente precisa para o desenvolvimento da 

aprendizagem. Essa realidade é perceptível no depoimento dos docentes que 

participam das sessões, conforme destaca o Quadro 4, que segue. 

. 

Quadro 4 – Colaboração do LDAD para o trabalho docente 

Categoria 
 

Participante As sessões que ocorrem no LDAD colaboram com seu trabalho 

docente. Como? 

Professor 1 Bom! A implantação da unidade me possibilitou momentos em 4 sessões, 

são elas: a sessão de estudos e pesquisas, a sessão de métodos e técnicas 

de ensino, a sessão de análise reflexiva do ensino e a sessão do 

redimensionamento da prática docente. A passagem por cada uma delas 

contribui muito de forma positiva para o enaltecimento da aprendizagem, o 

que certamente irá refletir de forma positiva nos resultados das avaliações 

internas e externas. 
 

Professor 2 Exatamente, as sessões que ocorre no LDAD elas possibilitam uma 
mudança. Sendo que essa mudança deverá ocorrer de forma 
sistemática, que é justamente a intenção das sessões, aonde eu vou. 
a partir de cada sessão, eu teria um momento específico para 
construir um conhecimento, para construir uma técnica, um método 
diferente na minha didática e no meu ensino. Então, acredito sim, que 
veio a colaborar cada sessão, para melhoria do meu trabalho dentro 
da instituição. 
 

  

Fonte: Questionário aplicado com os docentes da disciplina de Biologia da escola (Dezembro/2017). 

 

A apropriação do espaço do LDAD pelo professor pressupõe sua adesão 

ao processo de formação em serviço na unidade de ensino em que desenvolve suas 

atividades didáticas. Esse processo é composto pelo sentido de pertencimento ao 

magistério e a concepção que esta profissão requer um aperfeiçoamento constante 

e uma formação permanente, na perspectiva de se fortalecer didática e 

metodologicamente, bem como manter-se atualizado quanto ao processo dinâmico 
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de construção do conhecimento teórico e prático. 

A inserção e o uso desse equipamento pelos professores é condição 

essencial para sua eficácia, visto que é a compreensão de pertencimento que 

possibilita o professor a se envolver nas atividades contidas no plano estruturante do 

equipamento, transcendendo a dimensão procedimental. O LDAD conta com uma 

plataforma virtual, que é utilizada como instrumento para formação em serviço do 

professor, com desenvolvimento de atividades que sistematizam tanto o processo de 

ensino, propiciando meios de inserção de novas metodologias, discussão de 

conceitos e teorias, de novas práticas de ensino, através da participação das 

sessões. 

Ao participar das sessões, o professor deve refletir sobre sua atuação 

docente, buscando conhecer o contexto de sua praxe docente, seus métodos de 

ensino, suas bases de conhecimentos empíricos, sua dialética de comunicação e as 

relações interpessoais e interprofissionais na perspectiva de aperfeiçoá-las, como 

destaca o professor 01 “a passagem por cada uma delas (sessões) contribui muito 

de forma positiva para o enaltecimento da aprendizagem, o que certamente irá 

refletir de forma positiva nos resultados das avaliações internas e externas”. 

É um espaço de transformação e de aprendizagem com objetivo de 

romper com uma prática estanque, procedimental e instrumental que se efetiva nas 

salas de aulas, principalmente das escolas profissionais, em que o apego ao 

tecnicismo constitui um elemento estruturante na formação dos docentes e, 

consequentemente, transferido aos discentes. Desconstruir essa dimensão que se 

institui culturalmente no conceito do tecnicismo pedagógico é desafiador, mas 

possível e necessário, pois, conforme destaca Tardif (2002, p. 7), 

 
Tanto em suas bases teóricas quanto em suas consequências práticas, os 
conhecimentos profissionais são evolutivos e progressivos e necessitam, 
por conseguinte, uma formação contínua e continuada. Os profissionais 
devem, assim, autoformar-se e reciclar-se através de diferentes meios, após 
seus estudos universitários iniciais. 

 

Compreende-se, portanto, que o processo de mudança é um 

acontecimento que vai gradativamente provocando novas formas de ver e 

compreender as realidades vivenciadas, numa evolução alimentada pela inserção de 

novos conteúdos, novas práticas e metodologias do fazer pedagógico em sala de 

aula. Essa dimensão está acontecendo com a intervenção do LDAD na escola, 
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conforme se observa na fala do professor 02, 

 
Essa mudança deverá ocorrer de forma sistemática que é justamente a 
intenção das sessões aonde eu vou a partir de cada sessão eu teria um 
momento específico para construir um conhecimento para construir uma 
técnica um método diferente na minha didática e no meu ensino. 

 

A presença e a participação do professor no LDAD, realizando as 

atividades propostas nas sessões, desenvolvendo as pesquisas, as leituras na 

perspectiva de aprofundar e aprimorar seu conhecimento e sua metodologia, 

discutindo com seus pares o desenvolvimento de seus alunos, os avanços e 

retrocessos, avaliando individualmente o processo de aprendizagem dos discentes 

contribui para uma transformação da educação, na perspectiva de estabelecer a 

qualidade tão discutida e tão almejada por todos. 

Sob esse prisma, o Laboratório de Didática tem um campo significativo de 

possibilidades que se concretiza à medida que os docentes aderem ao programa. É 

um processo de redimensionamento didático e pedagógico, é uma transformação do 

fazer docência, pautado numa reflexão contínua da prática docente com a 

aprendizagem discente. Nesse sentido, CapecchiI, Gomes e Marques (2017, p. 693) 

apontam que “é importante proporcionar oportunidades para que futuros professores 

e professores em serviço reflitam e expressem sobre o sentido que o ser professor 

tem em suas vidas, conscientizando-se de seus saberes, valores, angústias e 

anseios”.  

Compreende-se que a prática reflexiva e permanente pelo professor lhe 

permite desenvolver a sensibilidade necessária para compreender que a 

aprendizagem está além dos conteúdos, conceitos e exercícios contidos nos 

currículos e manuais didáticos, em sua maioria distante do contexto de vida de seus 

discentes. O ato de reflexão lhe possibilita uma mudança em sua concepção de 

trabalho docente e um redimensionamento no fazer pedagógico cotidiano, como se 

observa na variável do Quadro 5, que segue. 

 

Quadro 5 – Contribuição da sessão de redimensionamento para a prática docente 

Categoria 
 

Participante Você considera a sessão de redirecionamento da prática 

docente importante para suas aulas? Comente. 

Professor 1 Bom! É nessa etapa que colocar em prática tudo aquilo que refletir e que 

pesquisei agora pude observar em sala de com os meus alunos os pontos 
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positivos que sem sombra de dúvidas foi lá a maior e melhor mudança 

observada. 
 

Professor 2 Considero de suma importância esse redimensionamento, justamente pelo 
fato de que, depois que eu refleti minhas ações, eu posso realmente corrigi-
las os pontos negativos e os pontos positivos mantê-los. Então, por sua vez, 
quando eu vou redimensionei essas minhas atividades eu pude ampliar os 
pontos positivos, redimensionando de uma forma mais eficaz e eficiente. 
 

  

Fonte: Questionário aplicado aos docentes da disciplina de Biologia da escola (Dezembro/2017). 

 

A sessão de redimensionamento é um espaço de transformação da 

pratica docente.  Participação esta que se efetiva quando o professor passa a 

participar das sessões, realizando as atividades propostas, refletindo cotidianamente 

seu desempenho em sala de aula, identificando os conflitos cotidianos e 

socializando com seus pares, na perspectiva de construir meios que transcendam 

suas dificuldades individuais de interagir e de produzir recursos que culminem com o 

desenvolvimento cognitivo dos discentes. 

Conforme destaca o professor 01, é um espaço em que ele pode “colocar 

em prática tudo aquilo que refleti e que pesquisei agora pude observar”, ou seja, é 

identificar os aspectos que contribuíram para o insucesso de sua prática em sala de 

aula, analisar, discutir com seus colegas e coordenadores os objetos que 

impossibilitaram de avançar com aprendizagem dos discentes, refletir sobre todo o 

contexto e encontrar novos caminhos para ressignificar o conteúdo para aqueles que 

não conseguiram se encontrar no contexto. 

Concebe-se, portanto, a compreensão que o ato de refletir sobre sua 

prática é um elemento essencial na vida laboral do professor para seu 

aperfeiçoamento profissional. Conforme destaca Freire (1996, p. 12), “a reflexão 

crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a 

teoria pode ir virando blábláblá e a prática, ativismo”. 

A prática cotidiana do professor e a sobrecarga de atividades que o 

mesmo precisa realizar para cumprir sua demanda diária o posiciona em um espaço 

de rotina, culminando com um ativismo exacerbado, limitando seu tempo para a 

realização de reflexão e de avaliação de suas atividades docentes. O tempo 

pedagógico é consumido em atividades de sala de aula, preparação para aulas, 

correção de atividades e avaliações, preenchimento de diários e relatórios, aspecto 

que consome seu tempo laboral e adentra em seu tempo social. 



79 
 

Essa dinâmica contribui para uma prática docente monótona e pragmática 

sustentada pela reprodução de conteúdos e conceitos contidos nos manuais 

didáticos. Essa prática tão comum nas unidades de ensino do Brasil expressa o 

cenário desenhado das salas de aulas que compõem a educação no país. Percebe-

se que o professor, dentro de sua estrutura funcional e laboral vivenciada nas salas 

de aulas das escolas, não consegue transcender essa realidade. 

Sair desse contexto na perspectiva de buscar um aperfeiçoamento que 

lhe permita melhorar a qualidade de seu trabalho é consumir o pouco o tempo que 

lhe resta da sua vida social. Desta forma, evidencia-se que o sistema educacional 

precisa projetar uma nova dimensão para possibilitar ao professor condições reais e 

confortáveis para seu aperfeiçoamento profissional. É nesse contexto que se 

enquadra o Laboratório de Didática e Aperfeiçoamento Docente, como destaca o 

Quadro 6, a seguir. 

 
 

Quadro 6 – Sugestões para o aperfeiçoamento do funcionamento do LDAD. 

Categoria 
 

Participante 
Apresente sugestões que possam colaborar para melhoria das 
atividades e formação que ocorre no LDAD. 
 

Professor 1 
Não respondeu a questão 
 

Professor 2 
Um fator que pode ser decisivo no LDAD é justamente a sua estrutura, 
certo! Uma estrutura em que possam possibilitar um ambiente onde o 
professor possa estudar e claro produzir material didático e pedagógico. 
Então, assim, é essencial, esse projeto, ele tenha na sua fonte, na sua 
origem já determinando que material de informática é essencial, 
computadores, impressora, materiais que possam utilizar o professor para 
suas pesquisas e produção de material. E, claro, associar a necessidade 
que pode fazer uma parceria, uma parceria direto com a universidade, com 
uma faculdade. Desta forma, será possível trazer para dentro o ensino 
superior para dentro da escola tendo como um paralelo o LDAD, que estará 
diretamente trabalhando com os professores, por consequência, trabalhando 
com os alunos, pois favorece esse processo. 
 

  

Fonte: Questionário aplicado aos docentes da disciplina de Biologia da escola (Dezembro/2017). 

 

A compreensão apresentada acima pelo professor 2 expressa o sentido 

de se ter um espaço com a estrutura necessária para que a formação e o 

aperfeiçoamento do professor aconteçam dentro do espaço profissional e laboral em 

que o mesmo se insere. Para tanto, é necessário que a formação docente seja 
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realizada de forma contínua e que se estruture em bases sólidas como a inserção de 

meios tecnológicos avançados, que estimulem a participação do professor e o 

conduza a perceber a eficácia em sua vida, conforme destaca o professor 2 ao 

relatar que “um fator que pode ser decisivo no LDAD é justamente a sua estrutura. 

Uma estrutura em que possam possibilitar um ambiente onde o professor possa 

estudar e claro produzir material didático e pedagógico”. 

A reflexão proposta pelo professor “2” traz como princípio o rompimento 

de uma concepção histórica em que o trabalho do professor se efetiva dentro de um 

conjunto de procedimentos didáticos e pedagógicos estanques os quais são 

aplicados conteúdos previamente selecionados, extraídos de uma matriz curricular, 

em que, quando aplicados em sala de aulas, são racionalmente apreendidos por 

todos que participam do processo.  

Essa compreensão, fundamentada em uma dimensão sistêmica 

reprodutiva, reforça a concepção de que o professor, mediante sua formação inicial, 

já está concebido em aptidões necessárias para o desenvolvimento de suas 

atividades docentes, excluindo assim, a necessidade de formação continuada ou de 

seu aperfeiçoamento docente para apropriação de novos conhecimentos teóricos e 

metodológicos.  

Contudo, esse “conjunto dos saberes utilizados realmente pelos 

profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas 

tarefas” (TRADIF, 2000, p. 10), no qual Tardif (2000) denominou de “epistemologia 

da prática profissional”, requer um aperfeiçoamento constante, pois o conhecimento 

evolui na mesma dimensão que a sociedade evolui em sua história, em sua cultura, 

no campo tecnológico, na política e em todos os demais aspectos que a compõe. 

Portanto, o processo de mudança desejada é aquele que se inicia no 

campo da sensibilidade do profissional, na capacidade de se perceber, não apenas 

como “mestre” do processo, mas, sobretudo, como aprendente desse processo. 

Como bem define Freire (1996, p. 12),  

 
É preciso, sobretudo, que o formando, desde o princípio mesmo de sua 
experiência formadora, assumindo-se como sujeito também da produção do 
saber, se convença definitivamente de que ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 
construção. 

 

Desta forma, é possível concluir que o professor, como agente de 
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construção do conhecimento, precisa redimensionar sua prática em dimensões 

alicerçadas nas vivências e nas experiências das pessoas, nos acontecimentos 

sociais, culturais, políticos, na interatividade ampla com seus discentes e com todo o 

meio em que estes compartilham suas histórias. Desta forma, o professor precisa 

estar em constante aperfeiçoamento na perspectiva de ser agente de educação e de 

transformação social. Um ser aprendente no exercício da docência, um profissional 

em constante aperfeiçoamento. 

Essa realidade converge para as experiências vivenciadas pelos 

professores de Biologia da EEEP Francisca Rocha, em que a participação dos 

mesmos nas atividades propostas no LDAD vem contribuindo de forma significativa 

para mudanças em seu papel docente, resultando em melhores desempenhos em 

sala se aula, como destaca a variável contida no Quadro “7”, que sege. 

 

Quadro 7 – Mudanças provocadas no trabalho docente decorrente às atividades 
desenvolvidas das sessões realizadas no LDAD. 

Categoria 
 

Participante 
Houve mudanças em suas atividades profissionais depois das sessões 
de análise reflexivas do ensino? Justifique. 
 

Professor 1 
Bom!  Refletir como estou planejando ou a forma como utiliza minha 
metodologia de ensino me fez entender o que não está legal o que está bom 
e o que preciso mudar. Essa reflexão, sem dúvida, me enriqueceu como 
profissional na área de biologia. 
 

Professor 2 
É essencial que toda prática a que eu venha realizar dentro da minha sala 
de aula eu tenha a capacidade de realizar uma auto-avaliação. Então tenho 
que refletir em todas as ações que eu realizei dentro da sala de aula para 
poder melhorá-las e identificar possíveis acertos e falhas. E, em cima 
dessas falhas, eu poder fazer um novo direcionamento para poder corrigir as 
falhas não só nas técnicas dos métodos e claro nas possíveis deficientes 
que meu aluno pode apresentar, já que devemos observar que a sala por si 
só é o universo. Então eu tenho vários pensamentos, várias ideias diferentes 
em m único conjunto. 
 

  

Fonte: Questionário aplicado aos docentes da disciplina de Biologia da escola (Dezembro/2018). 

 

As mudanças identificadas inicialmente pelos professores ratificam o 

objetivo proposto no projeto LDAD, e se materializam de forma explícita no campo 

pedagógico, principalmente com as reflexões sobre a aplicabilidade de uma nova 

forma metodológica de trabalho com os conteúdos em sala de aula. Conforme 

destaca o professor “1”, “Refletir como estou planejando ou a forma como utiliza 
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minha metodologia de ensino me fez entender o que não está legal o que está bom 

e o que preciso mudar”. O despertar dessa capacidade reflexiva, objeto que 

anteriormente não acontecia e, por isso, não havia a preocupação de estabelecer 

uma análise de desempenho cotidiano da prática docente, propiciou uma mudança 

significativa do fazer pedagógico associado com a compreensão que dele resulta a 

aprendizagem dos discentes.  

Segundo Nazar (2016, p. 5), “o ofício de professor requer muitos 

conhecimentos, uma grande quantidade de ideias, de habilidade nos procedimentos, 

nas estratégias de ensinar, de lidar com os alunos e excelentes atitudes, valores, 

hábitos e condições pessoais para o ensino. Assim é o conhecimento verdadeiro: 

saber, fazer, ser”. Esses pilares, quando presente de forma consciente no trabalho 

do professor, constroem os elementos essenciais para a consolidação das 

transformações necessárias para o desenvolvimento de uma educação de 

qualidade. 

E o aprimoramento da atividade docente decorre da capacidade do 

professor refletir sua prática em sala de aula, como elemento de avaliação de suas 

intervenções, de sua forma de dialogar com os discentes, de abordar os conteúdos. 

Esse momento de reflexão fruto da participação do professor nas sessões contida 

no LDAD leva o professor a perceber que sua prática didática requer sempre 

momentos de avaliação, como relata o professor “2”, “tenho que refletir em todas as 

ações que eu realizei dentro da sala de aula para poder melhorá-las e identificar 

possíveis acertos e falhas”.  

A análise reflexiva do professor é um fio condutor para que o mesmo 

perceba a dimensão de seu trabalho em sala de aula com os discentes e passo 

fundamental para uma transformação em seu desempenho docente. Nesse sentido, 

Perrenoud (1999, p. 10), coloca que 

 
Um sentimento de fracasso, de impotência, de desconforto, de sofrimento 
desencadeia uma reflexão espontânea para todo ser humano e também 
para o profissional. Mas esse último também reflete quando está bem, uma 
vez que haver-se com situações desconfortáveis não é seu único motor; sua 
reflexão é alimentada também pela vontade de fazer seu trabalho de modo 
mais eficaz e ao mesmo tempo o mais próximo possível de sua ética. 

 

O trabalho realizado no LDAD se destaca pelo aspecto de proporcionar 

ao professor a possibilidade de refletir sobre seu desempenho em sala de aula e sua 

contribuição na construção do conhecimento com seus discentes, no campo 
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profissional e institucional. As sessões de análise reflexiva do ensino e 

redimensionamento para a prática docente são espaços que o professor pode 

repensar sua prática docente, mediado pelo acompanhamento eficaz do 

coordenador pedagógico e o desenvolvimento das atividades propostas, em que são 

estimulados a dialogar sobre suas dificuldades cotidianas em sala de aula. 

Nesse sentido, o professor “2” aponta que é com a participação na sessão 

de redimensionamento da prática de ensino, onde são identificadas as falhas ou a 

necessidade de melhorar o diálogo com os discentes e “em cima dessas falhas, eu 

poder fazer um novo direcionamento para poder corrigir as falhas não só nas 

técnicas dos métodos e claro nas possíveis deficientes que meu aluno”.  

O suporte disponibilizado no LDAD aos professores, sob 

acompanhamento do coordenador pedagógico, é essencial para que estes 

profissionais reflitam sobre sua prática na escola e, sobretudo, ao “refletir sobre sua 

prática, encontrem o suporte essencial para a aquisição de conhecimentos com 

qualidade, pois somente com uma infraestrutura que facilite a atuação e uma equipe 

de trabalho que assegure o intercâmbio entre conhecimentos e ideias dê a 

sustentação necessária à formação dos próprios professores” (TONIAZZO, 2009, p. 

72). 

O processo de formação dos professores em serviço desenvolvido no 

LDAD acontece dentro de uma linha metodológica fundamentada em sessões que 

permitem ao professor se apropriar de procedimentos didáticos e pedagógicos 

inovadores que lhe dão suporte de redimensionar sua compreensão de ensino, de 

aprendizagem, bem como inovar suas técnicas e métodos de ensino. É pautado 

nessa dimensão que, ao participar das sessões de técnicas e métodos de ensino, o 

professor vai desenvolvendo novas concepções da atividade docente. 

A leitura de teóricos, pedagogos, pensadores e filósofos da educação são 

essenciais para construir uma linha pedagógica que fundamente a prática docente e 

possibilite ao professor obter conhecimento que norteei sua trajetória profissional. 

Essa atividade precisa ser cotidiana e, sobretudo, refletida com outros professores 

para que, no processo discursivo, o corpo docente da instituição identifique qual a 

linha pedagógica mais adequada para o desenvolvimento da aprendizagem dos 

discentes, como destaca a fala dos professores de Biologia contida no Quadro “8” 

que segue. 
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Quadro 8 – Mudanças provocadas no trabalho docente decorrente às atividades 
desenvolvidas pelas sessões de técnicas e métodos de ensino. 

Categoria 
 

Participante 
As sessões de técnicas e métodos de ensino têm influenciado suas 
aulas? Justifique. 
 

Professor 1 
Bom! Essa sessão foi de grande importância para mim já que estou há 
pouco tempo na educação e nessa etapa tiver oportunidade de estudar e 
entender técnicas de métodos pedagógicos que muito vem contribuindo 
para o meu dia-a-dia em ala de aula. 
 

Professor 2 
É perceptível que durante essa sessão podemos partir para uma melhoria já 
que não podemos manter nossas técnicas enrijecidas ultrapassadas. 
Devemos sim, constantemente, buscar melhorias. Lógico que cada técnica 
pode se aperfeiçoada, cada técnica pode ser melhorada, para facilitar a 
compreensão da informação e ter um retorno feedback, por assim dizer, 
entre professor e aluno. Esses métodos de ensinos sempre baseado em um 
aprendizado continuo. Então, que eu possa formar no meu aluno uma 
situação em que ele será crítico capaz de buscar novos conhecimentos 
novas informações por si só, lembrando que eu não estarei deixando ele 
desamparado, e sim, participando diretamente com ele nessa empreitada. 
 

  

Fonte: Questionário aplicado com os docentes da disciplina de Biologia da escola (Dezembro/2018). 

 

A necessidade de ter um espaço de estudo dentro do ambiente de 

trabalho do professor é imprescindível, pois o ativismo profissional demandado da 

sobrecarga de trabalho, de horas contínuas em sala de aula, do cuidado contínuo 

em cumprir com a grade curricular, a cobrança por resultados pela gestão, a 

disciplina que gera estresse constante na interatividade com os alunos, são 

dimensões que geram desgastes mentais que inviabilizam o professor ter momentos 

para leituras suplementares ou o desejo de participar de cursos de formação 

docente. 

Garantir esse espaço no LDAD foi uma grande conquista para os 

professores que, como relata o professor “1”, “Essa sessão foi de grande 

importância para mim já que estou há pouco tempo na educação e nessa etapa tiver 

oportunidade de estudar e entender técnicas de métodos pedagógicos que muito 

vem contribuindo para o meu dia-a-dia em ala de aula”. É um espaço esperado 

pelos profissionais que conseguem, por meio das leituras, encontrar respostas às 

suas dúvidas mais eminentes, além de poderem socializar essas realidades de suas 

salas de aula com seus pares e o coordenador pedagógico.  

Esse sentimento também é evidenciado na fala do professor “2” ao 
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colocar que “é perceptível que durante essa sessão podemos partir para uma 

melhoria já que não podemos manter nossas técnicas enrijecidas ultrapassadas”. A 

sensibilização do professor é um passo importante para o início de uma 

transformação do processo de ensino da unidade escolar, pois propicia, por meio da 

adesão espontânea do profissional, mudanças na concepção metodológica das 

técnicas didáticas e pedagógicas. 

Essa dimensão está expressa nos relatos contidos no Quadro “9” que 

segue. 

Quadro 9 – Mudanças provocadas no trabalho docente decorrente às atividades 
desenvolvidas pelas sessões de estudos e pesquisas. 

Categoria 
 

Participante 
As sessões de estudos e pesquisas têm contribuído para melhoria de 
suas aulas? Justifique 
 

Professor 1 
Sim né, nesse momento costumes sonda novas informações através de 
pesquisas o que possibilitou uma atualização de informações e dos 
conteúdos, né. Então, isto é muito importante para a formação do professor. 
 

Professor 2 
Exatamente, na condição da sessão de estudos e pesquisas deixa claro 
objetivo, que é justamente está constantemente se atualizando, já que 
sabemos que, especificamente na disciplina de Biologia, é uma área que 
constantemente tem inovações tecnológicas, inovações científicas. Então, 
com essa percepção, eu posso manter o meu aluno antenado nas 
mudanças que estão ocorrendo hoje. Assim, tentando acompanhar a 
evolução do conhecimento que ocorre na nossa sociedade. 
 

  

Fonte: Questionário aplicado com os docentes da disciplina de Biologia da escola (Dezembro/2017). 

 

 

O aperfeiçoamento dos professores que participam do Laboratório de 

Didática e Aperfeiçoamento Docente da EEEP Francisca Rocha se fundamenta por 

meio da leitura e da pesquisa realizadas nos momentos destinados às sessões, em 

que os profissionais, utilizando o acervo disponível e o acesso às bibliotecas virtuais, 

realizam pesquisas e leituras referentes aos conteúdos temáticos no campo 

metodológico do ensino, como avaliação, disciplina, aprendizagem entre outros, 

como também temas curriculares específicos da disciplina de Biologia, como relata o 

professor “2”, “a sessão de estudos e pesquisas deixa claro objetivo, que é 

justamente está constantemente se atualizando, já que sabemos que, 

especificamente na disciplina de Biologia, é uma área que constantemente tem 
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inovações tecnológicas, inovações científicas”. 

O conjunto de atividades desenvolvidas pelos professores no LDAD, 

previamente projetadas, e com uma carga horária estabelecida compõe uma grade 

curricular com temas específicos e atividades práticas registradas de um curso de 

formação de especialização, possibilitando a escola certificar o profissional pela sua 

formação em serviço. Sobre este espaço físico a escola utilizada na pesquisa 

dispunha de todo o aparato necessário para a realização de suas atividades, por ser 

uma escola de educação profissional. Já a idealização de uma plataforma virtual 

surgiu da constatação de que muitas escolas interessadas em implementar a 

proposta do LDAD não dispunham de um espaço físico adequado para tal. 

Essa realidade é vivenciada pelos professores da EEEP Francisca Rocha 

do município de Jaguaruana-CE. Consiste em uma experiência exitosa que pode ser 

expandida a todo universo educacional, pela eficácia que o projeto se estrutura, em 

que se percebe uma transformação no processo de ensino, resultando em avanços 

significativos na aprendizagem dos discentes. 
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7 PLATAFORMA LDAD VIRTUAL 

A partir da exitosa experiência do LDAD em um espaço físico da escola, 

buscou-se implementar uma plataforma virtual que pudesse possibilitar maior 

participação de professores.  Assim, o LDAD virtual é uma plataforma é uma 

plataforma online desenvolvida e hospedada no servidor Moodlecloud, em que é 

disponibilizado o sistema Moodle com ferramentas que são ofertadas de forma 

gratuita.  

O Moodle é um dos sistemas voltados à aprendizagem a distância mais 

utilizados do mundo, dado o seu potencial para o ensino. Nesse sentido, o 

Laboratório de Didática e Aperfeiçoamento do Docente – LDAD incorpora-o de forma 

a potencializar o alcance das ações e resultados oriundos do próprio LDAD. Por 

essa razão, organizamos o presente tutorial com o intuito de democratizar o uso 

dessa ferramenta (Moodle) nas ações propostas pelo LDAD. A análise das 

entrevistas ofereceu suporte para orientar a organização do LDAD virtual e ressaltar 

a sua importância para a formação dos professores em serviço. 

O acesso ao sistema do LDAD Virtual se dará por meio do cadastro do 

professor na plataforma, em que é necessário colocar algumas informações 

pessoais dentre as quais nome, data de nascimento, endereço, e-mail, profissão, 

nível de escolaridade, formação, com o objetivo de identificar o professor e criar um 

ambiente personalizado para seu acesso. O cadastro inicial gera uma senha que 

possibilita o acesso do professor ao sistema e ao cadastramento do ambiente de 

interação dos cursos do LDAD Virtual. 

Ao ter acesso à plataforma, o professor deve selecionar, dentre as 

sessões disponibilizadas, atividades que deseja realizar. O professor tem acesso 

livre a todos os conteúdos no ambiente. Também é possível utilizar inúmeras 

ferramentas dentre as quais se destacam:  

 Base de dados 

O módulo de atividade Base de Dados permite aos participantes criar, 

manter e pesquisar uma coleção de itens (ou seja, registros). A estrutura dos itens é 

definida pelo professor como uma quantidade de campos. Os tipos de campo 

incluem caixa de seleção, botões de rádio, menu dropdown, área de texto, URL 

imagem e arquivo enviado. 

O layout visual de informações ao listar, visualizar ou editar os itens da 
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base de dados, pode ser controlado por modelos de base de dados. Atividades de 

base de dados podem ser compartilhadas entre os cursos; um professor pode 

também importar e exportar itens de uma base de dados. 

Um professor pode permitir comentários nos itens. Os itens também 

podem ser avaliados por professores ou estudantes (avaliação em pares). As 

avaliações podem ser agregadas para formar uma nota final registrada no livro de 

notas. 

Atividades de base de dados tem muitos usos, como: 

Um acervo colaborativo de links da web, livros, resenhas de livros, 

referências de jornal etc, ou; 

Para exibir fotos, cartazes, sites ou poemas criados por estudantes para 

comentários e revisões em pares 

 Big Blue Button BN 

Big Blue Button BN permite que o professor ou o coordenador pedagógico 

crie, a partir de links do Moodle, salas de aula em tempo real usando um sistema de 

conferência web de código aberto para educação a distância. 

Nesse ambiente, o usuário pode especificar para o título, descrição, 

entrada de calendário (que dá um intervalo de datas para ingressar na sessão), 

grupos e detalhes sobre a gravação da sessão on-line. 

 

 Chat 

O módulo de atividade chat permite que os participantes possam 

conversar em tempo real. A conversa pode ser uma atividade de uma só vez ou 

pode ser repetida na mesma hora todos os dias ou todas as semanas.  

As sessões de chat são salvas e podem ser disponibilizadas para que 

todos possam visualizar ou restritas a usuários com a capacidade de visualizar os 

logs de sessão do chat. 

Chats são especialmente úteis quando um grupo de bate-papo não é 

capaz de se encontrar cara a cara, como: 

 reuniões regulares dos estudantes participantes de cursos online para que 

possam compartilhar experiências com outros no mesmo curso, mas em 

um local diferente; 

 um estudante temporariamente impossibilitado de comparecer 

pessoalmente conversar com seu professor para acompanhar o trabalho; 
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 estudantes na experiência de trabalho se reúnem para discutir suas 

experiências entre si e com seu professor; 

 crianças mais jovens que usam chat em casa à noite como uma introdução 

controlada (monitorada) para o mundo das redes sociais; 

 a sessão de perguntas e respostas com um orador convidado em um local 

diferente; 

 sessões para ajudar os estudantes a se prepararem para testes em que o 

professor ou outros estudantes, colocariam exemplos de perguntas. 

 

 

 Fórum 

O módulo de atividade fórum permite que participantes tenham 

discussões assíncronas, ou seja, discussões que acontecem durante um longo 

período de tempo. 

Existem vários tipos de fóruns que você pode escolher, como o fórum 

padrão onde qualquer um pode iniciar uma discussão a qualquer momento; um 

fórum em que cada estudante pode postar apenas uma discussão; ou um fórum de 

perguntas e respostas onde os estudantes devem primeiro fazer uma postagem para 

então serem autorizados a ver as outras postagens de outros estudantes. Um 

professor pode permitir que arquivos sejam anexados às postagens dos fóruns. As 

imagens anexadas são exibidas na postagem do fórum. 

Participantes podem assinar um fórum para receber notificações de novas 

postagens do fórum. Um professor pode definir o modo de assinatura como opcional, 

forçado ou automático, ou proibir as assinaturas completamente. Se necessário, é 

possível estabelecer um número máximo de postagens num determinado período de 

tempo; isto pode prevenir que alguns indivíduos dominem as discussões. 

Posts dos fóruns podem ser avaliados pelo professor ou pelos estudantes 

(avaliação por pares). As avaliações podem ser agregadas para formar uma única 

nota final a ser gravada no livro de notas. 

Fórum tem muitas utilidades, como 

 um espaço social para os estudantes se conhecerem; 

 anúncios sobre o curso (usando um fórum de notícias com assinatura 

forçada); 

 para discutir conteúdos do curso ou os materiais para leitura; 
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 para continuar online uma discussão iniciada em sala de aula; 

 para discussões entre os professores (utilize um fórum oculto); 

 uma central de ajuda onde tutores e estudantes podem conseguir ajuda; 

 uma área de suporte um-para-um para comunicações particulares entre 

professor e estudante (usando um fórum com grupos separados e um 

estudante por grupo); 

 para atividades de extensão, por exemplo "brainstorms" para estudantes 

sugerirem e avaliarem ideias. 

 

Glossário 
O módulo de atividade de glossário permite aos participantes criar e 

manter uma lista de definições, como um dicionário, ou coletar e organizar recursos 

ou informações. 

Um professor pode permitir que arquivos sejam anexados aos termos do 

glossário. As imagens anexadas são exibidas no termo. Os termos do glossário 

podem ser pesquisados ou listados alfabeticamente ou por categoria, data ou autor. 

Os termos podem por padrão serem aprovados ou depender da aprovação de um 

professor antes de serem visualizadas por alguém. 

Glossários tem muitos usos, como por exemplo: 

 um banco colaborativo de termos chaves; 

 um espaço "apresente-se" onde novos estudantes adicionam seus nomes 

e informações pessoais; 

 centralização de dicas ou melhores práticas sobre algum item; 

 uma área de compartilhamento de vídeos, imagens ou arquivos de som; 

 como recurso de revisão de fatos a serem lembrados. 

 

 Laboratório de Avaliação 

O módulo de atividade Laboratório de Avaliação permite a coleta, revisão 

e avaliação por pares do trabalho dos estudantes. Os estudantes podem enviar 

qualquer conteúdo digital (arquivos), como documentos de texto ou planilhas e 

também podem digitar um texto diretamente em um campo utilizando o editor. 

Os envios são avaliados por um formulário de avaliação multicritérios 

definidos pelo professor. O processo de avaliação por pares e a compreensão do 

formulário de avaliação podem ser praticados antecipadamente com exemplos de 
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envios fornecidos pelo professor, juntamente com uma avaliação de referência. Os 

estudantes recebem a oportunidade de avaliar uma ou mais dos envios de seus 

colegas. Envios e revisores podem ser anônimos, se necessário. 

Os estudantes obtêm duas notas em uma atividade de laboratório de 

avaliação - uma nota para seu envio e uma nota para a avaliação dos envios de 

seus colegas. Ambas as notas são registradas no livro de notas. 

 

 Lição 

Uma lição publica o conteúdo em um modo interessante e flexível. Ela 

consiste em um certo número de páginas. Cada página, normalmente, termina com 

uma questão e uma série de possíveis respostas. Dependendo da resposta 

escolhida pelo estudante, ou ele passa para a próxima página ou é levado de volta 

para uma página anterior. A navegação através da lição pode ser direta ou complexa, 

dependendo em grande parte da estrutura do material que está sendo apresentado. 

 

 Pesquisa 

O módulo de atividade de feedback permite que um professor crie uma 

pesquisa personalizada para a recolha de feedback dos participantes usando uma 

variedade de tipos de questões, incluindo múltipla escolha, sim / não ou de entrada 

de texto. 

Respostas de feedback podem ser anônimas, se desejar, e os resultados 

podem ser mostrados para todos os participantes ou restrita a apenas os 

professores. Todas as atividades de comentários na primeira página do site também 

podem ser preenchidas por usuários não-registrados. 

 Atividades de feedback podem ser usadas: 

 para avaliações do curso, contribuindo para melhorar o conteúdo para os 

participantes posteriores; 

 para capacitar os participantes para se inscrever para módulos de cursos, 

eventos etc.; 

 para levantamentos de hóspedes de opções de cursos, políticas escolares 

etc.; 

 para inquéritos anti-bullying nas quais os estudantes podem relatar incidentes 

de forma anônima. 
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 Pesquisa de avaliação 

O módulo de atividade Pesquisa de Avaliação fornece uma série de 

instrumentos de pesquisa validados que têm sido úteis para avaliar e estimular a 

aprendizagem em ambientes online. Um professor pode utilizá-lo para recolher 

dados dos seus estudantes que irão ajudá-lo a aprender sobre a sua turma e refletir 

sobre o seu próprio ensino. Note que estas ferramentas de pesquisa são pré-

preenchidas com perguntas. Os professores que desejam criar o seu próprio 

inquérito devem usar o módulo atividade Pesquisa. 

 

 Questionário 

A atividade Questionário permite criar e configurar questionários com 

questões de vários tipos, incluindo múltipla escolha, verdadeiro ou falso, 

correspondência, resposta curta entre outras). 

O professor pode permitir que o questionário tenha múltiplas tentativas, 

com questões embaralhadas ou selecionadas aleatoriamente de uma categoria do 

banco de questões. Cada tentativa é corrigida automaticamente, com exceção das 

questões dissertativas, e a nota é registrada no livro de notas do curso. 

O professor pode escolher quando e se sugestões, comentários e 

respostas corretas são mostradas aos estudantes. 

Os questionários podem ser utilizados: 

 como provas de um curso; 

 como pequenos testes para tarefas de leitura ou no final de um tópico; 

 como prova de revisão usando questões de provas anteriores; 

 enviar comentários imediatos sobre o desempenho; 

 para auto avaliação. 

 Livro 

O módulo livro permite que professores criem um recurso com diversas 

páginas em formato de livro, com capítulos e subcapítulos. Livros podem conter 

arquivos de mídia bem como textos e são úteis para exibir grande quantidade de 

informação que pode ficar organizada em seções. Um livro pode ser usado: 

 para exibir material de leitura para um módulo de estudo individual; 

 como um manual departamental; 

 como um portfólio do trabalho dos estudantes. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento da aprendizagem é o principal fator a ser explorado pela 

escola, contudo, para que ela aconteça há um universo de componentes que são 

inerentes a esse contexto. O presente trabalho buscou identificar os fatores que 

influenciam no processo de formação dos professores como instrumento de 

qualificação didática e pedagógica. 

 É comum recair sobre o professor a responsabilidade máxima de instruir, 

orientar e transformar os conhecimentos necessários para a formação educacional e 

social dos alunos, aspectos que tornam o ensino uma via de mão única e o processo 

da aprendizagem como elemento a ser repassado para os alunos por meio 

instrumental.  

É necessário compreender que a educação é um processo e a 

aprendizagem uma construção cotidiana do conhecimento. Desta forma, o professor 

necessita ter seu espaço de formação para que seu desempenho tenha a eficiência 

e a eficácia necessárias para o pleno desenvolvimento pedagógico.  

Compreende-se que o professor é o elemento de maior expressividade no 

desenvolvimento da aprendizagem. Porém, a qualidade do desempenho da 

atividade docente está intimamente ligada à sua formação, pois é essa instância que 

lhe permite realizar as intervenções metodológicas que propiciem aos discentes 

construírem o conhecimento conceitual e teórico, utilizando como suporte os campos 

experimentais e procedimentais. 

Desta forma, ao longo deste trabalho, ao analisar a contribuição que o 

Laboratório de Didática e Aperfeiçoamento Docente proporciona para a melhoria do 

desempenho docente, na EEEP Francisca Rocha Silva, do município de 

Jaguaruana-CE, evidenciou-se o quanto é importante e viável a utilização dessa 

ferramenta pedagógica e didática para o aperfeiçoamento e a qualificação 

profissional dos professores da disciplina de Biologia da instituição, por meio da 

formação permanente em serviço realizada no referido ambiente. 

Percebeu-se que uma das contribuições que o LDAD pode proporcionar 

consiste na melhoria das condições técnicas dos professores da área de Ciências 

Biológicas para o exercício pleno de suas funções em sala de aula, pois o 

laboratório tem a capacidade de conduzir os docentes a refletir e encontrar novas 

metodologias de ensino na área das Ciências Biológicas, melhorando a 
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aprendizagem dos discentes. Verificou-se também adesão por parte dos professores 

pelo fato de eles perceberem que essa ação promove o aperfeiçoamento de sua 

formação e prática cotidiana.  

Por fim, foi possível criar uma plataforma educacional denominada LDAD 

Virtual, para realização das atividades contidas no Laboratório de Didática e 

Aperfeiçoamento Docente, plataforma online desenvolvida e hospedada no ambiente 

Moodlecloud. Essa plataforma é o produto educacional oriundo da pesquisa 

realizada na EEEP Francisca Rocha Silva em Jaguaruana/Ceará com os 

Professores de Biologia. Com esse trabalho tivemos a oportunidade de criar esse 

ambiente virtual propício à formação permanente em serviço. A viabilidade do LDAD 

virtual concretiza-se pelo fato de este já se encontrar em funcionamento na EEEP 

Clemente Olintho Távora Arruda em Baturité/Ceará. 

Ao realizar o cadastro na plataforma LDAD Virtual, o professor passa a ter 

acesso às atividades e conteúdos para estudo e aperfeiçoamento de sua prática 

docente, além de poder interagir com outros professores e o coordenador 

pedagógico, que é o responsável pela elaboração do processo de condução do 

laboratório. Assim, os interessados em produzir um LDAD Virtual, podem acessar o 

site da EEEP Clemente Olintho Távora Arruda:< https://eeepbaturite.blogspot.com/>, 

clicando na aba “Produza seu LDAD Virtual”.  

Nesse sentido, compreende-se que o espaço escolar também seja o 

espaço de formação do professor, uma formação que aconteça sem comprometer o 

trabalho do docente e sem sobrecarregar ainda mais seu cotidiano, ou seja, uma 

formação permanente em serviço, com o suporte necessário para o pleno 

desenvolvimento da função docente da disciplina de Biologia. 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

REFERÊNCIAS  

ALVES-MAZZOTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências naturais 

e sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. 2 ed. São Paulo: Pioneira Thomson 

Learning, 2004. 

 
AQUINO, Julio Groppa; MUSSI, Mônica Cristina. As vicissitudes da formação 
docente em serviço: a proposta reflexiva em debate. Educ. Pesqui.,  São 
Paulo,  v. 27, n. 2, p. 211-227,  July  2001.   Disponível: http://www.scielo.br/ 
scielo.php? script=sci_arttext&pid=S1517-97022001000200002&lng=en&nrm=iso>. 
Acesso:  Janeiro/2018.   

 
BEHRENS, M. A. Formação continuada dos professores e a prática pedagógica. 
Curitiba, PR: Champagnat,1996. 
 
BOTTEGA, Rita Maria Decarli. Formação de professores em serviço: aspectos 
para discussão - Revista Trama. V. 3, n. 5, p. 171 a 179, 1º semestre de 2007. 
Disponível: http://e-revista.unioeste.br/index.php/trama/article/view/967. Acesso: 
Dezembro / 2017. 
 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394/96 de 20 
de dezembro de 1996. 
 
BURNIER, Suzana. Dinamizar suas aulas diversificando as técnicas de ensino. 
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG, 2005. 
Disponível: http://www.leticiacapelao.com/arquivos/profissional/Apostila%20T%E9cnicas%20 
de%20Ensino.pdf. Acesso: Novembro/2017. 
 
Caderno de formação: formação de professores didática dos conteúdos / 
Universidade Estadual Paulista. Pró-Reitoria de Graduação; Universidade  Virtual 
do Estado de São Paulo. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011. v. 2; 186 p.; 28 cm. 
– (Curso de Pedagogia) 
 
CAPECCHI, Maria Candida Varone de Morais; GOMES, Vivilí Maria Silva; 
MARQUES, Marissel. Por uma didática mediada pela sensibilidade: no caminho 
de um ser professor. Rev. Bras. Estud. Pedagog.,  Brasília ,  v. 98, n. 250, p. 
690-709, Dec. 2017. Disponível:  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid =S2176-
66812017000300690&lng=en&nrm=iso>. Acesso: Janeiro/2018.   
 
CEARÁ. Secretaria da Educação. Metodologias de Apoio: áreas de ciências da 
natureza, matemática e suas tecnologias. – Fortaleza: SEDUC, 2008.  (Coleção 
Escola Aprendente - Volume 3). 
 
CERQUEIRA, Teresa Cristina Siqueira. O professor em sala de aula: reflexão 
sobre os estilos de aprendizagem e a escuta sensível. Psic,  São Paulo ,  v. 7, 
n. 1, p. 29-38, jun.  2006.   Disponível: 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=S1676-



96 
 

73142006000100005&lng=pt&nrm=iso>. Acesso: Novembro/2017. 
 
CHAPANI, Daisi Teresinha. Formação acadêmica em serviço: avanços, 
resistências e contradições de um grupo de professores de ciências. Ens. 
Pesqui. Educ. Ciênc. (Belo Horizonte),  Belo Horizonte,  v. 10, n. 1, p. 27-43,  
June  2008.   Disponivel: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-
21172008000100027&lng=en&nrm=iso>. Acesso: Novembro/2017 

 
COMENIUS, Iohannis Amos. Didactica Magna. 1649. Versão para eBook 
eBooksBrasil, FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, 2001. Disponível: 
http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/didaticamagna.html. Acesso: Janeiro/2018. 
EISENHARDT, K. M. Building Theories from Case Study Research. The Academy of 
Management Review, v. 14, n. 4, p. 532-550, 1989. 
 
FONSECA, Tânia Maria de Moura. Ensinar – Aprender: Pensando a prática 
pedagógica. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO / SUPERINTENDÊNCIA 
DA EDUCAÇÃO / PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – PDE. 
Ponta Grossa – PR, 2008. Disponível: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/ 
portals/pde/arquivos/1782-6.pdf.   

 
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 
São Paulo: Autores Associados, 1989 

 
FREIRE, Paulo. Medo e Ousadia – O Cotidiano do Professor / Ira Shor, Paulo 
Freire; tradução de Adriana Lopez; revisão técnica de Lólio Lourenço de Oliveira. – 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
 
GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
HAYDT, Regina Célia Cazaux. Curso de didática geral. 1.ed. - São Paulo: Ática, 
2011. 
 
KOZELSKI, Adriana Cristina. Professor: uma carreira em extinção ou falta de 
motivação? Revista Unisaberes, v. 9, n. 17 2014. Disponível: 
https://www.uninter.com/intersaberes/index.php/revista/article/download/573/378. 
Acesso: Outubro, 2017. 
 

LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de pesquisa. 3
a 

edição. São Paulo: Editora Atlas, 1996. 
 
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e Gestão da Escola – Teoria e Prática. 
Goiânia: Alternativa, 2004. 
 
LIMA, Sônia Filiú Albuquerque. A escolha do magistério como profissão. IX 
Congresso Estadual Paulista sobre Formação de Educadores – 2007. Universidade 
Estadual Paulista – UNESP. São Paulo, SP, 2007, p. 13/23. Disponível: 



97 
 

www.unesp.br/prograd/ixcepfe/Arquivos%202007/8eixo.pdf. Acesso: Dezembro/2017 

 
LLEWELLYN, S.; NORTHCOTT, D. The “singular view” in management case studies 
qualitative research in organizations and management. An International Journal, v. 
2, n.3, p. 194-207, 2007. 
 
MALACRIDA, Vanessa Ananias, BARROS, Helena Faria de. A ação docente no 
século XXI: novos desafios. Colloquium Humanarum, vol. 8, n. Especial, jul–dez, 
2011. Disponível:  http://www.unoeste.br/site/pos/enapi/2011/suplementos/documen 
tos/Humanarum-PDF/CDEduca%C3%A7%C3%A3o.pdf. Acesso: Outubro, 2017. 
 
MARTINS, G. A. Estudo de caso: uma reflexão sobre a aplicabilidade em pesquisas 
no Brasil. Revista de Contabilidade e Organizações, v. 2, n. 2, p. 9-18, jan./abr., 
2008. 
 
MINAYO, M. C. S. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 
1994. 
 
MOREIRA, Antonio Flavio Barbosa. Currículo, cultura e formação de professores. 
Educ. rev., Curitiba, n. 17, p. 39-52, June 2001. Disponível: http://www.scielo.br 
/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40602001000100004&lng=en&nrm=iso. 
Acesso: Fevereiro/2018. 
 
MOREIRA, Carlos José de Melo. Política nacional de educação especial na 
perspectiva da educação inclusiva: uma análise de três programas federais, 
para a educação especial, desenvolvidos pela Secretaria Municipal de 
Educação do município de São Luís-MA, no período de 2009 a 2012 / Carlos 
José de Melo Moreira. – Campinas, SP: [s.n.], 2016. Disponível: 
http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/319216/1/Moreira_CarlosJosedeMe
lo_D.pdf. Novembro/2018. 
 
MORETTI, Vanessa Dias; MOURA, Manoel Oriosvaldo de. Formação Docente na 
Perspectiva Histórico-Cultural: em busca da superação da competência 
individual. PSICOLOGIA POLÍTICA. VOL. 10. Nº 20. PP. 345-361. JUL. – DEZ. 
2010. Disponível: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-
549X2010000200012. Acesso: Fevereiro/2018.  

 
NASCIMENTO, AD., and HETKOWSKI, TM., orgs. Memória e formação de 
professores [online]. Salvador: EDUFBA, 2007. 310 p. ISBN 978-85-232-0484-6. 
Disponível: <http://books.scielo.org>. Acesso: Janeiro, 2018. 
 
NAZAR, Rosa Maria Gasparini. A formação do professor, a prática reflexiva e o 
desenvolvimento de competências para ensinar. Universidade Brasil, Campus 
Descalvado/SP, 3 de agosto de 2016. Disponível: http://universidadebrasil. 
edu.br/portal/a-formacao-do-professor-a-pratica-reflexiva-e-o-desenvolvimento-de-
competencias-para-ensinar/. Acesso: Janeiro, 2018. 
 
NÓVOA, António, coord. - "Os professores e a sua formação". Lisboa: Dom 
Quixote, 1992. ISBN 972-20-1008-5. pp. 13-33.  
 



98 
 

PATTON, M. G. Qualitative Research and Evaluation Methods, 3 ed. Thousand 
Oaks, CA: Sage, 2002. 
 

PELEGRINI, Mary Aparecida. Formação de professores universitários e a ação 
docente no processo do ensino e da aprendizagem. Universidade do Oeste de 
Santa Catarina, 2008. Disponível:  
 
PEREIRA, Júlio Emílio Diniz. As licenciaturas e as novas políticas educacionais 
para a formação docente. Educação & Sociedade, ano XX, nº 68, Dezembro/99. 
Disponível: http://www.scielo.br/pdf/%0D/es/v20n68/a06v2068.pdf. Acesso: 
Dezembro/2017. 
 
PERRENOUD, P. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 
2000. 
 
PERRENOUD, Philippe. Construir as Competências desde a escola. Porto Alegre, 
Artmed, 1999. 
 
PERRENOUD, Philippe. A prática reflexiva no ofício do professor: 
Profissionalização e Razão Pedagógica. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
 
PINTO, Celeida B. Garcia Cintra. A formação continuada do professor e o 
sucesso do processo ensino-aprendizagem. Universitas, História (UNICEUB), 
Brasília/DF, v. 02, n. 01, p. 47-52, 2005. Disponível: 
https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/face/article/download/623/408. 
Acesso: Dezembro/2017. 
 
TEIXEIRA, Lia Cardoso Rocha Saraiva; OLIVEIRA, Ana Mourão. A relação teoria-
prática na formação do educador e seu significado para a prática pedagógica 
do professor de biologia. ens. pesqui. educ. ciênc. (Belo Horizonte),  Belo 
Horizonte ,  v. 7, n. 3, p. 220-242,  Dec.  2005.   Disponível:  
<http://www.scielo.br/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-
21172005000300220&lng=en&nrm=iso>. Acesso: Novembro/2017. 
 
TONIAZZO, Neoremi de Andrade. Didática: a teoria e a prática na educação. 
Faculdade de Ampére – FAMPER, 2009. Disponível: http://www.famper. 
com.br/download/pdf/neoremi_06.pdf. Acesso: Fevereiro/2018. 
 
TORMENA, Ana Aparecida; FIGUEIREDO, Jorge Alberto. PLANEJAMENTO: a 
importância do plano de trabalho docente na prática pedagógica. Caderno PDE 
– O Professor PDE e os desafios da escola pública paranaense – Secretaria da 
Educação do Estado do Paraná, 2010. Disponível:  http://www.diaadiaeducacao.pr 
.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2010/2010_fafipa_ped_artigo
_ana_aparecida_tormena.pdf. Acesso: Fevereiro/2018 

 
SALVADOR, Daniel Fábio; ROLANDO, Luiz Gustavo Ribeiro; ROLANDO, Roberta 
Flávia Ribeiro. Aplicação do modelo de conhecimento tecnológico, pedagógico 
do conteúdo (TPCK) em um programa on-line de formação continuada de 
professores de Ciências e Biologia. Rev. electrón. investig. educ. cienc.,  Tandil ,  
v. 5, n. 2, p. 31-43, dic.  2010. Disponível:  <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?. 



99 
 

Acesso: Fevereiro/2018. 
 
SANTOS, Elieide Pereira dos; BATISTA, Isleide Carvalho; SOUZA, Mayane Leite da 
Silva. O processo didático educativo: uma análise reflexiva sobre o processo 
de ensino e a aprendizagem. Brasil Escola, 2013. Disponível:  - 
https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/pedagogia/processo-didatico-educativo-
analise-reflexiva-sobre-processo-ensino-aprendizagem.htm. Acesso: 
Novembro/2017. 
 
SAVIANI, Dermeval. Educação escolar, currículo e sociedade: o problema da 
base nacional comum curricular. Movimento: revista de educação, ano 3, nº 4. 
2016; 54-84. Disponível: http://www.revistamovimento.uff.br/index.php/revistamovi 
mento/article/view/296/301. Acesso: Fevereiro2018. 
 
SILVA, Josidete da Conceição Barbosa. Coordenador Pedagógico: Fio Condutor 
da Educação. Webartigos Publicado em 08 de July de 2010. Disponível: 
https://www.webartigos.com/artigos/coordenador-pedagogico-fio-condutor-da-
educacao/42249. Acesso: Fevereiro/2018. 
 
SILVA, Simônia Peres da. O processo de implementação das políticas 
educacionais e repercussões nas formas de gestão da escola e no processo 
de ensino-aprendizagem [manuscrito] : o Pacto pela Educação em Goiás / 
Simônia Peres da Silva. – Goiânia, 2014. Disponível: http://tede2.pucgoias.edu.br: 
8080/bitstream/tede/709/1/SIMONIA%20PERES%20DA%20SILVA.pdf. Acesso: 
Novembro/2017. 
 
SOUZA, Audrey Pietrobelli de; TOZETTO, Susana Soares. A formação continuada 
e em serviço: uma experiência vivida por professores e pedagogos de uma 
escola de tempo integral. X Congresso Nacional de Educação – Educare, 07 a 10 
de novembro de 2011, PUCPR, Curitiba. Disponível: 
http://educere.bruc.com.br/CD2011/pdf/4604_3095.pdf. Acesso: Novembro/2017. 
 
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 2. ed. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2002. 
 

VÁSQUEZ, A. S. Filosofia da práxis. São Paulo: Expressão Popular, 2007. 
VOSS, C.; TSIKRIKTSIS, N.; FROHLICH, M. Case research in operations 
management. International Journal Of Operations & Production Management, v. 
22, n. 2, p. 195-219, 2002. 
 

YIN. R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 
2005. 
 
ZANELLI, J. C. Pesquisa qualitativa em estudos da gestão de pessoas. Estudos da 
Psicologia, n. 7, p. 79-88, 2002. 
 

 

 



100 
 

ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu, Francisco Wagner da Costa Germano, Diretor da EEEP Francisca Rocha Silva 
em Jaguaruana/Ceará, concedo ao mestrando responsável pela pesquisa intitulada 
Laboratório de Didática e formação permanente em serviço dos Professores de 
Biologia: um estudo de caso a condição de realizar sua pesquisa com os 
professores dessa unidade educacional, pertencente a rede estadual de ensino. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 

Assinatura 

 
 

Jaguaruana, 26 de fevereiro de 2018 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

Concordo em participar, como voluntário, do estudo que tem como pesquisador 

responsável o mestrando Francisco Wagner da Costa Germano, do Curso em 

Ensino de Ciências e Matemática - ENCIMA da Universidade Federal do Ceará - 

UFC, que pode ser contatado pelo e-mail wagnerdarwin@yahoo.com.br e pelos 

telefones (85)3347 0890 e (85) 99213 8086. Tenho ciência de que o estudo tem em 

vista realizar entrevistas com professores, visando, por parte do referido mestrando 

a realização de um trabalho de Dissertação intitulado “Laboratório de Didática e 

formação em serviço dos Professores de Biologia: um estudo de caso”. Minha 

participação consistirá em conceder uma entrevista que será gravada e transcrita. 

Entendo que esse estudo possui finalidade de pesquisa acadêmica, que os dados 

obtidos serão divulgados. Nesse sentido autorizo minha entrevista para ampla 

divulgação em artigos, dissertações e teses 

 
 

_________________________________________ 

Assinatura 

 
 

Jaguaruana, 29 de março de 2018 
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ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu, Francisco Wagner da Costa Germano, Diretor da EEEP Clemente Olintho 
Távora Arruda em Baturité/Ceará, concedo ao mestrando responsável pela pesquisa 
intitulada Laboratório de Didática e formação permanente em serviço dos 
Professores de Biologia: um estudo de caso a condição de implementar seu produto 
educacional denominado LDAD virtual nesta unidade educacional, pertencente a 
rede estadual de ensino. 
 
 

 
 

 
 
 

 
________________________________________ 

Assinatura 

 
 

Baturité, 06 de agosto de 2018 
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ANEXO D – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES DE BIOLOGIA 
SOBRE O LDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES DE BIOLOGIA SOBRE O 

LDAD 

 

1 - Como você compreende o LDAD? 

2 - O LDAD teve importância na sua formação em serviço? 

3 - As sessões que ocorrem no LDAD colaboram com seu trabalho docente. Como? 

4 - Você considera a sessão de redirecionamento da prática docente importante 

para suas aulas? Comente. 

5 - Apresente sugestões que possam colaborar para melhoria das atividades e 

formação que ocorre no LDAD. 

6 - Houve mudanças em suas atividades profissionais depois das sessões de 

análise reflexivas do ensino? Justifique. 

7 - As sessões de técnicas e métodos de ensino têm influenciado suas aulas? 

Justifique. 

8 - As sessões de estudos e pesquisas têm contribuído para melhoria de suas aulas? 

Justifique. 

 

 

 

 


