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RESUMO 

Trata de um estudo sobre as relações existentes entre as metodologias para o ensino de 

Biologia desenvolvidas por egressos do Curso de Ciências Biológicas da Universidade 

Federal do Ceará que participaram do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência - PIBID nos anos de 2009 a 2011 e a sua formação pedagógica. O objeto de estudo 

dessa investigação são os saberes pedagógicos construídos por ex-bolsistas desse Programa a 

partir das metodologias que desenvolveram e empregaram para o ensino de Biologia em duas 

escolas públicas do município de Fortaleza. Tem por objetivos: analisar a relação entre o 

desenvolvimento de metodologias para o ensino de Biologia por ex-bolsistas do PIBID e a 

construção de saberes pedagógicos para o exercício da docência no âmbito desse Programa; 

conhecer as metodologias e ações que desenvolveram para o ensino de Biologia, bem como os 

saberes e conhecimentos que mobilizaram para elaborá-las e executá-las; identificar as 

dificuldades que sentiram ao desenvolver essas metodologias na escola e as formas que 

encontram para superá-las; verificar como compreendem as metodologias de ensino em seu 

processo de formação docente e como a experiência vivenciada no âmbito desse Programa 

tem influenciado sua prática pedagógica, agora, como profissionais da Educação; produzir 

com os ex-bolsistas um material didático impresso, a partir do apanhado das metodologias 

que desenvolveram nas escolas no âmbito do PIBID, com vistas a divulgar suas ações no 

intuito de contribuir para a melhoria do ensino de Biologia. Trata-se de uma pesquisa de 

abordagem qualitativa, do tipo exploratória, tendo como método o Estudo de Caso (YIN, 

2010). Os sujeitos são sete ex-bolsistas do PIBID/Biologia/UFC, que exerceram/exercem 

profissionalmente a docência no Ensino Básico. A coleta de dados realizou-se através de 

entrevista semi-estruturada e análise documental. O tratamento das informações se deu por 

meio de uma aproximação da Análise de Conteúdo de Bardin (1977), a partir de Franco 

(2003) e Minayo (2011). A base teórica desse trabalho consiste nos estudos de Pimenta 

(2009), Tardif (2002), Carvalho e Gil-Pérez (2001); Krasilchik (1987; 1996); Nóvoa (1995); 

Veiga (2004); Lopes (2004); Rays (2004); Franco (2012); Bordenave e Pereira (1999). A  

análise do conteúdo das falas dos sujeitos nos permitiu inferir múltiplos saberes pedagógicos 

construídos a partir da elaboração e desenvolvimento de uma grande diversidade de 

metodologias de ensino de Biologia, destacando-se o saber planejar o ensino, dialogar com os 

alunos, organizar os conteúdos acadêmicos em conteúdos escolares, situar o ensino de 

biologia e suas metodologias em contextos mais amplos (sociais, políticos, econômicos, 

históricos, culturais e éticos), tornar os conteúdos menos abstratos e mais contextualizados, 



 
 

valorizar os conhecimentos prévios dos estudantes, saber adequar a linguagem para permitir a 

apropriação dos conteúdos pelos alunos, refletir sobre a própria prática e buscar transformá-la. 

O PIBID exerce influência sobre a prática docente dos ex-bolsistas, hoje, como professores da 

Educação Básica, porém muito do que aprenderam referente às metodologias de ensino não 

podem desenvolver em sua prática pedagógica, o que tem sido inviabilizado pelas condições 

objetivas de trabalho do professor, apontando a necessidade de transformações destes 

condicionantes e de valorização deste profissional.  

Palavras- chave: Metodologia de Ensino.  Ensino de Biologia. Saberes Pedagógicos. PIBID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Perform a study on relations between the methodologies for teaching Biology developed by 

graduates of Biological Sciences Course, Federal University of Ceará who participated in the 

Institutional Scholarship Program for New Teachers - PIBID the years 2009 to 2011 and their 

pedagogical training. The study object of this investigation are the pedagogical knowledge 

built by former scholars of this program from the methodologies developed and employed for 

the teaching of biology in two public schools in Fortaleza. It aims to analyze the relationship 

between the development of methodologies for teaching Biology by former scholars PIBID 

and the construction of pedagogical knowledge to teach in the context of this program; 

Knowing the methods and actions developed by former scholars for the teaching of biology, 

as well as the wisdom and knowledge that mobilized to elaborate them and run them; identify 

the difficulties they experienced in developing these methodologies in school and they find 

ways to overcome them; see how the former scholars understand the teaching methodologies 

in the process of teacher education and how the lived experience under this program has 

influenced their practice, now, as education professionals; Produce with former scholars  

didactic material printed from the overview of the methodologies developed in schools under 

the PIBID, in order to publicize their actions and contribute to improving the teaching of 

biology. This is a qualitative study, the exploratory type, with the case study method (YIN, 

2010). The subjects are seven former scholars of PIBID - Biology UFC, who exercised / play 

professionally teaching in primary education. Data collection was conducted through 

structured interviews, audio recorded and later transcribed. For the processing of information 

was done by approximating the content analysis of Bardin (1977), from Franco (2003) e 

Minayo (2011). The theoretical basis of this work consists of studies Pimenta (2009), Tardif 

(2002), Carvalho e Gil-Pérez (2001); Krasilchik (1987; 1996); Nóvoa (1995); Veiga (2004); 

Lopes (2004); Rays (2004), Franco (2012); Bordenave and Pereira (1999). From the content 

analysis of the statements of the subjects we were able to infer multiple pedagogical 

knowledge built from the design and development of a wide range of teaching methodologies 

Biology highlighting the know plan instruction, talk with students, organize academic content 

in school contents, place the teaching of biology and its methodologies in broader contexts 

(social, political, economic, historical, cultural and ethical), making content less abstract and 

more contextual, value students' prior knowledge, namely tailor the language to allow 

ownership of content by students reflect on their own practice and seek to transform it. The 

PIBID influences the teaching practice of former scholars today as teachers of basic 



 
 

education, but much of what they learned regarding teaching methodologies cannot develop 

their pedagogical practice, this has been made impossible by the objective conditions of work 

of the teacher, pointing to the need for these changes and constraints of this valuation 

professional.  

 

Keywords: Teaching Methodology. Teaching of Biology. Pedagogical knowledge. PIBID 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O texto que doravante apresentamos constitui nossa dissertação de mestrado, 

resultado da pesquisa que desenvolvemos no Curso de Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências e Matemática - ENCIMA da Universidade Federal do Ceará – UFC, Eixo de 

Concentração – Biologia, entre os anos de 2010 e 2012.  

Primeiramente informamos como nos encontramos com a temática e como esta 

originou nosso objeto de estudo: a construção do saber pedagógico dos licenciandos de 

Ciências Biológicas da UFC, no âmbito das metodologias de ensino desenvolvidas por eles 

enquanto bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID. Em 

seguida, trazemos a problematização em torno desse objeto, bem como a relevância social e 

científica de sua investigação. Após isso, expomos os objetivos do trabalho e apontamos o 

caminho teórico - metodológico seguido, o qual retomaremos mais adiante. Assim, 

apresentamos o primeiro capítulo. 

O interesse em investigar o papel do PIBID na construção do saber pedagógico de 

professores em formação, a partir do desenvolvimento de metodologias de ensino de Biologia, 

surgiu de reflexões sobre minha trajetória, enquanto aluna de licenciatura do Curso de 

Ciências Biológicas da Universidade Federal do Ceará – UFC e, posteriormente, como 

professora de Ciências e Biologia da Educação Básica. 

Após concluir a graduação, em 2002, assumi a docência no Ensino Médio, onde 

me reencontrei com a escola pública, da qual sou oriunda. Tinha em mente uma gama de 

conteúdos biológicos que intencionava transmitir aos alunos, e desta forma recorri às 

experiências de ensino que havia adquirido como monitora de duas disciplinas na graduação, 

e como bolsista de extensão de um curso pré-vestibular da Universidade, o Projeto Novo 

Vestibular – PNV, onde lecionei por dois anos a disciplina de Biologia.  

Dessa forma, os saberes de minha formação inicial, especialmente os saberes 

específicos (biológicos), assim como essas duas experiências foram mobilizados para o ensino 

de Biologia na escola.  

No entanto, a realidade da sala de aula da Escola Básica era muito distinta das 

situações de ensino–aprendizagem que havia experimentado na graduação. Os alunos 

apresentavam muitas dificuldades em compreender os conteúdos que lhes apresentava, 

especialmente os do campo da Citologia. Naquele momento, o saber científico que trazia 

comigo parecia pouco contribuir para um aprendizado mais efetivo por parte dos educandos. 

Sentia que era preciso tornar-lhes acessível o conhecimento apresentado no livro didático, que 
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era necessário construir com eles significados para os termos biológicos que, até então, 

pareciam esvaziados de sentido.  

Os alunos apresentavam as mais diversas dificuldades, desde a falta de 

compreensão leitora até a incapacidade de abstrair estruturas e fenômenos biológicos. Percebi 

que o saber pedagógico referente ao saber ensinar precisava ser construído a cada nova aula, a 

cada novo assunto e que, portanto, tornava-se urgente entender como se processava o 

aprendizado das ciências. E nesse contexto fui me construindo pesquisadora da minha prática, 

na qual o processo de ensino-aprendizagem no campo da Biologia passou a ser meu objeto de 

estudo constante.  

Decorridos oitos anos de minha atuação na Educação Básica e diante dos desafios 

postos ao exercício da docência nesse nível escolar, senti-me motivada a retornar à Academia 

para dar continuidade à minha formação inicial, em nível de Pós-graduação stricto sensu. 

Após aprovação no processo de seleção, ingressei em 2010 no Curso de Mestrado Profissional 

em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal do Ceará, retomando, agora, 

como objeto de investigação, a questão que tem me inquietado desde que assumi a docência: a 

formação pedagógica do professor de Biologia da Educação Básica, particularmente em 

relação às estratégias pedagógicas para transformar o saber sábio, ou o saber do cientista, em 

saber escolar, compreensível aos estudantes. 

 Assim, tenho buscado, de forma sistematizada, compreender como os futuros 

professores de Biologia vem construindo os saberes da docência, especialmente os saberes 

pedagógicos e qual o lugar que as metodologias de ensino têm ocupado em sua formação 

inicial e, posteriormente, em sua prática pedagógica na escola, como profissionais.  

Tendo apresentado o que me motivou a realizar a presente pesquisa e como se deu 

meu encontro com o objeto de estudo, passo agora a situar sobre a problemática na qual se 

insere esta investigação. 

A aula de Biologia constitui-se num espaço de ensino-aprendizagem de 

conhecimentos científicos, historicamente acumulados pela humanidade. A acelerada 

produção de conhecimento no campo da Biologia tem desafiado os docentes, dos distintos 

níveis de ensino, a mediar processos que conduzam os estudantes a se apropriarem, 

criticamente, desses conhecimentos. Nesse sentido, a formação dos professores ocupa lugar 

de destaque, uma vez que, de acordo com Pimenta (1998, 2009) e Tardif (2002), o ato de 

ensinar necessita estar subsidiado pelos saberes da docência, os quais são plurais e 

heterogêneos.  
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Há três décadas pesquisadores envolvidos com o ensino das distintas ciências: 

Krasilchik (Biologia), Carvalho e Gil-Pérez (Física) e Schnetzler (Química) têm apontado a 

precariedade das licenciaturas que formam os docentes dessas áreas, como obstáculos à 

efetivação do processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos científicos.  

Apontam como dificuldades, ainda no âmbito da formação, a falta de preparo dos 

licenciandos para o exercício da docência. Vale ressaltar, aqui, o desprestígio dos cursos de 

licenciatura no meio acadêmico em detrimento dos cursos de bacharelado. E embora os 

graduandos almejem a docência, esta intenção não é dirigida para a Educação Básica, e sim 

para o Ensino Superior, conforme pesquisa realizada por Araújo (2009) com alunos do Curso 

de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Ceará.  

No Estado do Ceará há uma carência preocupante de professores das áreas 

científicas e de Matemática. A demanda por esses profissionais na Educação Básica vem 

sendo suprida por profissionais oriundos de outras áreas, que após realizarem uma formação 

pedagógica complementar são certificados para assumir a docência nesse nível escolar
1
.  

A carência de professores licenciados nas referidas áreas é um problema antigo 

que perdura desde as primeiras iniciativas de democratização do ensino. No âmbito 

educacional, os anos 90 foram marcados pela criação da LDB 9.394/96 que, dentre outras 

determinações, exigia formação do docente em nível superior, em cursos de licenciatura, para 

assumir a docência na Educação Básica.  

O reflexo da referida lei, no Estado do Ceará, ficou evidente nos dois últimos 

concursos públicos (em 2003 e em 2010) para professores da rede estadual de ensino, os 

quais, em seus editais, exigiam como pré-requisito para o processo seletivo que o candidato 

fosse licenciado na área do concurso a qual pretendia concorrer, ou que comprovasse uma 

formação pedagógica complementar, dada a escassez de profissionais de algumas áreas de 

ensino, dentre as quais se destacam: Matemática, Biologia, Física e Química
2
. 

Com a promulgação da LDB 9.394/96 houve uma corrida frenética dos 

professores por formação, especialmente dos que já atuavam na Educação Básica, mas não 

eram licenciados ou não possuíam formação pedagógica complementar às sua área de 

atuação.  A oferta de cursos de licenciatura em Instituições de Ensino Superior (IES) privadas 

                                                           
1
 Conforme explicita o texto do Projeto Institucional do PIBID – UFC (edital 2007), intitulado: Ações articuladas 

dos cursos de licenciaturas da UFC com escolas públicas de Educação Básica de Fortaleza.  Informações obtidas 

a partir da Secretaria de Educação do Estado do Ceará (SEDUC). 
2
 Essas informações podem ser consultadas no site da SEDUC: www.seduc.ce.gov.br 

  

http://www.seduc.ce.gov.br/
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acompanhou a enorme demanda por certificação que a nova lei exigia. Dessa forma, muitas 

instituições passaram a oferecer formação docente de forma ainda mais precarizada que nas 

Universidades (DIAS-DA-SILVA, 2005). 

Podemos citar cursos de licenciatura em Biologia onde os alunos não têm acesso a 

laboratórios, nem a aulas práticas nesses espaços. A exemplo disso, gostaríamos de relatar um 

episódio em que uma professora chegou à nossa escola para assumir uma carga horária de 200 

horas/aulas que estávamos deixando por motivo de afastamento para ingresso no Mestrado. 

Após ter-lhe apresentado a escola, as turmas nas quais a professora nos substituiria e os 

recursos didáticos que disporia para o desenvolvimento das aulas, com destaque para o 

laboratório de Biologia, uma vez que 25% das aulas eram aulas práticas de laboratório, a 

mesma resolveu não assumir nossa demanda. Comentou que, mesmo sendo licenciada em 

Biologia, não se sentia preparada para trabalhar nas turmas de Ensino Médio e não poderia 

dar aulas de laboratório, pois nunca havia frequentado esse tipo de espaço em seu curso de 

formação inicial.  

O relato que acabamos de descrever evidencia a necessidade de olharmos para a 

qualidade da formação dos professores, o que inclui sua formação pedagógica para atuar no 

ensino das diversas áreas, particularmente no ensino de Biologia, devido à complexidade 

inerente a esse campo do conhecimento. 

No final da década de 1990 são lançados pelo Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Fundamental e para o 

Ensino Médio (PCNEM). Tais parâmetros constituem-se em orientações para o ensino das 

diversas áreas do conhecimento nesses níveis escolares. Para o ensino de Ciências e Biologia
3
 

trazem recomendações gerais, propondo que seja interdisciplinar, mais contextualizado, 

menos memorístico e que conduza o aluno ao desenvolvimento de competências e 

habilidades.  

Contudo, não se depreendia dos referidos documentos orientações relacionadas 

aos aspectos didático - metodológicos para atingir os arrojados objetivos propostos, nem para 

o ensino de Ciências, nem para o ensino de Biologia, os quais são abrangentes, complexos e 

                                                           
3
 O documento estabelece um conjunto de habilidades e competências que os educandos devem desenvolver até 

o final do Ensino Médio referentes à: i) Representação e Comunicação (capacidade de comunicação) - 

reconhecer, interpretar e expressar-se nas diversas formas em que a linguagem científica recorre para expor seus 

achados (tabelas, gráficos, imagens, terminologias, variáveis, etc.); ii) Investigação e compreensão (capacidade 

de criticar/questionar, raciocinar e aprender sobre os processos naturais e tecnológicos) – analisar, reformular, 

interpretar, articular processos sobre os processos naturais e tecnológicos; iii) Contextualização sociocultural 

(capacidade de compreender e utilizar a ciência, como elemento de interpretação e intervenção e a tecnologia 

como conhecimento sistemático de sentido prático) – proporcionar a formação cidadã ativa a partir da 

interpretação das questões dilemáticas advindas do conhecimento científico (BRASIL, 2000). 
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por isso “esbarram” nos modelos de formação inicial e continuada vigentes e nas condições 

de trabalho dos docentes. Este constituiu um dos motivos pelos quais os PCN foram alvo de 

críticas e de pouca aplicabilidade entre os professores, existindo um hiato entre o prescrito e o 

vivido, como evidencia Sousa (2012), no tocante à influência dos PCN na prática pedagógica 

de professores de Ciências do Ensino Fundamental. 

Numa tentativa de preencher esta lacuna, são lançados, posteriormente, em 2003, 

os PCN +. Este novo documento apresenta uma proposta metodológica para o trabalho do 

professor, no sentido de encaminhar um ensino compatível com as novas pretensões 

educativas e ampliar as orientações contidas nos PCNEM. No volume dedicado às Ciências 

da Natureza e Matemática explicitam-se algumas formas de articulação das disciplinas para 

organizar, conduzir e avaliar o aprendizado.    

Diante dos novos desafios à prática docente, que requerem do professor formar 

para o desenvolvimento de competências e habilidades, as discussões sobre a formação de 

professores ganham destaque e intensificam-se os questionamentos sobre os paradigmas e 

modelos
4
 de formação docente vigentes há décadas, particularmente em relação às limitações 

no âmbito da formação didático-pedagógica. Nesse sentido, a inadequação de metodologias 

utilizadas para o ensino dos conteúdos das distintas áreas tem sido alvo de críticas por não 

potencializar a aprendizagem dos estudantes.  

O ensino de Biologia se insere nesse contexto e, em muitas ocasiões, o docente 

assume uma postura rígida, destinando pouco espaço para reflexão sobre os conhecimentos 

apresentados, tornando o ensino dessa ciência algo memorístico, conteudista e esvaziado de 

sentido, causando, em algumas situações, uma verdadeira repulsa dos estudantes em relação 

às Ciências. Tal postura, muitas vezes, contribui para a “construção" de uma visão distorcida 

do conhecimento científico por parte dos estudantes, que terminam por concebê-lo como algo 

próprio dos cientistas, como verdade absoluta, inquestionável, pronta e acabada, distante da 

realidade na qual estão inseridos. 

Ainda em relação à formação pedagógica dos futuros professores de Biologia, 

face às exigências postas pelo ensino dessa área do conhecimento, ressaltamos as dificuldades 

que os docentes enfrentam para motivar os alunos a sentirem-se desejosos em aprender os 

conteúdos biológicos. 

                                                           
4
 Historicamente marcado pela dicotomia teoria-prática, distanciamento escola-universidade e por concepções de 

ensino - aprendizagem pautadas na transmissão - recepção dos conteúdos e na crença de que basta ter domínio 

sobre o conteúdo para saber ensiná-lo (PIMENTA; ANASTASIOU, 2011). 
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 Em parte, a falta de motivação dos estudantes tem origem na pouca diversidade 

metodológica empregada pelos professores nas aulas de Ciências e Biologia, com destaque 

para utilização excessiva da aula expositiva, ou para a subutilização desta, pois conforme 

destaca Araújo (2012, p.67):  

[...] a forma como o professor a utiliza é quem determina o posicionamento desse 

método de ensino. Por isso, é preciso compreender o processo metodológico de 

ensino, em suas interfaces, para que o professor possa utilizar o método expositivo 

de forma que promova a aprendizagem dos discentes. 
 

Além das fragilidades da formação inicial, existem outros motivos que explicam 

esse comportamento docente, como as difíceis condições de trabalho do professor (a escassez 

de recursos didáticos, o grande número de alunos por sala e a indisciplina), falta de identidade 

com a profissão, desvalorização social desta, que se materializa nos baixos salários e num 

precário plano de cargos e carreira, que o desmotiva a dar continuidade à sua formação em 

nível de Mestrado e Doutorado.  

É diante deste complexo cenário que, reiteradamente, as licenciaturas têm sido 

chamadas a investir esforços e recursos para formar melhor os futuros professores e lhes 

oportunizar a construção de uma identidade com a profissão, e ainda contribuindo para que se 

constituam pesquisadores de sua prática, no movimento de reflexão na e sobre a ação
5
 

docente, de forma que venha transformá-la (PIMENTA; GHEDIN, 2005). 

Nessa direção e visando melhorias na qualidade da formação docente, o Governo 

Federal lançou, em 2007, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID 

com o intuito de fortalecer os cursos de formação de professores e incentivar os licenciandos a 

assumirem a docência na Educação Básica. Desde então as Universidades, os Institutos 

Federais e, posteriormente, as Universidades Estaduais vêm aderindo ao Programa.  

Os licenciandos, selecionados pelo PIBID, são contemplados com uma bolsa para 

vivenciarem o espaço da escola pública e executarem atividades relacionadas à docência. 

Dentre as ações previstas a serem desenvolvidas pelos bolsistas encontram-se a elaboração e 

emprego de metodologias que favoreçam o ensino e a aprendizagem dos conteúdos.  

Nesse sentido, percebemos, via PIBID, uma preocupação por parte do Poder 

Público com a qualidade da formação dos professores. Uma vez que o Programa oportuniza 

uma vivência mais próxima da realidade escolar e, portanto, conhecer os limites, desafios e 

possibilidades do exercício da docência na Educação Básica. 

                                                           
5
  Proposto por Donald Schön, na década de 1980, e que contribuiu para a construção do conceito de Professor 

Reflexivo. 
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Em relação às dificuldades enfrentadas pelo professor de Biologia na mediação da 

aprendizagem dos conteúdos biológicos no Ensino Médio, especificamente no que concerne 

aos aspectos didático-metodológicos da aula, acreditamos que o PIBID venha a contribuir 

para a formação e a construção dos saberes da docência.  

Nesse sentido, essa investigação se realizou no âmbito do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID, pois partimos do pressuposto que este Programa 

tem possibilitado aos licenciandos de Biologia a construção coletiva dos saberes da docência, 

uma vez que se propõe a inserir os futuros professores na realidade da escola, preparando-os 

para o exercício da docência. Dentre os saberes da docência, interessa-nos, particularmente, 

os saberes pedagógicos, haja vista que a carência destes tem, ao longo de décadas, se 

constituído como um obstáculo à aprendizagem dos conteúdos científicos. 

Nessa direção, delimitamos como objeto de investigação os saberes pedagógicos 

construídos por ex-bolsistas desse Programa, a partir das metodologias que desenvolveram e 

empregaram para o ensino de Biologia em duas escolas públicas do município de Fortaleza.  

Assim, com o intuito de compreender o objeto dessa investigação é que 

procuramos responder à questão central desse estudo: O desenvolvimento de metodologias 

para o ensino de Biologia, por ex-bolsistas do PIBID, contribuiu para a construção de saberes 

pedagógicos da docência no âmbito desse Programa?  

Esse questionamento desdobra-se em outros mais específicos: Quais metodologias 

e ações foram desenvolvidas pelos ex-bolsistas para o ensino de Biologia no âmbito do 

PIBID? Quais saberes e conhecimentos foram mobilizados para elaborá-las e executá-las nas 

escolas? Quais dificuldades sentiram ao desenvolver essas metodologias na escola e como as 

superaram? Como compreendem as metodologias de ensino em seu processo de formação 

docente e como as vivências no PIBID tem influenciado sua prática pedagógica, agora, como 

profissionais da Educação? E por fim, como sistematizar as metodologias de ensino que 

elaboraram e desenvolveram no âmbito do PIBID, com vistas a incrementar prática 

pedagógica dos professores da Educação Básica e para a melhoria do ensino de Biologia nas 

escolas? A partir dessas questões apresentamos os objetivos geral e específicos da pesquisa. 

O objetivo geral desse trabalho é analisar a relação entre o desenvolvimento de 

metodologias para o ensino de Biologia, por ex-bolsistas do PIBID, e a construção de saberes 

pedagógicos para o exercício da docência no âmbito desse Programa.  

E temos como objetivos específicos: 
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• Identificar as metodologias e ações desenvolvidas pelos ex-bolsistas para o 

ensino de Biologia, bem como os saberes e conhecimentos que mobilizaram para elaborá-las e 

executá-las;  

• Identificar as dificuldades que sentiram ao desenvolver essas metodologias na 

escola e as formas que encontram para superá-las;  

• Verificar como os ex-bolsistas compreendem as metodologias de ensino em seu 

processo de formação docente; 

• Perceber como as experiências relacionadas a aspectos metodológicos 

vivenciadas no âmbito desse Programa tem influenciado sua prática pedagógica, agora, como 

profissionais da Educação;  

• Produzir com os ex-bolsistas um material didático impresso (Produto 

Educacional), a partir do apanhado das metodologias que desenvolveram nas escolas no 

âmbito do PIBID.  

Em relação a este último objetivo, gostaríamos de explicitar que o mesmo resultou 

na confecção de um Produto Educacional, exigência do Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências e Matemática.  Foi elaborado em parceria com os sujeitos da investigação, tomando 

como referência as metodologias que desenvolveram para o ensino de Biologia durante sua 

permanência no PIBID, bem como as experiências pedagógicas que vivenciaram junto aos 

alunos do Ensino Médio nas escolas durante o tempo em que estiveram vinculados ao 

Programa.   

Essas práticas, na forma de relatos de experiências pedagógicas, estão organizadas 

no Apêndice B e têm como objetivo contribuir para a melhoria do Ensino de Biologia, 

oferecendo mais um suporte ao trabalho pedagógico dos professores da Educação Básica. 

Damos continuidade ao texto com o segundo capítulo que trata do referencial 

teórico no qual nos aportamos (Pimenta, 2009; Tardif, 2002; Carvalho e Gil-Pérez, 2001; 

Krasilchik, 1987, 1996; Veiga, 2004; Bordenave; Pereira, 1999; Franco, 2102; Lopes, 2004; 

Rays, 2004 e Nóvoa, 1995).   

Aborda aspectos relacionados aos saberes da docência (com ênfase nos saberes 

pedagógicos), às metodologias de ensino e ao contexto onde foram desenvolvidos, o PIBID.  

No terceiro capítulo explicitamos o caminho metodológico percorrido no 

desenvolvimento da pesquisa, a qual se insere numa abordagem qualitativa, do tipo 

exploratória e caracteriza-se como Estudo de Caso.  

 No quarto capítulo apresentamos e discutimos os resultados da investigação a 

partir de uma aproximação com a Análise de Conteúdo de Bardin (1977) e do referencial 
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teórico adotado. Em seguida, apresentamos: as considerações finais, as referências e 

apêndices. Dentre os apêndices, destacamos o Produto Educacional desta dissertação. 

Dito isto, prossigamos com o segundo capítulo desse trabalho. 

2 SABERES PEDAGÓGICOS, METODOLOGIAS DE ENSINO  E PIBID: 

ELEMENTOS QUE SE ENTRECRUZAM NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE  

BIOLOGIA  

 

 Este capítulo está composto por quatro seções, onde apresentamos parte de nosso 

referencial teórico e, posteriormente, uma explanação do PIBID como Programa que se insere 

no âmbito das políticas de valorização da formação docente no Brasil. 

 

2.1 Saberes da docência: o saber pedagógico em foco 

 

O exercício da profissão docente pressupõe o domínio de saberes que 

fundamentam a prática educativa e que servem de base para o processo de ensino-

aprendizagem.  

A partir da década de 1980, o número de pesquisas abordando a temática saberes e 

conhecimentos docentes têm aumentado. Trata-se de um campo de pesquisa em expansão, 

que se caracteriza por ter diferentes formas de encarar e investigar o fenômeno, 

consequentemente, originando várias tipologias ou classificações diferentes para os chamados 

saberes docentes (BORGES, 2001). 

As pesquisas, neste campo, surgiram em um contexto em que se buscava valorizar 

o professor como um profissional portador e produtor de saberes e conhecimentos. No Brasil, 

as pesquisas se desenvolvem a partir da década de 1990 (NUNES, 2001).     

Em sua pesquisa, Borges (2001) analisa três trabalhos de síntese sobre a temática: 

professores, seus saberes e conhecimentos, apresentando e discutindo os diferentes tipos de 

investigação, abordagens teórico-metodológicas, tipologias e classificações existentes nesta 

área temática. Destacamos uma dessas sínteses, no caso, a de Shulman, publicada em 1986, 

por ser considerada, pela referida autora, um importante trabalho, pois, apesar de já existirem 

outros, houve um incremento no número de pesquisas após sua publicação.  

Shulman (1986) não utiliza o termo saber docente e sim, conhecimento do 

professor, e o distingue em três categorias: conhecimento da matéria a ser ensinada, 

conhecimento pedagógico, sobretudo aquele relacionado à matéria, e conhecimento 

curricular. Chama atenção para aspectos fundamentais da formação teórica do professor.  
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Para este autor, o domínio do conteúdo é fundamental para que o professor tenha 

autonomia intelectual para produzir seu próprio currículo, constituindo-se efetivamente como 

mediador entre o conhecimento historicamente produzido e aquele, o escolar, reelaborado e 

relevante socioculturalmente, a ser apropriado/construído pelos alunos. 

Conforme Shulman (1987), o conhecimento do conteúdo específico refere-se ao 

corpo de conhecimentos da área ou assunto que se irá ensinar, o qual inclui saber como se deu 

o desenvolvimento histórico daquela área, seus desdobramentos atuais e as teorias científicas 

que o dão suporte.  

Por outro lado, o conhecimento pedagógico do conteúdo refere-se a uma 

amálgama de conteúdos específicos a serem ensinados com estratégias sobre como ensiná-los. 

Ele acontece no momento da ação, que é quando o professor faz a fusão entre os dois 

elementos citados anteriormente, de modo a tornar o assunto ensinável a seus alunos. Esse 

conhecimento é de propriedade exclusiva do professor, uma vez que é responsável por sua 

elaboração no momento da prática.  

Neste trabalho, nos aportaremos na tipologia proposta por Tardif (2002), autor 

canadense, pesquisador dos saberes docentes, e em uma tipologia adotada por Pimenta (1998; 

2009), menos complexa que a apontada por Tardif e com equivalências, como veremos. 

Tardif (2002) define a prática docente como uma atividade que mobiliza diversos 

saberes. O autor os classifica em saberes da formação profissional, saberes pessoais e 

saberes da escolarização básica.  

Define os saberes da formação profissional como um conjunto de saberes 

transmitidos pelas instituições de formação de professores (escolas normais ou faculdades de 

ciências da educação). Estes incluiriam: saberes pedagógicos, saberes disciplinares, saberes 

curriculares e saberes experienciais ou práticos; saberes pessoais; da formação 

escolarizada. 

Para Tardif (2002), os saberes pedagógicos apresentam-se como: doutrinas ou 

concepções provenientes de reflexões sobre a prática educativa no sentido amplo do termo, 

reflexões racionais e normativas que conduzem a sistemas mais ou menos coerentes de 

representação e de orientação da atividade educativa (TARDIF, 2002, p. 37).  Na perspectiva 

de Pimenta (1998, p.171), são saberes “construídos no fazer docente, pois os saberes sobre 

educação e sobre a pedagogia não geram os saberes pedagógicos, estes só se constituem com 

base na prática que os confronta e os reelabora.”  
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Além dos saberes pedagógicos, Tardif (2002) aponta saberes que se integram a 

prática docente através da formação inicial e continuada dos professores, nas diversas 

disciplinas oferecidas na universidade. Denomina-os de saberes disciplinares: 

São saberes que correspondem aos diversos campos do conhecimento aos 

saberes que dispõem nossa sociedade, tais como encontram-se hoje 

integrados na universidade sob forma de disciplinas no interior de faculdades 

e cursos distintos. [...] São transmitidos nos cursos e departamentos 

universitários independentemente das faculdades de educação e dos cursos 

de formação de professores. (TARDIF, 2002, p. 38).  

 

 

Para Pimenta (1998; 2009), os saberes disciplinares, apontados por Tardif (2002), 

correspondem aos saberes do conhecimento específico, sobre os quais a autora assim se 

posiciona: 

o conhecimento não deve se reduzir à informação, pois conhecer implica em 

trabalhar com as informações e estar consciente do poder do conhecimento 

para a produção da vida material, social e existencial da humanidade. Ainda 

afirma que existe um reconhecimento de que para saber ensinar não bastam 

os conhecimentos específicos e experiência, são necessários os saberes 

pedagógicos e didáticos. (PIMENTA, 1998, p. 171). 

 

Apontados também como saberes da formação profissional, os saberes 

curriculares correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos, a partir dos quais a 

instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e selecionados 

como modelos da cultura erudita. “Apresentam-se concretamente sobre a forma de programas 

escolares (objetivos, conteúdos, métodos) que os professores devem aprender a aplicar” 

(TARDIF, 2002, p. 38).   

Ao passo que os saberes experienciais ou práticos constituem a cultura docente 

em ação e são apontados como “saberes específicos, baseados no trabalho cotidiano docente e 

no conhecimento do seu meio, brotam da experiência e são por ela validados" (TARDIF, 

2002, p. 39). Estes, na concepção de Pimenta (2009, p. 20): “são também saberes que os 

professores produzem no seu cotidiano docente, num processo permanente de reflexão  sobre 

sua prática mediatizada pela de outrem, seus colegas de trabalho, os textos produzidos por 

outros educadores”. 

Dois outros grupos de saberes são categorizados por Tardif (2002): saberes 

pessoais e da escolarização básica. São ditos saberes pré-profissionais. De acordo com o 

autor, os primeiros são oriundos da socialização (família, grupos, amigos, escolas), os quais 

constroem, em interação com os outros, sua identidade pessoal e social. Já os segundos são 

provenientes do período de inserção na escola básica, os quais são fonte de uma cultura geral, 
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que faz toda diferença no momento em que o professor deve interagir com seus alunos na 

abordagem de diversos conteúdos. 

Na concepção de Tardif (2002), os saberes docentes são plurais, heterogêneos e 

constituem um amálgama.  Para o autor, o trabalho dos professores de profissão deve ser 

considerado como um espaço específico de produção, de transformação e de mobilização de 

saberes e, portanto, de teorias de conhecimentos e de saber-fazer específicos ao ofício de 

professor.  

Dos saberes que foram categorizados por estes autores, iremos enfatizar os 

saberes pedagógicos ao longo de nossa pesquisa, uma vez que são saberes comumente 

deficitários na formação inicial de futuros professores, dentre os quais se situam os de 

Biologia.  

Passaremos, a partir desse momento, a apresentar, brevemente, as dificuldades em 

torno da formação dos professores de ciências, as quais se estendem aos licenciandos de 

Biologia. 

 

2.2 Formação de professores de Ciências e Biologia: um diálogo necessário com o saber 

ensinar. 

Observa-se que os cursos de formação não têm preparado de forma adequada o 

aluno de graduação para atuar no ensino de ciências (KRASILCHIK, 1987; SCHNETZLER, 

2002). 

Em relação à formação do professor de Ciências, acrescenta Laburú et al (2007, p. 

318):  

Dada a relevância tanto epistemológica como didática de se trabalhar junto à 

realidade em qualquer curso de Ciências Naturais [...], uma discussão da 

relação do professor de ciências com o seu saber profissional precisara 

passar, no momento da formação, por uma reflexão da problemática 

posta[...]. 

 

Daí vê-se a necessidade de investigar quais saberes os professores de ciências têm 

construído e como tem sido sua relação com tais saberes, os quais nem sempre são 

valorizados. Ao serem incorporados à prática docente, precisam ser melhor conhecidos para 

que possam reorientar os cursos de formação de professores. Esses saberes vêm sendo 

questionados diante do papel social da escola, pois: “para ensinar o professor necessita de 

conhecimentos e práticas que ultrapassem sua especialidade” (DELIZOICOV et al, 2002, p. 

16).  
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Isto tem constituído a dificuldade da maioria dos docentes, os quais precisam ter 

em mente que o trabalho do professor deve, além de proporcionar conhecimento científico e 

tecnológico, ser direcionado para sua apropriação crítica pelos alunos e se constituir como 

cultura. 

A atividade docente é complexa e exige uma reflexão sobre a prática. O professor 

deve ser levado a confrontar seus saberes iniciais com as suas vivências práticas. Este é um 

processo contínuo de reflexão na e sobre a prática, constituindo-se uma verdadeira 

epistemologia da prática, ou seja, na valorização da prática profissional como momento de 

construção de conhecimento, através da reflexão, análise e problematização desta, e o 

reconhecimento tácito, presente nas soluções que os profissionais encontram em ato (SCHÖN, 

1995).  

Opondo-se ao modelo da racionalidade técnica, que concebe a prática ao final dos 

processos de aquisição dos conhecimentos teóricos, a epistemologia da prática o concebe 

como núcleo central do currículo de formação. 

A reflexão na e sobre a prática abriu perspectivas para a valorização da pesquisa 

na ação dos profissionais, surgindo, assim, o que se denominou de professor pesquisador de 

sua prática. Ideia que busca a articulação entre ação investigativa, atuação profissional e ação 

formativa de professores, embora autores como Zeichner (1992) considere seu enfoque 

reducionista e limitante, por ignorar o contexto educacional e pressupor a prática reflexiva de 

modo individual.  

No Brasil, Pimenta (2005), concordando com Zeichner (1992), defende que a 

superação desses limites se dará a partir de teorias que permitam aos professores entenderem 

as restrições impostas pela prática institucional e histórico-social ao ensino, de modo que se 

identifique o potencial transformador das práticas.  

Daí a importância dos saberes construídos na prática docente, pelos professores de 

ciências e Biologia, serem reconhecidos em seu potencial transformador, especialmente em 

relação ao contexto escolar, assumindo o docente a postura de pesquisador de sua prática.  

Raboni (2002 apud LONGHINI, 2008) aponta a imbricação entre o conhecimento 

do conteúdo específico e a forma como este é transformado para o ensino. Segundo o autor, é 

difícil que o professor tenha propostas inovadoras para desenvolver conteúdos científicos se 

ele próprio possui ideias arraigadas de que ensinar ciências é transmitir conhecimentos 

prontos. Isso foi verificado em sua pesquisa, quando constatou que os professores 

participantes tinham necessidade de oferecer respostas corretas aos seus alunos.  
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Para o autor, tal forma de entender o ensino é fortemente influenciada pelas 

situações vivenciadas pelos docentes em sua formação inicial. Se o professor não vivenciar 

situações que favoreçam sua participação e aprendizagem, dificilmente desenvolverá tais 

práticas com seus alunos. O docente pode encarar essas possibilidades como embaraçosas, 

pois podem propiciar o levantamento de questionamentos, por parte dos alunos, e que não 

saberá esclarecer. Além disso, a carência de conhecimento dos conteúdos pode gerar 

dependência do livro didático: 

Na carência de conhecimentos de conteúdos científicos, a interação acaba 

quase sempre sendo com o próprio livro didático disponível nas escolas, o 

que limita o aprofundamento de tais conteúdos. Além disso, a prática de 

consulta de livros didáticos pode reforçar alguns erros conceituais, devido à 

qualidade ainda sofrível de muitas destas obras. Tais considerações não 

podem passar despercebidas pelos cursos de formação docente. 

(LONGHINI, 2008, p. 251). 

 

Para Tardif (2002, p. 39): 

o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e 

seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da 

educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua 

experiência cotidiana com os alunos.  

 

Diante do que ora expomos, pergunta-se: esses saberes são discutidos nos cursos 

de formação de professores de ciências e Biologia? Para Pimenta (1998), é responsabilidade 

de tais cursos desenvolverem com os futuros docentes pesquisas da realidade escolar com o 

objetivo de instrumentalizá-los para a atitude de pesquisar nas suas atividades docentes, tendo 

a pesquisa como princípio formativo. A prática docente, em confronto com a teoria que a 

orienta, revela a necessidade da produção de novos saberes:  

Ao confrontar suas ações cotidianas com as produções teóricas, é necessário 

rever as práticas e as teorias que as informam, pesquisar a prática e produzir 

novos conhecimentos para a teoria e a prática de ensinar. (DELIZOICOV et 

al, 2002, p.13). 

 

Historicamente, os cursos de licenciatura tem se caracterizado pela ênfase nos 

saberes disciplinares, escassamente oportunizando ao futuro professor vivências que o 

possibilite construir outros importantes saberes necessários à docência, como os pedagógicos, 

experienciais, curriculares, dentre outros. Situação que demanda problematizar as práticas de 

formação docente, num contexto complexo e em constante mudança. Comumente o docente 

não dispõe de instrumentos teórico-práticos para realizar um exercício de reconhecimento dos 

elementos que devem constituir a base de sua formação.  
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Nessa direção, Zeichner (1992 apud PIMENTA, 1998) ressalta a importância de 

preparar professores que assumam uma atitude reflexiva em relação ao seu ensino e às 

condições sociais que o influenciam. E ainda: “os formadores de professores têm obrigação de 

ajudar os futuros professores a interiorizarem, durante a formação inicial, a disposição e a 

capacidade de estudar a maneira como ensinam” (ZEICHNER, 1992, p. 126). 

Dessa forma, as condições em que os professores de Ciências e Biologia são 

formados precisam ser analisadas, pois a formação de professores reflexivos compreende um 

projeto emancipatório humano, para o qual são imprescindíveis saberes específicos da 

docência, sobretudo os relacionados ao saber ensinar, um desafio constante à formação e 

prática pedagógica dos professores e futuros professores de Biologia. Desafio traduzido nas 

palavras de Tardif (2002, p. 39): 

As múltiplas articulações entre a prática docente e os saberes fazem dos 

professores um grupo social e profissional cuja existência depende em 

grande parte, de sua capacidade de dominar, integrar e mobilizar tais saberes 

enquanto condições para sua prática.  

 

Todas essas questões permeiam a formação e a prática pedagógica de professores 

de Ciências e Biologia, destacadamente a construção dos saberes necessários ao exercício da 

docência, merecendo assim um olhar investigativo. Nessa perspectiva é que desenvolvemos 

este estudo. 

 

2.3 Metodologias para o Ensino de Biologia: algumas teorizações 

 

A escola, historicamente, tem se constituído como uma instituição social de 

reconhecido papel formativo e vem sendo desafiada, diante do acelerado avanço científico e 

tecnológico vivenciado pela sociedade contemporânea, particularmente no campo da 

Biologia, a tornar acessível aos estudantes os conhecimentos produzidos pelas diversas 

ciências. 

A partir da década de 70, o ensino de Ciências passou a ser bastante discutido. 

Vários pesquisadores (Angotti, 1993; Cachapuz, 2005; Carvalho e Gil-Pérez, 2001; 

Delizoicov et al, 2002; Krasilchick, 1987; Bastos, 1998 e Schnetzler, 1992, 2002) têm se 

dedicado a investigar como os docentes trabalham, em suas escolas, os conhecimentos 

científicos produzidos historicamente pela humanidade. 

 Associado ao ensino de ciências investiga-se também a formação dos professores. 

Inclusive, à deficitária formação destes atribui-se o fracasso da aprendizagem de Ciências e 
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Biologia na escola, fato agravado pelo acesso massivo à escolarização: “A expansão das redes 

de ensino em curto espaço de tempo e o crescente aumento das necessidades docentes não foi 

acompanhada pela formação adequada para possibilitar um ensino de ciências de qualidade, 

[...]” (CARNEIRO, 2007, p. 257-258). 

Tradicionalmente, as ciências têm sido ensinadas como uma coleção de fatos, 

descrição de fenômenos e enunciados de teorias a decorar. Assim “para muitos alunos, 

aprender Ciências é decorar um conjunto de normas, fórmulas, descrições de instrumentos, 

substâncias e enunciados de leis” (KRASILCHIK, 1987, p.52). Além da memorização de 

muitos fatos, outro problema do ensino de Ciências é a inadequação do que é ensinado à idade 

dos alunos, pois o que se ensina à grande parte dos alunos não tem sentido, por não ser 

compatível com seu desenvolvimento intelectual e emocional.  

Para Bastos (1998), a escola secundária
6
 não se preocupa em empregar métodos 

de ensino que conciliem características do conteúdo e nível de desenvolvimento intelectual 

dos educandos. Coll (apud CARVALHO, 1992, p. 11), fazendo uma revisão da influência dos 

trabalhos de Piaget no ensino, ressalta que: 

Será necessário conhecer com o máximo de detalhe o caminho que o aluno 

segue para a construção destes conhecimentos específicos [...] será mesmo 

conveniente conhecer os procedimentos mediante os quais o aluno vai se 

apropriando progressivamente destes conteúdos, se desejamos intervir 

eficazmente em sua aquisição [...]. Conhecer como os sujeitos constroem a 

relação causal que lhes permite explicar os fenômenos que estamos 

ensinando é fundamental para o preparo de atividade de ensino. 

 

Quanto ao ensino de Biologia, especificamente, uma parcela significativa das 

informações nessa área é obtida por meio de observação direta dos organismos ou fenômenos 

ou por meio de observação de figuras, modelos, etc. Contudo, nem sempre é possível observar 

o objeto de estudo, que é, então, substituído por ilustrações e, ao utilizá-las, os professores 

nem sempre consideram as dificuldades para a compreensão de representações simbólicas 

(KRASILCHIK, 1996).  

No decorrer do tempo em que venho exercendo o ensino de Ciências e Biologia 

na Educação Básica
7
 tenho percebido a centralidade do papel das metodologias de ensino para 

a aprendizagem dos alunos. Ao afirmar isso não estou defendendo que o saber pedagógico do 

professor é mais importante que o conhecimento específico do conteúdo que deve deter, mas  

                                                           
6
 Escola Básica de Ensino Médio.  

7
 Sou professora de Ciência e Biologia do Ensino Fundamental II e Médio da Rede Pública de Ensino do Estado 

do Ceará e exerço a docência desde 2001. 
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que são igualmente imprescindíveis para que o aprendizado dos conteúdos científicos seja 

efetivado em sala de aula.  

Para a consecução da aprendizagem é necessário levar em consideração a 

adequabilidade da metodologia empregada, bem como os conhecimentos/saberes que a 

fundamentam. Entendemos que esses são aspectos ainda pouco discutidos nos cursos de 

licenciatura nas áreas científicas, especialmente durante as disciplinas específicas. 

Geralmente, deixa-se essa discussão a cargo das disciplinas pedagógicas, particularmente da 

Prática de Ensino. No entanto, penso que essa questão deveria permear todas as disciplinas 

que formam os professores de Ciências e Biologia.  

É igualmente importante que o professor perceba se o conteúdo que está 

abordando é compatível com o desenvolvimento intelectual dos aprendizes, uma vez que, para 

Cardoso et al (2003), constituem-se como grandes obstáculos ao processo de ensino-

aprendizagem de Ciências e de Biologia o seu caráter abstrato e sua considerável 

complexidade, que pode ser evidenciada na pouca compreensão dos alunos em relação à 

tridimensionalidade
8
 inerente aos organismos e às estruturas biológicas, o que exigirá do 

professor uma formação adequada para pensar e elaborar estratégias de ensino que gerem uma 

aprendizagem significativa. 

Nessa perspectiva, outro aspecto a ser considerado em relação ao conteúdo a ser 

ensinado é o da Transposição Didática
9
, processo através do qual o saber produzido pelos 

cientistas (o Saber Sábio) se transforma naquele que está contido nos programas e livros 

didáticos (o Saber a Ensinar) e, principalmente, naquele que realmente aparece nas salas de 

aula (o Saber Ensinado). Esse aspecto, por vezes, tem sido negligenciado no ensino das 

disciplinas escolares, particularmente quanto às disciplinas científicas, levando a uma 

reprodução de conceitos para além da compreensão dos alunos. 

No processo de Transposição Didática, com vistas à efetivação do processo de 

ensino-aprendizagem, assume lugar de destaque o saber pedagógico (Pimenta, 2002) ou 

                                                           
8
 As estruturas biológicas apresentam-se estruturadas em três dimensões (largura, comprimento e profundidade), 

no entanto, estas nem sempre são contempladas nas ilustrações contidas nos livros didáticos. 
9
 Cf. Chevallard (1991 apud  BROCKINGTON; PIETROCOLA, 2005). O autor define a Transposição Didática 

como um instrumento eficiente para analisar o processo através do qual o saber produzido pelos cientistas (o 

Saber Sábio) se transforma naquele que está contido nos programas e livros didáticos (o Saber a Ensinar) e, 

principalmente, naquele que realmente aparece nas salas de aula (o Saber Ensinado). Chevallard analisa as 

modificações que o saber produzido pelo “sábio” (o cientista) sofre até este ser transformado em um objeto de 

ensino.  
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conhecimento pedagógico da matéria a ser ensinada
10

, entendido como o amálgama de 

conteúdos específicos a serem ensinados com estratégias sobre como ensiná-los, de modo a 

tornar o assunto acessível aos alunos.  

Tal conhecimento é de propriedade exclusiva do professor, uma vez que é 

responsável por sua elaboração no momento da prática. Não menos importante é o domínio do 

conteúdo para que o professor tenha autonomia intelectual para produzir seu próprio 

currículo, constituindo-se efetivamente como mediador entre o conhecimento historicamente 

produzido e o conhecimento escolar, reelaborado e relevante socioculturalmente, a ser 

apropriado/construído pelos alunos (SHULMAN, 1986 apud FIORENTINI et al, 1998). 

Na medida em que a complexidade e a abstração dos conceitos científicos 

abordados nas aulas de ciências e de Biologia revelam a necessidade de torná-los mais 

acessíveis aos educandos, desafiam os docentes quanto às metodologias de ensino, à sua 

prática pedagógica e aos saberes que a fundamentam, particularmente o saber pedagógico. 

O domínio do saber-fazer e a reflexão epistemológica da prática docente são 

fundamentais, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, pois segundo Fiorentini (1995 

apud FIORENTINI et al, 1998) a forma como concebemos e conhecemos os conteúdos de 

ensino têm fortes implicações no modo como os selecionamos e os reelaboramos, 

didaticamente, em saber escolar e, especialmente, no modo como o 

exploramos/problematizamos em nossas aulas.  

Nesse sentido, é preciso que o professor avance para além da dimensão do 

conhecimento específico da matéria a ser ensinada. É necessário que compreenda a 

importância das metodologias de ensino, das estratégias e dos recursos didáticos como 

elementos essenciais no processo de transformar o conhecimento científico produzido, 

historicamente, em conhecimento escolar socialmente significado.   

Certamente, não há o método ideal para ensinar os alunos a enfrentar a 

complexidade dos assuntos trabalhados, mas haverá alguns métodos potencialmente mais 

favoráveis do que outros (BAZZO apud LIMA; VASCONCELOS, 2006).  

Para tanto, é preciso que o professor leve em consideração que o aluno não 

aprende somente pela simples internalização de algum significado recebido de fora, isto é, 

dito pelo professor, mas por um processo seu, idiossincrático, próprio, de atribuição de 

significado que resulta na interação de novas ideias com as já existentes na sua estrutura 

                                                           
10

 Cf. Shulman  (1986 apud  FIORENTINI et al, 1998). O autor distingue três categorias de conhecimento que 

devem embasar a prática docente: o conhecimento da matéria a ser ensinada, o conhecimento pedagógico dessa 

matéria e o conhecimento curricular.    
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cognitiva. Por isso, o professor tem que levar em conta o que o aluno já sabe 

(SCHNETZLER, 1992). 

E nesse processo é ainda fundamental que o professor se aproprie dos saberes 

produzidos no campo da Didática das Ciências
11

. 

Assim, as questões levantadas em torno das dificuldades para efetivação do 

processo de ensino-aprendizagem de Ciências e Biologia nos instigaram a compreender, no 

âmbito da formação inicial dos futuros professores dessas áreas, como vem se constituindo os 

saberes da docência, particularmente o saber pedagógico, uma vez que admitimos ser este 

saber, ou a falta dele, que concorre para o (não) aprendizado dos conteúdos científicos pelos 

discentes. Nessa direção, buscamos conhecer as contribuições do PIBID nesse processo. 

 

2.4 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID e a formação de 

professores  

 

As seções que seguem foram produzidas a partir da análise de três documentos 

diretamente relacionados ao PIBID: o Edital/CAPES/PIBID/2007; o Projeto Institucional da 

UFC e o Subprojeto da área da Biologia. Serão destacados os aspectos relacionados à 

formação de professores, juntamente com algumas teorizações nessa área. 

 

2.4.1 Das finalidades do Programa: a formação de professores em destaque 

 

O PIBID ‐ Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - foi criado 

com a finalidade de valorizar o magistério, apoiar e incentivar estudantes de licenciaturas, das 

instituições públicas de Educação Superior. É uma ação conjunta do Ministério da Educação, 

por intermédio da Secretaria de Educação Superior – SESU, do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – CAPES, sendo o Programa por esta gerido. Foi sancionado pelo DECRETO 

N° ‐ 7.219, DE 24 DE JUNHO DE 2010, onde em seu Art. 1° informa:  

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência ‐ PIBID, executado no 

âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior ‐ CAPES, 

tem por finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o 

aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria de 

qualidade da educação básica pública brasileira. 

                                                           
11

 A pesquisa Didática em Ciências avançou e desse avanço surgiram novos questionamentos que investigam 

quais as metodologias apropriadas para promover uma melhor aprendizagem no ensino de Ciências, quais os 

elementos necessários à formação do professor e como se dá o processo de aprendizagem em Ciências. Pois, na 

maioria das vezes, o aluno depara-se com metodologias que não promovem a efetiva construção de seu 

conhecimento, cabendo ao educador em Ciências superar tais obstáculos, construindo possibilidades de mudança 

(BAZZO apud LIMA; VASCONCELOS, 2006). 
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O Programa é uma iniciativa federal implementada pela CAPES, hoje em sua 3ª 

edição, está voltado para o fortalecimento da formação inicial de professores que tem como 

eixo de sua proposta a articulação e a aproximação ente Universidade e Educação Básica, a 

partir da inserção do aluno da licenciatura na escola, no cotidiano do trabalho do professor.  

O PIBID prevê, ainda, o processo de formação entre pares, uma vez que envolve o 

professor da universidade
12

 e o professor da escola básica
13

, assumindo este o papel de co-

formador do licenciando
14

, sendo ambos concebidos como responsáveis pela formação do 

futuro docente.  

Os sujeitos envolvidos convivem com conhecimentos, saberes e experiências 

diferentes, assim como os processos diferenciados de sua trajetória, tanto de formação, como 

profissional. 

Na fala da professora Ieda Neves
15

, coordenadora institucional do PIBID da 

Universidade Estadual do Ceará, durante o XX EPENN
16

, fica evidente outro importante 

potencial do Programa, que é o encurtamento da distância teoria-prática na formação de 

professores. A coordenadora destaca que o PIBID visa o fortalecimento da iniciação à 

docência, junto aos licenciandos, e é uma iniciativa que vai, de certo modo, buscar a 

integração, o fortalecimento entre teoria e prática, a partir da aproximação universidade - 

escola, desses dois mundos que não deveriam ser distantes, mas que, historicamente, no 

campo da formação de professores, a dissociação teoria e prática é uma das grandes marcas de 

toda a discussão no campo da formação de professores.  

Nesse sentido, o PIBID traz à tona a discussão em torno da dicotomia existente 

entre teoria e prática na formação inicial de professores, sendo esse tema de fundamental 

importância/relevância para um repensar das atividades que vêm sendo desenvolvidas nos 

cursos de formação de professores.  

Desse modo, não é apenas uma mera especulação teórica, mas demonstra uma 

intencionalidade de construção de práticas pedagógicas concretas, que envolvem uma rede de 

                                                           
12

 É designado professor Coordenador de Área, que é o professor universitário e que é responsável por um 

Subprojeto (de sua autoria), atrelado ao Projeto Institucional. Tanto o Projeto quanto o Subprojeto orientam 

quanto à natureza das propostas de ensino/atividades a serem desenvolvidas nas escolas campo do PIBID. 
13

 É o professor que, dentro da proposta do PIBID, é denominado Professor Supervisor. É responsável pelo 

bolsista no espaço escolar. 
14

 O aluno da licenciatura, que é o bolsista de iniciação à docência. 
15

 Codinome. 
16

 XX Encontro de Pesquisa Educacional Norte - Nordeste. Educação, Culturas e Diversidades. Faculdade de 

Educação. Universidade Federal do Amazonas - UFAM. Manaus, 23 - 26 de agosto de 2011. 
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construção de conhecimento com professores dos cursos de formação, acadêmicos e 

professores das escolas - campo de iniciação à docência. 

Esse aspecto é particularmente importante na formação de professores, pois esta 

tem sido, historicamente, marcada pela distância teoria-prática, lacuna que muitas vezes 

impossibilita o docente de conduzir as aulas de forma dinâmica e interessante. E esta, segundo 

Carvalho e Gil-Perez (2001), é uma questão relevante do ponto de vista da formação do 

professor de Ciências, pois os cursos de formação não suprem adequadamente as necessidades 

formativas do futuro docente, especialmente quanto à compreensão de como se dá a 

aprendizagem em ciências, e nem mesmo são conscientes de suas deficiências.  

Nesse sentido, ainda tocando no aspecto da formação docente, aponta Freire 

(1996, p. 22): “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”.  

 

2.4.2 A Inserção da Universidade Federal do Ceará no PIBID: algumas notas sobre o 

Projeto Institucional 

 

A Universidade Federal do Ceará - UFC aderiu ao Programa após a submissão e  

aprovação de seu Projeto institucional junto à CAPES, coordenado pelo Prof. Dr. Roberto 

Forte
17

, quando do lançamento do primeiro edital em 2007, com um grupo de docentes e 

licenciandos iniciando suas atividades no 2° semestre de 2008. Contava com a atuação de 78 

bolsistas, além de 17 professores - supervisores e 8 professores coordenadores de área, e 

estava subdividido em áreas que contemplam disciplinas do Ensino Médio, a saber: 

Português, Matemática, Biologia, Filosofia, Física e Química. 

Neste edital havia prioridade para envio de Projetos nas áreas das Ciências da 

Natureza e Matemática, uma vez que há uma demanda elevada por docentes nessas áreas em 

todo o Brasil. Nesse momento, o Prof. Dr. Roberto Forte, da Faculdade de Educação – 

FACED/UFC – por ter sua formação inicial em Física, assume a Coordenação Institucional do 

Programa, onde permaneceu até 2010. Hoje, à frente da coordenação do PIBID – UFC está a 

Profa. Dra. Lúcia Ximenes
18

, também da FACED/UFC.  

Nas palavras do Prof. Dr. Roberto Forte, proferidas no XX EPENN, em Sessão 

Especial, intitulada: Política, percursos e práticas, destaca que o PIBID tem o objetivo de 

densificar a licenciatura, e estimular os licenciandos, após formarem-se, a permanecerem na 

                                                           
17

 Codinome. 
18

 Codinome. 
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Educação Básica. Na compreensão do referido professor, o Programa é uma sinalização 

dentro da Política de Formação da valorização dos cursos de licenciatura e ressalta que hoje, 

na UFC, todos os cursos de licenciatura são contemplados pelo PIBID. 

Este Programa cria uma nova situação em que estabelece o intercâmbio entre a 

Universidade Federal do Ceará e as escolas da Rede Pública do município de Fortaleza, 

criando, assim, uma experiência nova nas instituições envolvidas, que conta com a 

participação de vários docentes e discentes das diversas áreas contempladas pelo Programa, 

que oferece bolsas de incentivo ao acadêmico em formação, ao Professor Supervisor e ao 

professor Coordenador de Área.  

 

2.4.2.1 A adesão do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFC ao PIBID via 

Projeto Institucional: conhecendo a proposta do Subprojeto da área da Biologia. 

 

O PIBID vinculado ao Curso de Ciências Biológicas (PIBID/Biologia/UFC) 

iniciou suas atividades em março de 2009, e foi implantado em duas escolas públicas de 

Ensino Médio do município de Fortaleza: X e Y.  

O Subprojeto PIBID/Biologia/UFC/ foi concebido e estruturado fundamentando-

se nos princípios norteadores e objetivos definidos no Projeto Institucional, a saber: melhorar 

a formação inicial do professor de Biologia a partir de sua inserção na realidade escolar.  

E como objetivos específicos, visa à formação de professores que reflitam sobre 

sua prática pedagógica, sejam criativos e saibam trabalhar coletivamente; a preparação de 

docentes que possam planejar situações de aprendizagens interdisciplinares, contextualizadas 

e significativas e capazes de organizar situações de aprendizagem que estejam relacionadas 

com o cotidiano dos alunos; e ainda a melhoria da aprendizagem dos alunos das escolas 

participantes. 

O Subprojeto da Licenciatura em Ciências Biológicas visa, por meio da 

aproximação entre Universidade e escolas: propiciar circulação de ideias e o desenvolvimento 

de ações conjuntas, vivências profissionais no ambiente escolar para futuros docentes, 

possibilitando desenvolvimento de saberes experienciais articulados aos saberes conceituais, 

pedagógicos, integradores e elaboração de materiais didáticos para o ensino de Biologia.  

O eixo integrador de todos os Subprojetos vinculados ao PIBID/UFC é a 

interdisciplinaridade. Esta deve estar presente como uma proposta de ensino e formação 

docente nas ações desenvolvidas nas escolas campo, ou como costumamos dizer, nas escolas 

parceiras do PIBID.  
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Ao longo desta dissertação, outros aspectos do PIBID serão apresentados para 

melhor compreensão do (a) leitor (a).  Particularmente, os concernentes ao 

PIBID/Biologia/UFC. 

"Encerramos" este capítulo, no qual explicitamos os saberes da docência, a partir 

de Tardif (2002) e Pimenta (1998, 2009), e apontamos a necessidade de um diálogo sobre 

esses saberes na formação inicial dos licenciandos de Biologia, sobretudo em relação à 

construção dos saberes pedagógicos.  

Em seguida, trouxemos as contribuições de outros autores para nos auxiliar a 

pontuar as dificuldades no ensino de Ciências/Biologia (Krasilchik, 1987; Schnetzler, 1992; 

Carvalho e Gil-Perez, 2001; Cachapuz et al, 2005, etc.), as quais incluem os aspectos 

metodológicos da prática pedagógica do professor.  

E por último, apresentamos o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência - PIBID no contexto da formação docente e como uma possibilidade de melhorar a 

qualidade da formação dos professores e futuros professores de Biologia.  

Ao longo deste trabalho outros autores que compõem nosso referencial teórico 

também estarão contribuindo com esta discussão, nos auxiliando a analisar a relação entre o 

desenvolvimento de metodologias para o ensino de Biologia, por ex-bolsistas do PIBID e a 

construção de saberes pedagógicos para o exercício da docência. Passemos ao capítulo três, 

onde apresentamos o caminho metodológico seguido. 
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3 O CAMINHO TEÓRICO-METODOLÓGICO PERCORRIDO 

 

Para Minayo (2011), metodologia é o caminho do pensamento e a prática exercida 

na abordagem da realidade. Ou seja, a metodologia inclui simultaneamente a teoria da 

abordagem (o método), os instrumentos de operacionalização do conhecimento (as técnicas) e 

a criatividade do pesquisador (sua experiência, sua capacidade pessoal e sua sensibilidade). 

Nesse sentido, “a metodologia ocupa um lugar central no interior das teorias e está referida a 

elas [...], inclui as concepções teóricas da abordagem, articulando-se com a teoria, com a 

realidade empírica e com os pensamentos sobre a realidade” (MINAYO, 2011, p. 14-15).  

Partindo do entendimento da referida autora de que, enquanto abrangência de 

concepções teóricas de abordagem, a teoria e a metodologia caminham juntas, 

intrincavelmente inseparáveis, e sobre a centralidade do papel da metodologia no 

desenvolvimento da pesquisa, é que apresentamos e justificamos nossas escolhas 

metodológicas nos tópicos seguintes. 

 

3.1 A abordagem, o método e o paradigma de pesquisa. 

 

Nossa opção metodológica, como já mencionamos, é por uma pesquisa de 

abordagem qualitativa, que segundo Ludke e André (1986, p.18) desenvolve-se “numa 

situação natural, é rica em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a 

realidade de forma complexa e contextualizada”.  

Nessa abordagem de pesquisa, a realidade histórica é a fonte direta dos dados, o 

pesquisador é seu principal instrumento, os dados coletados são descritivos, o processo é mais 

importante que os resultados, a apreciação dos dados tem uma tendência indutiva, e a 

definição que as pessoas apresentam das situações é de fundamental importância (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994). Para Minayo, esse tipo de abordagem responde a questões muito particulares 

e: 

[...] se ocupa [...] com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser 

quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos 

motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse 
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conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade 

social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre 

o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e 

partilhada com seus semelhantes. (MINAYO, 2011, p. 21). 

 

Ainda segundo essa autora, “a abordagem qualitativa se aprofunda no mundo dos 

significados e esse nível de realidade não é visível, precisa ser exposta, interpretada, em 

primeira instância pelos próprios entrevistados” (MINAYO, 2006 apud MINAYO, 2001, p. 

22). 

Como método de investigação que nos possibilite responder nossa questão de 

pesquisa, elegemos o Estudo de Caso, por apresentar-se como o mais adequado à 

compreensão de nosso objeto de estudo: a construção do saber pedagógico dos licenciandos 

de Ciências Biológicas da UFC, no âmbito das metodologias de ensino desenvolvidas por eles 

enquanto bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID. 

 O Estudo de Caso é utilizado quando selecionamos um objeto de pesquisa e 

queremos obter “grande quantidade de informações sobre o caso escolhido e, 

consequentemente, aprofundando seus aspectos” (MATOS; VIEIRA, 2001, p. 45-46). 

Corroborando com as referidas autoras, assim o define Yin (2010, p. 39-41): 

O Estudo de Caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são 

claramente evidentes. [...] E esse fenômeno engloba importantes condições 

contextuais – altamente pertinentes ao fenômeno em estudo. 

 

Para Yin (2010), o método Estudo de Caso não é apenas uma forma de “pesquisa 

qualitativa”, mesmo que possa ser reconhecida entre a variedade de opções da pesquisa 

qualitativa. “[...] Além disso, os estudos de caso não precisam sempre incluir a evidência 

observacional direta e detalhada, marcada por outras formas de pesquisa qualitativa” (p. 41). 

Na perspectiva de Yin (2010), pode-se dizer que a necessidade diferenciada dos 

Estudos de Caso surge do desejo de entender fenômenos sociais complexos e que o referido 

método permite que os investigadores retenham as características holísticas e significativas 

dos eventos da vida real.  

O Estudo de Caso teve origem em pesquisas médicas e, posteriormente, tornou-se 

uma tradição no campo da Sociologia, do Direito, da Ciência Política, da Administração, da 

Psicologia e da Psicanálise (ALVES-MAZZOTTI, 2006). Em Educação, aparece nas décadas 

de 60 e 70, mas com um sentido muito estrito: estudo descritivo de uma unidade, seja ela uma 

escola, um professor, um grupo de alunos, uma sala de aula. Os procedimentos dos estudos de 
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caso são, em geral, incluídos entre os modelos pré-experimentais de pesquisa, com objetivo 

de exploração inicial de uma temática, ou seja, destinam-se a levantar informações ou 

hípóteses para futuros estudos (ISAAC, 1974 apud ANDRÉ, 2005). 

Sua caracterização mais distintiva é a ênfase na singularidade, no particular. O 

objeto de estudo será examinado como único, uma representação singular da realidade, que é 

multidimensional e historicamente situada (ANDRÉ, 2005).  Uma investigação caracteriza-se 

como um estudo de caso se “surge do desejo de compreender fenômenos sociais complexos” 

e “retém as características significativas e holísticas de eventos da vida real” (YIN apud 

ALVES-MAZZOTTI, 2006, p.645).  

Enquanto método de pesquisa, o Estudo de Caso pode ser único ou múltiplo.  Para 

Yin (2001), os Estudos de Caso único são mais comuns. São aqueles que focalizam apenas 

uma unidade, um indivíduo, um pequeno grupo, uma instituição, um sistema educativo, um 

programa, uma turma, ou um evento. E é nessa classificação que situamos nossa pesquisa. Ao 

passo que os Estudos de Caso múltiplos consideram dois ou mais estudos conduzidos 

simultaneamente, visando à comparação entre os casos, podendo inclusive serem extremos, 

para se ter a compreensão de um fenômeno.  

A partir das contribuições de concepções teóricas de Yin (2010), Alves-Mazzotti 

(2006) e André (2005) em relação ao método Estudo de Caso, pudemos compreender que é o 

objeto de estudo que define a escolha do método de investigação.  

Ainda em relação ao método de pesquisa é preciso que o situemos em relação ao 

Paradigma
19

 no qual a investigação se insere. A nosso ver, nesse caso particular, é o 

Paradigma Interpretativo ou Compreensivista, uma vez que: “essa corrente teórica, como o 

próprio nome indica, coloca como tarefa mais importante [...] a compreensão da realidade 

humana vivida socialmente [...]” (MINAYO, 2011, p. 22-23).  

Os autores compreensivistas não se preocupam em quantificar e em explicar, e 

sim em compreender o fenômeno: 

Compreender relações, valores, atitudes, crenças, hábitos e representações, a 

partir desse conjunto de fenômenos humanos gerados socialmente, 

compreender e interpretar a realidade. O pesquisador que trabalha com 

estratégias qualitativas atua com a matéria-prima das vivências, das 

experiências, da cotidianeidade e também analisa as estruturas e as 

instituições, ma entendem-nas como ação humana objetivada. Ou seja, para 

esses pensadores e pesquisadores, a linguagem, os símbolos, as práticas, as 

relações e as coisas são inseparáveis. Se partirmos desses elementos, temos 

                                                           
19

 Adotamos aqui a concepção de Paradigma apresentada por Miranda (2005). Segundo a autora, um paradigma 

epistemológico se constitui nas contradições histórico-sociais e na aceitação de diversas lógicas, o que 

desencadeia novas contradições, as quais são condições inerentes à produção do conhecimento. 
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que chegar aos outros, mas todos passam pela subjetividade humana. 

(MINAYO, 2011, p. 25). 

 

Na perspectiva do Paradigma Interpretativo, uma investigação nunca é neutra, isto 

é, isenta de valores. Os resultados de qualquer investigação são sempre influenciados pela 

interação pesquisador/pesquisado, sendo o conhecimento resultado da atividade humana, que 

nunca pode ser vista como uma verdade definitiva, mas ao contrário, está sempre se 

modificando, pois se busca entender o mundo pelo olhar do outro (GUBA, 1990 apud 

ALVES-MAZZOTTI, 1996). 

Considerando o objeto de nossa pesquisa, os objetivos que pretendemos alcançar e 

as questões que buscaremos responder, entendemos que a abordagem qualitativa se apresenta 

como a mais adequada para a realização desse estudo e que o Estudo de Caso, inserido no 

Paradigma Interpretativo de investigação, se constitui, pelas características ora apresentadas, 

como Método potencialmente favorável para atender os propósitos expressos para este 

trabalho.  

 

3.2 Os sujeitos da pesquisa 

 

Os sujeitos da pesquisa são sete ex-bolsistas do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência - PIBID, ex-alunos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

da Universidade Federal do Ceará que participaram do Programa, nos anos de 2009 a 2011 e 

que foram ou são professores de Biologia da Educação Básica no município de Fortaleza. 

Justificamos a escolha dos sujeitos pelo fato de já terem concluído o Curso e já 

terem atuado ou estarem atuando, profissionalmente, no ensino de Biologia nas escolas, 

podendo, assim, falarem com propriedade das experiências vividas durante o tempo que 

permaneceram no Programa, do aprendizado oriundo das disciplinas do Curso e de suas 

práticas docentes. Os ex-bolsistas foram entrevistados sobre o desenvolvimento de 

metodologias de ensino de Biologia, suas concepções de ensino, saberes, práticas e formação 

docente, bem como a respeito de suas percepções sobre a influência das experiências 

vivenciadas no PIBID em relação à construção de seus saberes pedagógicos e sobre sua 

prática docente.  

O anonimato dos sujeitos foi assegurado por meio de codinomes. Realizamos as 

entrevistas entre os meses de março e junho de 2012, com livre consentimento dos sujeitos 

para a gravação de suas falas em áudio. Além de participarem das entrevistas, os sujeitos, a 

nosso convite, se prontificaram a elaborar conosco o Produto Educacional que acompanha 
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esta dissertação, a saber: os relatos e a sistematização das metodologias que desenvolveram 

no âmbito do PIBID para o ensino de Biologia, haja vista que esse material objetiva trazer 

contribuições para a prática profissional dos professores de Biologia da Educação Básica e 

para a melhoria do ensino de Biologia. No capítulo 4 explicitaremos a metodologia utilizada 

para sua elaboração.   

 

3.3 Técnica de coleta de dados 

 

Como estratégia de coleta de dados, utilizamos a entrevista semiestruturada e 

reflexiva. A escolha dessa técnica aporta-se no entendimento de que a entrevista pode nos 

fornecer informações diretamente construídas no diálogo com o indivíduo entrevistado, pois: 

é acima de tudo uma conversa a dois, ou entre vários interlocutores, 

realizada por iniciativa  do entrevistador. Tem o objetivo de construir 

informações pertinentes para um objeto de pesquisa [...] e tratam da reflexão 

do próprio sujeito sobre a realidade que vivencia [...]. Constituem uma 

representação da realidade: ideias, crenças, maneiras de atuar, condutas, 

projeções para o futuro, razões conscientes ou inconscientes de determinadas 

atitudes e comportamentos. (MINAYO, 2001, p. 64-65). 
 

Para a referida autora, as entrevistas se caracterizam pela sua forma de 

organização. Podem ser classificadas em: sondagem de opinião, semiestruturada, aberta ou 

em profundidade, focalizada e projetiva. Nossa opção foi pela entrevista semiestruturada, pois 

nesta, “o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão, sem se 

prender à indagação formulada” (MINAYO, 2001, p. 64). 

A entrevista semiestruturada é uma entrevista “não-estruturada ou não-

padronizada” e se desenrola a partir de um esquema básico. “Não é completamente fechada, 

permitindo ao entrevistador fazer as necessárias adaptações” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.34). 

Além disso, possibilita “maior flexibilidade nas respostas e a obtenção das falas que podem 

enriquecer ainda mais a temática abordada” (MATOS ; VIEIRA, 2002, p.63). O fato de ser 

também reflexiva permite “refletir a fala de quem é entrevistado, expressando a compreensão 

da mesma pelo entrevistador” (SZYMANSK, 2004, p.15). 

Nessa direção, elaboramos um roteiro
20

 de perguntas relacionadas aos objetivos 

propostos, o qual foi organizado em cinco seções assim denominadas: 1. Identificação e perfil 

dos sujeitos; 2. Conhecimento sobre o PIBID; 3. Participação dos ex-bolsistas no PIBID e o 

desenvolvimento de metodologias de ensino de Biologia; 4. Contribuições do PIBID para a 

                                                           
20

 Conforme pode ser verificado no Apêndice A. 
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formação docente dos ex-bolsistas e 5. Atuação profissional dos ex-bolsistas na Educação 

Básica: contribuições da formação inicial e das vivências no âmbito do PIBID. 

As entrevistas foram gravadas em áudio e, posteriormente, transcritas. As 

categorias que analisamos, definidas a priori, com base nos objetivos da pesquisa, foram: 

Formação Docente; Metodologia de Ensino; Saberes Pedagógicos e Prática Pedagógica.  

Além das entrevistas recorremos à análise documental como recurso para 

esclarecer ou complementar as informações obtidas dos sujeitos. Os documentos utilizados 

foram: Edital CAPES/PIBID de 2007; Projeto Institucional do PIBID/UFC; Subprojeto da 

Área da Biologia/UFC; os relatórios das atividades do PIBID produzidos pelos ex-bolsistas 

(2009 – 2011) e pela Coordenadora de Área do PIBID/Biologia/UFC. Estes documentos 

constituíram uma valiosa fonte de informação, uma vez que nos inteiraram das ações 

propostas pelo Programa, pelo Projeto Institucional e pelo Subprojeto do Curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas e forneceram dados que os bolsistas não lembravam mais, 

haja vista o tempo decorrido entre o período em que atuaram no PIBID e a realização das 

entrevistas. 

Para análise dos dados, buscamos nos aproximar da Análise de Conteúdo de 

Bardin (1977), a partir de Franco (2003) e Minayo (2011), por se apresentar como um 

conjunto de técnicas orientadas no sentido de perseguir a compreensão crítica do significado 

das comunicações com os sujeitos da pesquisa, numa perspectiva interpretativa, como a que 

nos propomos realizar.  

 

3.4 O tratamento dos dados: uma aproximação da Análise de Conteúdo (AC) de Bardin 

(1977) 

 

Propomos como método para análise dos dados, a Análise de Conteúdo de Bardin 

(1977), uma vez que compreende que o propósito da análise é ir além do descrito fazendo 

uma decomposição dos dados e buscando as relações entre as partes que foram decompostas. 

Para esta autora, é na interpretação que se busca os sentidos das falas e das ações para se 

chegar a uma compreensão ou explicação que vão além do descrito e analisado. Nesse 

sentido, na pesquisa qualitativa “ a interpretação assume um foco central, uma vez “que é o 

ponto de partida (porque se inicia com as próprias interpretações dos atores) e é o ponto de 

chegada (porque é a interpretação das interpretações)”. (GOMES et al, 2005 apud MINAYO, 

2011, p. 81). 
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Minayo (2011) faz um breve resgate histórico da Análise de Conteúdo, apontando 

seu surgimento no início do século XX, num cenário em que se predominava o behaviorismo. 

Essa corrente psicológica – influenciada por princípios do positivismo – preconizava um 

máximo de rigor e cientificidade, a descrição de comportamentos (visto como resposta a 

estímulos). A estratégia de análise de conteúdo passou por várias formas de efetivação ao 

longo desse século e, inicialmente, foi concebida a partir de uma perspectiva quantitativa. 

Essa técnica de pesquisa se voltava para a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do 

conteúdo manifesto na comunicação (MINAYO, 2011).  

A história da Análise de Conteúdo – com seus primórdios e sua atualização até os 

anos 1970 – se encontra muito bem sistematizada por Bardin (1977). Em sua obra clássica, 

esta autora define a Análise de Conteúdo como: 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição dos conteúdos das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 

mensagens” (BARDIN, 1977, p. 42).  

 

Assim, enquanto esforço interpretativo “a análise de conteúdo oscila entre os dois 

polos do rigor da objetividade e da fecundidade da subjetividade” (BARDIN, 1977, p. 9). 

Nesse sentido, “através da Análise de Conteúdo podemos caminhar na descoberta do que está 

por trás dos conteúdos manifestos, indo além das aparências do que está sendo comunicado. 

(MINAYO, 2011, p. 84). 

Para Bardin (1977), existem várias maneiras para analisar conteúdos de materiais 

de pesquisa. Uma delas é a análise temática, que entendemos ser adequada para análise dos 

dados de nosso estudo. Como o próprio nome indica, o conteúdo central é o tema. Esse 

comporta um feixe de relações e pode ser graficamente apresentado através de uma palavra, 

uma frase, um resumo. “O tema é a unidade de significação que se liberta naturalmente de um 

texto analisado segundo critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura” (BARDIN, 

1977, p. 105). 

Dentre os procedimentos da análise metodológica de análise de conteúdo 

utilizados a partir da perspectiva qualitativa (de forma exclusiva ou não), Minayo (2011) 

destaca os seguintes: categorização, inferência, descrição e interpretação. Alerta a autora 

que esses procedimentos não ocorrem de forma sequencial
21

, entretanto, em geral, se costuma: 

                                                           
21

De acordo com Minayo (2011, p. 88) “o caminho seguido pelo pesquisador vai depender dos propósitos da 

pesquisa, do objeto de estudo, da natureza do material disponível e da perspectiva teórica por ela adotada". 
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a) Decompor o material a ser analisado em partes (o que é parte vai 

depender das unidades de registro e do contexto que escolhemos); b) 

Distribuir as partes em categorias; c) Fazer uma descrição dos resultados 

da categorização (expondo os achados encontrados na análise); d) Fazer 

inferências dos resultados (lançando-se mão de premissas aceitas pelos 

pesquisadores); e) Interpretar os resultados obtidos com o auxílio da 

fundamentação teórica adotada. (MINAYO, 2011, p. 82-83). 

 

 

Desse modo, Minayo (2011) apresenta a trajetória da análise de conteúdo temática 

em três etapas: Pré-análise; Exploração do material; Tratamento dos 

resultados/inferência/interpretação. Inicialmente se procura fazer uma leitura compreensiva 

do conjunto do material selecionado de forma exaustiva. Trata-se, segundo a referida autora, 

de uma leitura de primeiro plano para se atingir níveis mais profundos, e nesse momento o 

pesquisador deve deixar-se impregnar pelo conteúdo do material. A segunda etapa é a 

exploração do material, trata-se da análise propriamente dita. Nessa etapa busca-se dar conta 

dos sentidos dos textos e de sua articulação com os conceitos teóricos que orientam a análise.  

A última etapa deve contemplar a elaboração de uma síntese interpretativa através de uma 

redação que possa dialogar temas com objetivos, questões e pressupostos da pesquisa. 

Assim, após o trabalho de campo procedemos a uma leitura exaustiva do material 

determinando as chaves, selecionando os fragmentos com base nas categorias estabelecidas e 

buscando a compreensão crítica do significado das comunicações, conforme orientações de 

Bardin (1977).  

Além das contribuições de Minayo (2011) para procedermos à Análise de 

Conteúdo, Franco (2003) destaca dois elementos fundamentais: a Unidade de Registro e a 

Unidade de Contexto. No caso específico desta pesquisa, a Unidade de Registro é a temática, 

a qual pode ser assim definida: 

É uma asserção sobre determinado assunto. Pode ser uma simples sentença 

(sujeito e predicado), um conjunto delas ou um parágrafo. Uma questão 

temática incorpora com maior ou menor intensidade, o aspecto pessoal 

atribuído pelo respondente acerca do significado de uma palavra e/ou sobre 

as conotações atribuídas a um conceito. (FRANCO, 2003, p. 36-37). 

 

Para a autora, “o tema é considerado como a mais útil unidade de registro em 

Análise de Conteúdo” (FRANCO, 2003, p. 37). Já a unidade de contexto “pode ser 

considerada como o “pano de fundo” que imprime significado às unidades de análise” (Op. 

Cit. 2003, p. 40), sendo assim definida: 

É a unidade mais ampla do conteúdo a ser analisado, porém é indispensável 

para a necessária análise e interpretação dos textos a serem decodificados 

(tanto do ponto de vista do emissor quanto do receptor). Principalmente para 
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se estabelecer a necessária diferenciação resultante dos conceitos de 

“significado” e de “sentido”, os quais devem ser consistentemente 

respeitados quando da análise e interpretação das mensagens disponíveis. 

Deve ser considerada e tratada como a unidade básica para a compreensão 

da codificação da unidade de registro e corresponde ao segmento da 

mensagem, cujas dimensões (superiores às unidades de registro) são 

excelentes para a compreensão do significado exato da unidade de registro. 

(BARDIN, 1977, p.107 apud FRANCO, 2003, p. 41). 

 

Definidas as unidades de análise, o próximo passo apresentado por Franco (2003) 

é o momento da definição das categorias. “A categorização é uma operação de classificação 

de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação, seguida de um reagrupamento 

baseado em analogias, a partir de critérios definidos” (FRANCO, 2003, p. 51). Em verdade, a 

criação de categorias é o ponto crucial da análise de conteúdo.  

No dizer de Hosti (1996 apud FRANCO, 2003, p. 51): “análise de conteúdo se 

sustenta ou não por suas categorias”. Segundo Franco (2003), as categorias podem ser criadas 

a priori, ou definidas a posteriori. No caso desta pesquisa, foram definidas a priori e se 

mantiveram ao longo da análise. Assim, as categorias: Formação Docente; Metodologia de 

Ensino; Saberes Pedagógicos e Prática Pedagógica, bem como seus respectivos 

indicadores, foram predeterminados em função da busca de respostas específicas às questões 

que levantamos inicialmente. 

Segundo Franco (2003, p. 23), “os resultados da análise de conteúdo devem 

refletir os objetivos da pesquisa e ter como apoio indícios manifestos e capturáveis no âmbito 

das comunicações emitidas”. E ainda:  

O que está escrito, falado, mapeado, figurativamente desenhado e/ou 

simbolicamente explicitado será o ponto de partida para a identificação do 

conteúdo manifesto, seja ele explícito ou latente. A análise e a interpretação 

dos conteúdos obtidos enquadram-se na condição dos passos ou processos a 

serem seguidos. Reiterando, diríamos que, para o efetivo “caminhar nesse 

processo”, a contextualização deve ser considerada como um dos principais 

requisitos [...] no sentido de garantir a relevância dos resultados a serem 

divulgados e, de preferência, socializados. (FRANCO, 2003, p. 24). 

 

Realizadas as entrevistas e as transcrições das falas dos sujeitos, buscamos, no 

intuito de nos aproximarmos da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977), proceder aos passos 

indicados por Minayo (2011) e Franco (2003). Ou seja, a Pré-análise; a Exploração do 

material e o Tratamento dos resultados/inferência/interpretação, selecionando inicialmente o 

corpus a ser analisado, o qual é definido por Bardin (1977) como o conjunto de documentos 

tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos. 
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No próximo capítulo apresentamos nosso esforço interpretativo em analisar as 

informações obtidas no trabalho de campo, partindo da seleção do corpus analítico e seguindo 

os passos já referidos, com vistas a captar o significado da comunicação estabelecida com os 

sujeitos de nossa investigação e assim responder nossas questões de pesquisa. 

4 AS METODOLOGIAS DE ENSINO DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO PIBID E 

A CONSTRUÇÃO DE SABERES PEDAGÓGICOS PARA A DOCÊNCIA: O QUE 

DIZEM OS EX-BOLSISTAS?  
 

Este capítulo trata da apresentação e análise dos dados de nossa investigação. 

Apresentamos o perfil dos sujeitos e, em seguida, suas falas referentes à motivação para 

participarem do PIBID e o que essa experiência significou no tocante à sua formação docente.  

Posteriormente, procedemos à identificação das metodologias que os sujeitos 

desenvolveram para o ensino de Biologia nas duas escolas públicas de Ensino Médio ( X e Y) 

em que atuaram como bolsistas do PIBID/Biologia/UFC, no período de 2009 a 2011. 

O capítulo segue expondo as unidades de registro e de contexto relacionadas às 

categorias de análise, como proposto por Franco (2003). Após a transcrição das entrevistas, 

realizamos um exaustivo exercício de leitura do material coletado, deixando-nos encharcar 

com o conteúdo das falas, num movimento de Pré-análise, seguido da exploração do material 

e tratamento dos resultados/ inferência/ interpretação, conforme orienta Minayo (2011) com 

base em Bardin (1977).  

Nesse movimento, podem ser criadas novas categorias, o que para Franco (2003) 

constitui-se no ponto crucial da Análise de Conteúdo (AC), contudo as categorias de nosso 

estudo foram estabelecidas a priori e em consonância com os objetivos da pesquisa, 

procedimento que também é contemplado pela AC
22

. Estão representadas em quadros, 

associadas às unidades de registro e de contexto. E são: Formação Docente, Metodologias de 

Ensino, Saberes Pedagógicos e Prática Pedagógica. 

Durante a exploração do material fomos localizando as categorias nas falas, 

separando-as do volume do material e agregando-as em seguida sob uma mesma categoria. 

Estas falas passaram a constituir unidades de registro, associadas a um contexto, o qual é 

apresentado em cada quadro e recebem uma denominação mais geral que aparece na primeira 

coluna deste. As falas dos sujeitos, apresentadas ao longo das seções e subseções, se 

aglutinam em torno desta classificação mais geral. 

                                                           
22 De acordo com Franco (2003), pesquisadores iniciantes, classificação na qual me insiro, geralmente optam 

por realizar a AC desta forma, sem prejuízo para a pesquisa. 

 



47 

Os resultados foram organizados em sete seções (4.1 a 4.7).  As seções 4.2 a 4.7 

estão diretamente relacionadas aos objetivos e questões da pesquisa: 4.2) Identificação das 

metodologias de ensino desenvolvidas pelos ex-bolsistas do PIBID/Biologia/UFC; 4.3) 

saberes e conhecimentos mobilizados para sua elaboração e execução; 4.4) Dificuldades 

encontradas para o desenvolvimento destas metodologias no espaço escolar e formas de 

superação; 4.5) Os saberes pedagógicos construídos ao longo do desenvolvimento das 

metodologias de ensino, no âmbito do PIBID; 4.6) A percepção das metodologias de ensino 

na formação docente e a influência das aprendizagens no PIBID sobre a prática pedagógica 

dos ex-bolsistas que assumiram, profissionalmente, a docência; 4.7) a sistematização das 

metodologias de ensino elaboradas e desenvolvidas no PIBID com vistas a incrementar a 

prática pedagógica dos professores da Educação Básica e a melhoria do ensino de Biologia 

nas escolas (Produto Educacional). 

Após as falas serem organizadas, de acordo com as categorias que as abriga, 

procedemos às inferências sobre o conteúdo destas. Nesse momento, as unidades de contexto 

e o referencial teórico, como um todo, desempenharam um papel importante no referido 

procedimento, assim como na interpretação dos dados. Estas foram as etapas do trabalho mais 

delicadas e exigentes, no tocante ao emprego da técnica. Empenhamo-nos nessa direção, 

embora tenhamos clareza de que apenas nos aproximamos da Análise de Conteúdo, dada a 

abrangência e complexidade desta técnica.  

Ressaltamos que o extenso volume de material coletado possibilitou uma visão 

abrangente do PIBID/Biologia/UFC e do seu significado para a formação pedagógica dos 

sujeitos que o integraram. A imersão nos dados também revelou-nos muitas outras questões 

para além de nossos objetivos e categorias, demandando grande esforço para nos mantermos 

fiéis ao que fora previamente estabelecido. 

Exemplo disso são as aprendizagens que ultrapassam a dimensão das 

metodologias no processo de formação pedagógica dos licenciandos. Por estarem envolvidas,  

direta ou indiretamente, com a construção dos saberes da docência, optamos por apresentá-las 

no decorre da análise das falas. Contudo, não nos detemos em analisá-las como categorias.  

Passemos agora à seção 4.1, a qual discorrerá sobre caracterização dos sujeitos, 

apresentando seus perfis, suas motivações para ingressarem no PIBID e os significados dessa 

experiência em sua formação docente inicial. 

 

4.1 Caracterização dos sujeitos 
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Localizamos sete sujeitos que atendiam aos critérios de seleção estabelecidos, ou 

seja, ter sido bolsista do PIBID/Biologia/UFC (2009 -2011), ter concluído a licenciatura e ter 

atuado ou estar atuando, profissionalmente, no ensino de Biologia na Educação Básica. Os 

sete ex-bolsistas receberam os codinomes de Estrela, Pérola, Flor, Leon, Emanuel, Mar e 

Guilherme.  

 

4.1.1 Perfil dos ex-bolsistas 

 

A média de idade dos sujeitos é de 25 anos. Foram bolsistas do PIBID em um 

intervalo de tempo que variou de seis meses a dois anos. Atualmente, apenas três estão 

exercendo a docência na Educação Básica (Estrela, Emanuel e Guilherme). Destes, apenas 

Guilherme está atuando na escola pública. Os demais assumiram a docência em escolas 

públicas, por um período breve, e hoje estão envolvidos com outras atividades. No quadro um 

apresentamos uma síntese do perfil dos sujeitos: 

Quadro 1 - Perfil dos sujeitos da pesquisa.  Legenda: F: feminino; M: masculino; Esp.:Especialização.  

Identificação Estrela Pérola Leon Flor    Emanuel Mar Guilherme 

Sexo F F M F M F M 

Idade  25 anos 26 anos 23 anos 24 anos 23 anos 24 anos 30 anos 

Período em que 

foi bolsista do 

PIBID 

2009.1- 

2010.1 

2009.1 

-2011.1 

2009.1 -

2010.2 

2010.2 - 

2011.1 

2010.2 2010.2-

2011.1 

2009.1 –  

2010.1 

Escola em que 

atuou no PIBID 

Y X X Y X Y X 

Ano de 

conclusão da 

Licenciatura 

2010.1 2011.1 2010.2 2011.1 2011.1 2011.2 2010.1 

Tipo de escola 

que atuou/atua 

como docente 

pública  

e 

privada 

(atua) 

pública 

(atuou) 

pública 

(atuou) 

pública 

(atuou) 

pública 

(Atuou)/ 

Privada 

(atua) 

pública 

(atuou) 

pública 

(Atua) 

Série(s) em que 

atuou e/ou atua 

 Ensino  

Fund. 

II 

7° ano  Ensino  

Médio e Pré-

Vest. 

2° ano  

 

 Ensinos  

Fund. II e 

Médio 

 

1° e 2° 

anos 

8° ano e  

Ensino  

Médio  

Atualmente 

cursa outra 

graduação e/ou 

pós –graduação. 

Não Não Bacharelado 

Ciências 

Biológicas 

 

Mestrado 

Des. e 

Meio 

Ambiente 

Bacharelado 

Ciências. 

Biológicas 

Esp. 
Naturologia 

Clínica  

Esp. 

Educação 

Ambiental  

Fonte: pesquisa da autora. 

 

4.1.2 A motivação para ingressarem no Programa e o significado dessa inserção em sua 

formação docente 

 

O PIBID, como anunciamos anteriormente, configura-se como um Programa que 

visa incentivar e fortalecer a formação de professores nos cursos de licenciatura. Esse 
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fortalecimento vem materializando-se pela inserção dos licenciandos no espaço escolar para 

que possam vivenciar a profissão. Analisaremos aspectos relacionados ao ingresso dos 

sujeitos no PIBID/Biologia/UFC e seu significado para a formação docente, a partir das falas 

dos entrevistados.  

A oportunidade de integração dos futuros professores em seu local de atuação 

profissional (de forma mais significativa que no estágio supervisionado, como alguns 

apontam.), numa perspectiva de desenvolvimento de projetos interdisciplinares no espaço 

escolar; de articulação escola – universidade; o incentivo financeiro da bolsa; assim como o 

fato desta estar associada à docência, foram motivações apontadas pelos sujeitos, sobretudo o 

entendimento de que o PIBID oportunizaria uma experiência diferente no âmbito da docência 

e da licenciatura: 

 
Quando surgiu essa proposta do PIBID, né, que era trabalhar dentro das escolas, 

aí eu achei interessante, era algo diferente. Até então, não tinha na UFC. E aí foi o 

que me interessou, porque era vinculado diretamente a uma escola, não ficava 

diretamente dentro da universidade. (ESTRELA). Grifo nosso. 

 

[...] eu descobri essa proposta do PIBID que era diferente, que não era só chegar 

na sala e falar, falar, falar. Não era um estágio, era uma coisa totalmente 

diferente, era um projeto pra desenvolver atividades [...]. Foi mais esse visual 

novo da educação, digamos assim, que me levou a ir para o PIBID. (PÉROLA). 

Grifo nosso. 

 

A proposta em si, de entrar em contato com a escola, só que de uma forma 

diferenciada [...] é uma proposta interessantíssima e o PIBID trouxe essa 

perspectiva pra mim. (MAR). Grifo nosso. 

 

[...] na época eu não me interessava pela monitoria. E aí, eu ainda não tinha visto 

nenhuma bolsa na área da licenciatura pra desenvolver projetos e achei 

interessante, e a empolgação também da Suze
23

 e isso me motivou também, fora a 

bolsa que era de quatrocentos e alguma coisa, que não era muito comum dentro 

da universidade. (EMANUEL). Grifo nosso. 

 

Eu comecei a minha graduação não com o objetivo de fazer licenciatura e, ao 

longo do caminho, eu fui vendo que muito me apetecia eu estar fazendo ela. E aí 

no final surgiu essa proposta de ganhar uma bolsa e fazer aquilo que eu queria, 

então casou as duas coisas e aí por isso que eu fiz. (GUILERME). Grifo nosso. 

 

[...] a possibilidade de intervenção na escola direto, tava no meio da graduação e 

até então percebia que a gente tinha muita dificuldade em ver como é que seria 

essa formação pra ser professor, já que sentia, né, pela conversa com os 

estudantes mais velhos no curso, quanto ao que se tinha em relação ao estágio, 

                                                           
23

 Codinome que escolhemos para uma ex-bolsista mencionada por Emanuel, e que não se constitui sujeito desta 

pesquisa.   
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que supria muito pouco a necessidade que eles tinham [...] E o PIBID veio com 

esse projeto, tinha uma oportunidade de articulação mais firme assim, quanto a 

um projeto que entendesse a realidade da escola, as demandas da escola [...] e 

tinha a questão também da interdisciplinaridade. Era uma questão que a gente 

ficava, puxa! Como é que pode ser esse projeto que envolve vários cursos 

diferentes e, ao mesmo tempo, ter uma proposta de conseguir articular as ações 

desses cursos na escola. A gente ficava encantado com a ideia. (LEON). Grifo 

nosso. 

 

Ao mesmo tempo em que concebem o PIBID como uma experiência diferenciada 

de docência, apontam o estágio supervisionado como insuficiente no tocante à formação para 

a docência.  

As dificuldades que minam o estágio supervisionado e fragilizam seu potencial 

formativo e criativo vem sendo discutidas desde a década de 1980, quando passa a ser 

reconhecido como importante elemento de aprendizagem da profissão, de articulação teoria – 

prática, de integração ensino – pesquisa e de investigação da ação docente (PIMENTA, 2006; 

PIMENTA; LIMA, 2008; LIMA, 2012). 

É importante destacar que o PIBID, embora seja, de fato, uma experiência 

inovadora no campo da formação docente, é ainda um Programa que contempla uma 

quantidade restrita de licenciandos, ao passo que o estágio supervisionado é atividade 

obrigatoriamente vivenciada por todos os alunos dos cursos de licenciatura, merecendo um 

olhar investigativo, na direção de pensarmos novas formas de superação dos entraves que o 

subvalorizam na universidade e no espaço escolar.  

Martins et al (2012), em trabalho apresentado no XVI Encontro Nacional de 

Didática e Prática de Ensino, ressalta as especificidades da natureza destas duas experiências 

no âmbito da formação dos licenciandos, alertando para o cuidado que se deve tomar no 

sentido de evitar sobreposições e comparações que levem à supervalorização do PIBID em 

detrimento do estágio supervisionado. Antes, advogam uma aproximação entre estas 

experiências, no intuito de potencializar o compartilhamento de saberes e conhecimentos 

produzidos nos espaços onde são desenvolvidas, de forma que venham incrementar a 

formação docente nos cursos de licenciatura. 

Passemos agora à identificação das metodologias de ensino de Biologia 

desenvolvidas pelos sujeitos no âmbito do PIBID/Biologia/UFC.  

 

4.2 As Metodologias de Ensino de Biologia desenvolvidas pelos ex-bolsistas do 

PIBID/BIOLOGIA/UFC no período de 2009 -2011 
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As metodologias de ensino desenvolvidas pelos sujeitos tiveram origens distintas: 

escolas; Subprojeto PIBID/Biologia/UFC; bolsistas; Professor Supervisor; disciplinas da 

graduação; Coordenações.  

Desse modo, identificamos diversas propostas para o ensino de Biologia, 

contempladas por uma rica diversidade metodológica, as quais foram desenvolvidas aos 

sábados e/ou nos contra turnos das aulas: na forma de Oficinas (Ciência ComCiência: de onde 

vem o lixo?;  "Árvore do Prazer"); na forma de Projetos de ensino (Reaprendendo para Viver; 

Ser humano, Educação e Meio Ambiente; Alimentação: você é o que você come; De bem 

com a vida: você e a saúde física; „Pensando Naquilo‟; Sexualidade na Adolescência: 

Rompendo Mitos e Tabus);  como ações de intervenção didática nas aulas de Biologia, em 

turno regular, contemplando conteúdos diversos (Corpo Humano; Platelmintos; Sucessão 

ecológica; Evolução da espécie humana; Fluxo de energia e matéria nos ecossistemas; 

Biodiversidade; Mitose e Meiose) ou como atividades promovidas pela escola/ grêmio 

estudantil, como a Semana do Meio Ambiente (ocorrida em 2009, na escola Y, organizada 

pelo grêmio estudantil, onde os ex-bolsistas participaram promovendo discussão sobre 

consumo e meio ambiente) e a participação em aulas preparatórias para o vestibular (por um 

breve período). 

No âmbito dessas propostas de ensino, realizaram um sem número de ações, 

buscando a participação ativa dos estudantes (oficinas, dinâmicas, aulas e trabalhos de campo, 

debates, discussões, aula expositiva dialogada, aulas práticas de laboratório, palestras, 

minicursos, dramatizações, entrevistas, seminários, gincana, esquete, amostra fotográfica, 

etc.). Nesse movimento, exploraram diversos recursos com potencial didático (músicas, 

poemas, textos, jogos didáticos, modelos biológicos, fanzine, colagens, livro didático, 

videodocumentários, filmes, fantoches, cartazes, softwares educativos, slides, etc.), além de 

estratégias como “chuva de ideias”, produção de diário de campo, formação de monitores, 

dentre outras.  

Destacamos, ainda, como ações do grupo: produção de apostila (conteúdo - 

origem da vida), de Trabalhos Dirigidos (TD) preparatórios para o Vestibular, participação 

em aulas de laboratório, tentativa de revitalização dos laboratórios de biologia das escolas 

(busca por atividades práticas compatíveis com os materiais disponíveis nesses laboratórios e 

sua estrutura física).  

Ressaltamos que as atividades propostas pelas escolas (aulas de Pré-vestibular e 

Projeto Reaprendendo para viver) visavam atender a demandas imediatas destas instituições. 
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Algumas destas propostas não coadunavam com as do PIBID/Biologia/UFC, o que constituiu 

para os bolsistas um período de desconforto, nesse primeiro momento, que coincidiu com a 

inserção do grupo nas escolas, conforme destaca esta fala: 

 
[...] a gente tava tentando buscar novas metodologias pra o ensino de biologia lá 

naquela escola. No início, era meio confusa a nossa atuação, porque acho que 

até a escola não entendia o papel do Projeto (referindo-se ao Subprojeto do 

PIBID/Biologia/UFC). [...] no inicio a gente foi convidado a trabalhar como 

cursinho preparatório para o vestibular [...]. Então a gente tava muito nessa 

história de preparar o aluno para o vestibular e a proposta inicial não era essa. 

Era tentar pegar aquele ensino de biologia, aquele conteúdo e dar uma nova 

roupagem sobre ele. (GUILHERME). Grifo nosso. 

 

Posteriormente, houve um estreitamento, uma aproximação entre as propostas do 

Subprojeto PIBID/Biologia/UFC e as demandas da escola, particularmente em relação ao 

projeto Reaprendendo para Viver
24

, o qual é apontado como uma das experiências mais 

significativas no âmbito do Programa: “apesar de muita dificuldade, a gente tentou fazer a 

coisa um pouquinho diferente do que era visto em sala de aula. A gente buscou fazer isso né, 

estar mais próximo do aluno, tá diversificando, ajudando a escola”. (GUILHERME).  

Além dos Projetos que mencionamos no início desta seção, os ex-bolsistas 

Guilherme, Leon, Estrela, Suze
25

 e Tina
26

 desenvolveram seus Trabalhos de Conclusão de 

Curso - TCC relacionados diretamente às atividades desenvolvidas no âmbito do 

PIBID/Biologia/UFC
27

.  

                                                           
24

 O Projeto Reaprendendo para Viver consistia em trabalhar com os alunos do primeiro ano que tivessem 

maiores dificuldades de aprendizagem. A participação dos bolsistas PIBID seria confeccionar material didático 

para ser utilizado nas aulas, preparar os monitores que trabalhariam diretamente com os alunos e preparar em 

conjunto com eles as aulas que seriam dadas. As aulas seriam semanais, com três turmas, cada turma em um 

dia da semana com duas horas de duração cada aula. (PÉROLA, RELATÓRIO DE ATIVIDADES -2009.2).  
25

Esta ex-bolsista não compõe o grupo de sujeitos da pesquisa. Demos-lhe o codinome Suze. Produziu seu TCC 

no âmbito do Projeto De bem com a vida: você e a saúde física (agosto, setembro e outubro de 2010). Este 

projeto se destaca pela sua trajetória: surgiu como atividade de uma disciplina do Curso de Ciências Biológicas 

UFC, (proposta de um projeto de ensino). No PIBID, “ganhou vida”, passando por um período de re-

organização, adequando-se a realidade do contexto escolar e das turmas em que seriam desenvolvidas as 

atividades (RELATÓRIO FINAL – COORDENADORA DE ÁREA PIBID/BIOLOGIA/UFC). Foi objeto do 

Trabalho de Conclusão de Curso de Suze, intitulado Projeto de Ensino Aplicado: a saúde comunitária trabalhada 

no ambiente escolar. 
26

 Esta ex-bolsista, a quem atribuímos o codinome Tina, não pôde compor o grupo de sujeitos desta pesquisa, 

pois não atendia aos critérios de seleção estabelecidos. Produziu seu TCC na escola Y.  No qual propôs uma 

roteiro de aulas práticas de Biologia, valorizando os recursos existentes no laboratório da escola, levando em 

consideração a utilização de materiais de baixo custo, o tempo para a realização das práticas (práticas que 

demandem muito tempo não são adequadas à realidade escolar) e a opinião dos professores de Biologia da escola 

sobre a relevância das práticas sugeridas (ARAGÃO, 2010). 
27

A ex-bolsista Pérola também desenvolveu seu TCC relacionado ao PIBID/Biologia/UFC, mas numa 

perspectiva de perceber os impactos das ações deste na escola X, a partir da percepção dos alunos, professor 

supervisor e gestores. 
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Além dos trabalhos monográficos, os sujeitos produziram, também a partir das 

vivências de Ensino no PIBID/Biologia/UFC, oito artigos em eventos científicos, dois quais 

dois encontram-se publicados
28

 em Revista da área, Qualis B3.   

Essas ações evidenciam o Programa como espaço para integração ensino e 

pesquisa. Perspectiva que vem ganhando destaque nas discussões sobre formação de 

professores. Nessa direção, Franco (2003) recomenda que os modelos de formação assumam 

a pesquisa como elemento indispensável à formação do saber, das descobertas como atividade 

intencional e inseparável dos objetivos da vida escolar e acadêmica. Orientação que vai ao 

encontro da concepção de André (2006) sobre o papel da pesquisa na formação docente. Para 

esta autora, "é preciso utilizar na formação inicial, uma metodologia presidida pela pesquisa, 

que leve a aprendizagem da reflexão educativa e que vincule constantemente teoria e prática" 

(ANDRÉ, 2006, p. 222).  

Passemos nesse momento à identificação das metodologias de ensino de biologia 

que foram desenvolvidas pelos sujeitos no Ensino Médio das escolas X e Y.  Estas foram 

organizadas em quadros – síntese que informam: o assunto abordado, a escola onde as ações 

foram efetivadas, em que período ocorreram, e uma breve caracterização das mesmas. Cada 

quadro é seguido pelo detalhamento das metodologias apontadas, obtido das falas dos 

sujeitos. As atividades mencionadas pelos ex-bolsistas foram registradas, mas devido ao 

tempo transcorrido entre o término da bolsa e o período da realização das entrevistas, algumas 

informações precisaram ser complementadas. Esta necessidade foi suprida pela consulta a 

documentos
29

 produzidos pelos sujeitos e pela Coordenadora de Área do 

PIBID/Biologia/UFC, no período considerado (2009 -2011). Dito isso, e retomando nossas 

questões de pesquisa, esta seção buscará responder: Quais metodologias e ações foram 

desenvolvidas pelos ex-bolsistas para o ensino de Biologia no âmbito do PIBID?  

Entre Oficinas, Projetos e intervenções em aulas de Biologia (teóricas e práticas), 

identificamos dezoito propostas de ensino (conforme apresentamos no início desta seção), das 

quais dez foram apontadas e descritas pelos sujeitos, nos permitindo caracterizá-las quanto 

aos aspectos metodológicos, como veremos a partir do quadro dois:  

 

                                                           
28

ARAGÃO, P. C. M.; HOLANDA, S. C. L. de,;  XAVIER, L. L. da C.; RIBEIRO, L. A. D.; LEITE, R. C. M.; 

GONÇALVES, R. S. L. G. Revisando Histologia: Vamos Jogar? A utilização do jogo didático como estratégia 

de ensino. In: Revista SBEnBio – n.3, outubro de 2010. ISSN: 1982-1867.  

 CARVALHO, S. E. S. de.;  MELO, R. D. de. FRUTUOSO, V. de S. Projeto Reaprendendo para Viver – área de 

Biologia. In: Revista SBEnBio – n.3, outubro de 2010. ISSN: 1982-1867.  
29

 Constituíram documentos para efeito de consulta: os relatórios das atividades desenvolvidas pelos ex-bolsistas 

e o Relatório anual da Coordenadora de Área do PIBID/Biologia/UFC. 
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Quadro 2 – Projeto Pensando Naquilo
30

.  

Assunto: Sexualidade  

Escola: Y 

Período: 2009.2 

Caracterização
31

: Projeto interdisciplinar desenvolvido com o intuito de abordar a  

sexualidade sob suas múltiplas dimensões.  Em cinco encontros realizados aos sábados, 

temas como fisiologia e anatomia, estereótipos e gêneros; concepção, gravidez e métodos 

contraceptivos; doenças sexualmente transmitidas; temas polêmicos (aborto, 

homoafetividade, diversidade) foram debatidos e estudados a partir das perguntas feitas 

pelos alunos e colocadas na Caixa D‟Aquilo. 

Fonte: pesquisa da autora. 

 

Uma descrição mais detalhada deste projeto é apresentada por Estrela
32

:  
 

[...] a gente abordou várias coisas, livros, filmes, a gente utilizou muitos filmes. A 

gente trabalhou também com o pessoal da física, né, no caso, eles trabalharam 

muito objetos que diferenciassem o gênero masculino e feminino, porque homem 

consegue e mulher não consegue... Centro de gravidade, eles trabalharam muito 

isso, muito interessante. Foram 4 momentos: Primeiro momento, a gente colocou 

uma caixa que a gente chamou Caixa Daquilo. E os alunos colocavam perguntas 

relacionadas aquele tema. O nome do projeto era „Pensando naquilo‟.  Aí, depois, 

num segundo momento, a gente já tinha lido algumas perguntas, visto mais ou 

menos qual era o direcionamento que a gente ia dar aquele projeto. Aí a gente 

começou mostrando a parte reprodutiva, masculina e feminina; a gente falou 

também de homossexualidade que na escola tinha muito. Aí a gente trabalhou, 

num outro momento, a Física, trabalhou na área deles, né, centro de gravidade do 

homem, que é diferente da mulher. Por que, quando a mulher tá grávida, ela tem 

que direcionar o corpo mais pra trás pra fazer o equilíbrio? A gente mostrou um 

vídeo de gravidez, gestação todinha. A gente apresentou slide de métodos contra 

conceptivos. Que mais? No último momento (3º encontro), a gente trouxe, eram 

três pessoas, né, só que uma faltou. Era de abuso, era do Centro de... eu não me 

lembro qual era o nome do Centro
33

, que era abuso sexual, violência. Ela tava lá 

pra responder as perguntas dos meninos, dos alunos. Aí também a gente teve a 

participação de uma das bolsistas, né, lá, também, pra poder responder alguma 

coisa. E aí a gente colocou músicas, relacionadas com o tema, durante toda a sua 

participação, da Rita Lee, de sexo e amor, alguma coisa assim. E aí a gente 

colocou, dentro dessas perguntas e respostas que o final de tudo, buscando 

trabalhar o respeito, a tolerância, a compreensão de ser homem, ser mulher, né, 

entender os métodos contraceptivos. A gente tentou responder a todas as perguntas 

                                                           
30

 Este Projeto, suas etapas e materiais utilizados estão sistematizados no Produto Educacional (Apêndice B). 
31

 Extraído do Relatório Final sobre as ações/avanços do PIBID, produzido pela Coordenadora de Área do 

PIBID/Biologia/UFC (2010).  
32

 Nesta fala a ex-bolsista Estrela apresenta o desenvolvimento do Projeto Pensando Naquilo em quatro 

momentos, mas no Relatório Final do PIBID/Biologia/UFC, produzido pela Coordenadora de Área e no Produto 

Educacional onde este Projeto compõe a Atividade 1, são apontados cinco momentos. 
33

 O nome do centro é CEDECA (Centro de Defesa da Criança e do Adolescente), que trata da questão de abuso 

e disponibiliza orientações jurídicas para crianças e adolescentes. Informação obtida a partir do relatório 

semestral (período 2009.2) produzido pela ex-bolsista Estrela. 
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que foram colocadas na caixa, né. Aí esse quarto momento que foi de perguntas e 

respostas, seria para eles perguntarem algo que não foi respondido durante todos 

os outros três encontros.  

 

 

 

 

 
Quadro 3 – Oficina ComCiência Hoje: de onde vem o lixo? 

Assunto: Educação Ambiental 

Escola: Y 

Período: 2009.2 

Caracterização
34

: Essa oficina, cujo nome é bem sugestivo, pretendia trazer uma 

reflexão mais profunda a respeito do lixo que é produzido diariamente por nós, 

analisando como nossos pequenos hábitos contribuem para o aumento da 

degradação ambiental e questionar como podemos reinventar nossas ações de modo 

a minimizar os danos causados pelo estilo de vida moderno.  

Fonte: pesquisa da autora. 

 

Esta oficina não teve repercussão significativa entre os alunos, embora possamos 

inferir que se tratou de uma atividade metodologicamente potencializadora de aprendizagens, 

conforme podemos inferir de relatório semestral produzido por Estrela, referente ao período 

2009.2: 

 

Foram programados quatro dias de atividades, tendo a exibição do filme Wall-E 

como um instrumento introdutório ao tema. Ao contrário do projeto “Pensando 

Naquilo”, a procura para as inscrições não foi intensa [...] e os alunos 

participariam das atividades no período do contraturno. [...] No 1º dia de oficina 

exibimos o filme e fizemos o que havíamos proposto: discutimos o filme, 

introduzimos o tema da oficina e orientamos os alunos para visitarem locais que 

trabalhassem com lixo. Na semana seguinte, diante do ocorrido, analisando os 

motivos que explicassem o número grande de faltosos, tentamos readaptar o 

planejamento de modo que os alunos estivessem mais atuantes durante as 

atividades e, também, conquistar o interesse deles em participar. Assim, criamos 

uma cartilha com os assuntos que iríamos trabalhar (conceito e tipos de lixo, 

destino e tratamento, lixões, aterros e soluções alternativas) e contendo espaços 

para que eles pudessem se expressar. No 3º dia, já tendo excluída a turma da 

manhã (por falta de alunos), prosseguimos com a oficina à tarde. Nesse dia, 

iríamos fazer cartazes com colagens, frases e mostrando os resultados das visitas e 

das pesquisas que eles deveriam ter feito. Entretanto, foram apenas dois alunos e 

eles não haviam feito nada do que havíamos orientado. Mesmo assim, fizemos os 

cartazes contendo colagens, frases e um questionário para que os outros alunos da 

escola, que não haviam participado da oficina, pudessem ver e responder. Os 

                                                           
34

 Relatório da ex-bolsista Estrela, referente ao período 2009.2. 
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cartazes foram expostos durante a Feira Cultural, mas eles se mantiveram quase 

intactos, pois no período em que estive observando, poucas foram as pessoas que 

pararam para ler e responder ao que estava escrito nos cartazes (ESTRELA). 

 

 

 

 

Quadro 4 – Oficina Árvore do Prazer
35

. 

Assunto: Sexualidade  

Escola: X 

Período: 2009.2 

Caracterização
36

: Teve por objetivo discutir com os alunos os riscos e maneiras de 

prevenção ligados aos diversos prazeres, focando um pouco mais os prazeres ligados à 

sexualidade. Esta oficina consistiu em os alunos relacionarem coisas que associam a 

prazer e as consequências desse prazer. Foram recortadas cartolinas em formato de 

maçã, em três cores distintas. Uma cor simbolizava o prazer, a outra estava associada 

às consequências desse prazer, e uma terceira estava atrelada a formas de evitá-las/ 

preveni-las.  

Fonte: pesquisa da autora. 

 

 

 

Pérola nos informa sobre o desenvolvimento dessa atividade junto aos alunos: 
  

[...] tinha uma árvore que a gente montou bem grande e maçãs de três cores [...] 

Isso era de papel madeira, (a árvore), as maçãs eram de cartolina, aí a gente 

passou um tempo fazendo, a gente ia lá pra escola confeccionar esse material 

todo, confeccionar as árvores e as maçãs, eram três cores diferentes, amarela, 

verde e azul, alguma coisa assim, aí a gente montou um círculo com os alunos no 

pátio, foi no pátio, eu lembro, foi a nossa primeira vez. [...] aí a gente montou a 

árvore e perguntamos, primeiramente a gente botou uma maçã, dei uma maçã pra 

cada um, com uma das cores, aí era para eles colocarem algo que desse prazer 

pra eles, qualquer coisa, não só relacionado a sexo, mas chocolate, certos amigos, 

escutar música, ir pro shopping, entrar na internet, essas coisas. Aí eles botavam, 

escreviam e botavam na árvore, aí no segundo momento a gente discutia um pouco 

sobre esses prazeres, né, por que vocês gostam disso e tal? Discutia várias vezes 

sobre esses prazeres. Aí depois a gente entregava uma outra maçã pra eles 

colocarem um risco que estava associado a este prazer, - Ah, conversar no MSN, a 

pessoa botou, né, aí qual o risco que esta relacionado a isso? Aí foi nesse momento 

depois que eles botaram, escrevia na maçã e colocava junto do prazer o risco né, 

eles iam lá e botavam. [...] a gente começava a discutir, a gente começou a discutir 

esses riscos e nesse momento a gente começou a entrar pro lado da sexualidade 

né, risco de fazer sexo sem camisinha e tal, essas coisas todas e tal. Aí, depois, no 

terceiro momento, era como evitar esses ricos, novamente, entregava as maçãs e 
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 Oficina sugerida pelo Professor Supervisor da escola X. Disponível em: portaldoprofessor.mec.gov.br   
36 Conforme consta nos relatórios semestrais de atividades (período 2009.1 e 2009.2) produzidos por Pérola. 
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eles colocavam, aí discutia tudo de novo como evitar esses riscos, passo a passo. 

Basicamente essa oficina foi isso, foi mais essa discussão com os alunos sobre 

essas coisas. [...]. (PÉROLA). 

 

 

 

 
 

 

Quadro 5 - Projeto Reaprendendo para Viver
37

.  

Assuntos: Origem da Vida e Citologia 

Escola: X 

Período: 2009.2 

Caracterização: Tinha por objetivo trabalhar dificuldades de aprendizagem dos alunos 

do 1
o 

ano nas diversas disciplinas. Na área de Biologia, foram pensadas estratégias para 

identificar quais os conteúdos biológicos em que os alunos apresentavam maiores 

dificuldades. Investiu-se na diversidade metodológica para buscar mediar a 

aprendizagem dos estudantes. Dentre as várias estratégias utilizadas, o Jogo Perfil 

Biológico, elaborado pelos bolsistas, permitia identificar onde as dificuldades dos 

estudantes se concentravam e acompanhar o avanço da aprendizagem em relação aos 

conteúdos. Nesse Projeto também se buscou a formação de alunos monitores para 

atuarem em aulas práticas, no laboratório de Biologia, como forma de incrementar as 

aulas, tornar os conteúdos mais atrativos, despertando o interesse dos alunos em 

relação à disciplina Biologia. 

Fonte: pesquisa da autora.  

  

É mais uma vez a fala de Pérola
38

 que nos permite conhecer, de forma mais 

detalhada, a dinâmica dessa atividade: 

 

[...] a gente fez uma peça sobre, um esquete na verdade, sobre aqueles 

experimentos do Pasteur e tal, essas coisas todas, a gente teve... A avaliação final 

foi uma dinâmica, onde a gente coloca várias provas relacionadas... A gente dava, 

tipo, o recorte do experimento em fotografias, eles tinham que montar e explicar 

como é que é, tipo uma dinâmica, uma corrida dinâmica, né. [...] Quando chegou 

na parte de origem da vida, tinha muito a se discutir sobre as teorias da origem da 

vida e tal, a gente preparou uma apostila pequenininha pra entregar pra eles, pra 

eles irem acompanhando, no decorrer das aulas. [...] nós montamos um jogo [...] 

que a gente chamou de Perfil Biológico
39

 [...].  Aí, de acordo com o número de 
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 Este Projeto que visava atender alunos do 1
o 

ano, como mencionamos no início deste capítulo, constituiu-se 

em demanda da escola, sendo por esta proposto para o PIBID/ Biologia/UFC e para os de outras áreas, como os 

da Matemática, Química, Física, Educação Física e outros. 
38

Os relatos de Pérola aprecem com mais frequência porque foram os que nos informaram com mais detalhes 

sobre o desenvolvimento das atividades em questão. 
39

Este jogo, suas regras e seu processo de confecção estão sistematizados no Produto Educacional (PE), 

Apêndice B. 
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dicas que você usava, que o aluno tinha pra responder, aí você ia vendo quais as 

dificuldades que ele tem para identificar determinada dica, com o tempo, com a 

palavra chave [...]. A gente usou esse jogo como diagnóstico no meio de uma 

atividade [...] foi de célula [...] a gente só usou as cartas de células e na avaliação 

final também a gente usou esse mesmo jogo. (PÉROLA). Grifo nosso. 
 

 

 

 

Quadro 6 - Projeto De bem com a vida: você e a saúde física. 

Assunto: Fisiologia Humana 

Escola: X 

Período: 2010.2 

Caracterização
40

: Conjunto de atividades curriculares realizadas em um período de oito 

semanas com duas turmas de segundo ano, visando à conscientização sobre a importância da 

prática regular de atividades físicas e as consequências do sedentarismo e dos maus hábitos 

alimentares. O projeto levou para a escola uma equipe do Centro de Saúde Maciel de Brito 

para realizar exames biomédicos durante a Semana da Saúde. Também fez parte do projeto a 

exposição de temas ligados à saúde física e fisiologia humana, a análise dos dados 

biomédicos e de questionários respondidos pelos alunos, exposição de variedades de 

atividades físicas, com uma aula prática, pesquisa dos alunos de locais adequados à prática 

de atividade física na região da escola. Com a orientação dos bolsistas envolvidos no projeto, 

em seu encerramento, os alunos apresentaram materiais produzidos por eles próprios para 

divulgar na comunidade escolar vários assuntos abordados ao logo de seu desenvolvimento. 

O projeto desenvolveu suas atividades nas aulas de biologia e de educação física. 

Fonte: pesquisa da autora.  

 

 [...] Eles tiveram que fazer entrevistas com o pessoal da família, entrevista com o 

pessoal da escola, pra saber como é que tava a saúde, quem é que tinha na família, 

diabetes, quem praticava atividades físicas. Foram três questionários, um pra eles 

próprios, os alunos, pra eles, eles responderem se eles faziam atividades, que tipo 

de doenças eles tinham, um para os familiares e um para os alunos da escola. Com 

esses dados e com todas as aulas que a gente deu, eles tinham que montar uma 

atividade pra apresentar. [...] foram dois dias de apresentação que eles falaram 

sobre alimentação saudável, falaram sobre sedentarismo, falaram sobre redução 

de estômago, falaram várias coisas. Tudo. Aí teve blogs, aí teve uns três blogs, eu 

acho, e teve peça de teatro [...] fizeram um vídeo sobre o assunto, teve entrevista 

que eles foram fazer com pessoas que já tinham sofrido anorexia e tal, foi muito 

bom pra eles saírem da escola e pesquisarem e fazer. (PÉROLA). 
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Caracterização realizada a partir do Relatório de Atividade dos ex-bolsistas (2010.2) e do Relatório Anual da 

Coordenadora de Área do PIBID/Biologia/UFC.  
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Quadro 7 - Projeto Educação, Homem e Meio Ambiente
41

.  

 Área: Educação Ambiental  

Escola: X 

Período: 2010.2 

Caracterização: O objetivo era discutir os temas de maneira a proporcionar uma visão 

totalizante dos problemas ambientais e sociais que hoje vivenciamos, da educação que temos 

em nossas escolas, na perspectiva de aproximar uma atitude necessária frente às relações 

humanas e com o meio ambiente que supere o atual estágio de degeneração social. Os 

recursos utilizados foram bastante diversificados. Este projeto culminou com uma aula de 

campo ao centro da cidade de Fortaleza, onde os alunos puderam perceber o meio ambiente 

numa perspectiva mais ampla, amalgamada a aspectos históricos, culturais, econômicos, e 

sociais.   

Fonte: pesquisa da autora. 

 

 [...] no decorrer do projeto foram realizadas várias atividades: 1º encontro: 

dinâmica corporal, apresentação de vídeos “Embate de Titãs” (–Simpsons- 

episódio 22 - 9ª temporada) e Trecho do documentário “Encontro com Milton 

Santos ou Mundo Global visto de cá”(trecho do debate de José Saramago e 

Eduardo Galeano; oficina de cartazes com colagem de revistas e jornais; vídeo com 

a música Até quando, de Gabriel o Pensador. 2º encontro: Apresentação do vídeo 

“A Ilha das Flores”, de Jorge Furtado; 3º encontro: exposição dos cartazes 

produzidos no 1º dia e debate sobre eles; vídeo sobre diferentes populações, 

culturas e modos de vida;  4º encontro: encenação, vídeo, produção de cartazes; 5º 

encontro: vídeo “A História das coisas”, dinâmica A teia  das necessidades, leitura 

e discussão do texto A relação do homem com a natureza: o trabalho; 6º encontro: 

dinâmica O nó, discussão sobre A História das coisas; 7º encontro: dinâmica 

corporal, discussão a partir de perguntas geradoras; 8º encontro: aula de campo; 9º 

encontro: discussão dos resultados  e avaliação da aula de campo, construção 

coletiva da exposição fotográfica a partir do material  obtido na aula de campo, 

montagem da exposição, avaliação do Projeto. (RELATÓRIO DE ATIIVDADES 

DOS BOLSISTAS, 2010.2). 
 

Quadro 8 - Projeto Alimentação
42

: você é o que você come.  

Assunto: Alimentação e saúde  

Escola: X e Y 

Período: 2010.2 

Caracterização
43

: No âmbito do Projeto Alimentação foram desenvolvidas duas oficinas.  

Uma com a temática alimentação e saúde corporal (Oficina 1) e uma segunda com a temática 

                                                           
41

Parte deste Projeto, a aula de campo: no centro, o ser humano e o meio ambiente, está relatada no Apêndice B 

(Produto Educacional - PE), como uma proposta de atividade a ser desenvolvida na Educação Básica. Este 

projeto resultou no Trabalho de Conclusão de Curso  TCC do ex-bolsista Leon.   
42

 Este Projeto está descrito no Produto Educacional (PE), Apêndice B. Incluindo o Jogo Ponto Crítico e o 

fanzine produzido pelos bolsistas. 
43

 Informações obtidas a partir dos relatórios de atividades dos ex-bolsistas (2010. 2). 
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segurança alimentar e impacto da produção de alimentos (Oficina 2) . A Oficina 1 teve por 

objetivo analisar com os alunos aspectos da dieta alimentar, identificar os componentes 

necessários (macronutrientes e grupos de alimentos)  a partir do recomendado pela pirâmide 

alimentar, bem como compreender o conceito de caloria e de Índice de Massa Corporal 

(IMC), visando promover e manter a saúde global do indivíduo. O objetivo da Oficina 2 era 

levar os alunos a  perceber atitudes/ações  que devem ser tomadas para evitar contaminação 

dos alimentos no  cotidiano. Foram utilizados vários recursos didáticos: esquete, colagem, 

poema, texto (Oficina 1) e vídeos, textos, jogo Ponto Crítico, fanzine (Oficina 2). 

Fonte: pesquisa da autora. 

 

[...] a gente também trabalhou com a pirâmide alimentar, sempre buscando 

muito a interação dos alunos, toda a atividade que a gente ia fazer com eles era 

sempre puxando pra ter a discussão e eles participavam mesmo. [...] a gente 

sempre trabalhava com vídeos, com música e o jogo do tabuleiro (Ponto Crítico). 

(MAR). Grifo nosso. 

 

A gente trabalhava bastante teatro, leitura de poesias, deixava algo mais 

dinâmico, algo que envolvesse os alunos a criarem algo. [...] ser lúdico, ser mais 

dinâmico, mas algo que envolvesse a participação direta deles. No projeto 

alimentação a gente não apresentava pirâmides lá no papel, eles iam lá, pegavam 

alimentos recortados e criavam a pirâmide do jeito que eles achavam que tinha 

que comer. (EMANUEL). Grifo nosso. 
 

[...] para iniciar a atividade, despertando a atenção dos alunos, foi encenada uma 

esquete composta de três cenas. Após a discussão sobre a encenação, fez-se uma 

análise conjunta da dieta alimentar dos estudantes. Pirâmides alimentares foram 

construídas a partir da percepção dos alunos e, posteriormente, debatidas. A 

pirâmide alimentar “oficial” foi apresentada e comparada às elaboradas pelos 

alunos. As funções dos alimentos foram apresentadas. Foi feito o cálculo do IMC 

(índice de massa corporal) de alguns alunos. Foram distribuídos um fanzine e um 

texto elaborados pelos bolsistas PIBID/Biologia. (RELATÓRIO DE 

ATIVIDADES DOS BOLSISTAS, 2010.2). 
 

[...] foram exibidos vídeos sobre o assunto. Foi realizada uma discussão sobre os 

vídeos. Depois utilizamos o jogo didático Ponto Crítico, que trata da segurança 

alimentar. As turmas foram organizadas em grupos para a atividade. Houve debates 

sobre o jogo e o que acontece no dia-a-dia e as atitudes que devemos tomar para 

evitarmos a contaminação alimentar. Um  fanzine e um texto foram  entregues aos 

alunos contento as ideias básicas sobre o tema. Este material foi produzido pelos 

bolsistas PIBID/ Biologia. (RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS BOLSISTAS, 

2010.2). 
 

 

Quadro 9 - Aula de Campo: Biodiversidade.  

Assunto: Biodiversidade e princípios de Sistemática, interações planta-animal. 

Escola: Y  

Período: 2010.2 
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Caracterização: Aula de campo desenvolvida com alunos do 2
o 

ano e teve por objetivo 

introduzir e fixar conceitos iniciais sobre a biodiversidade do entorno da escola, 

procurando estimular a experimentação e a investigação e relacionar a zoologia com a 

ecologia.  

Fonte: pesquisa da autora. 

 

A ex-bolsista Flor esteve a frente desta atividade e nos informa como a conduziu: 
[...] a gente dividiu a turma em grupos, esses grupos foram a campo, cada grupo 

tinha uma isca, sardinha, a gente distribuiu em vários ambientes [...] a gente 

dispôs essas iscas em locais que a física do ambiente era diferente, que o micro 

clima era diferente, que a morfologia e o relevo eram diferentes. Dentro das 

limitações, mas que era diferente. Um tinha grama, outro era terra mesmo, outro 

era pedra. Pra que essas iscas foram distribuídas, né?Pra ver que animais iriam 

predar essa isca de acordo com os ambientes. [...] Então a gente, a partir disso, do 

que cada grupo coletou depois, a isca com o animalzinho, a que não tava com 

nada, e cada grupo foi apresentar depois o que tinha encontrado como resultado. 

Aí eles foram discutir... olha, a gente encontrou esse animal aqui, aconteceu isso 

daqui. Digamos assim, apareceu uma formiga, então ele tinha que dar uma 

explicação por que tinha acontecido aquilo naquele ambiente que ele tinha, 

então eles foram discutir isso. [...] foram feitas essas discussões a partir de uma 

prática de campo que eles vivenciaram e eu acho que isso foi fantástico, dando 

um exemplo mais específico. A gente discutiu a questão ecológica de adaptação 

das espécies de forma evolutiva, a partir também da relação com os ambientes, 

seu espaço natural, e o incentivo a eles de discutirem entre os grupos entres si, a 

partir dos conhecimentos que eles já tinham. (FLOR). Grifo nosso. 
 

Quadro 10 - Jogo dos Tecidos.  

Assunto: Histologia 

Escola: Y  

Período: 2009.2 

Caracterização
44

: Teve por objetivo revisar o conteúdo de histologia, utilizando jogo 

didático, em que os alunos reconhecessem as características dos tecidos. No jogo, a 

turma se dividia em equipes e cada equipe representava um tecido. Havia cartas 

contendo informações sobre os tecidos e as equipes procuravam as cartas que eram 

referentes ao seu tecido. A finalidade do jogo, além de revisar o conteúdo, era 

estimular o trabalho em equipe e, mesmo que minimamente, o senso de solidariedade.  

Fonte: pesquisa da autora. 

 

Sobre esta atividade nos esclarece Estrela: 
 

[...] utilizamos os painéis trabalhando os tecidos do corpo humano, né, que era um 

jogo em que eles identificavam as características, o tipo de célula. Aí eles iam 

colando as informações naquele tecido, né. E aí foi bem divertido, porque aí uma 

                                                           
44

 Informações obtidas do Relatório de Atividades da ex-bolsista Estrela, (2009.2). 
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equipe dizia que aquela característica não era do tal tecido, era do tecido deles. Aí 

iam lá e modificavam... (ESTRELA).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Quadro 11- Projeto Sexualidade na adolescência: rompendo mitos e tabus.  

Assunto: Sexualidade  

Escola: X 

Período: 2010.1 

Caracterização: Este projeto de ensino foi desenvolvido na forma de Oficina. Teve por 

objetivo esclarecer dúvidas e romper alguns mitos e tabus apresentados pelos alunos em 

relação à sexualidade. Procurou-se ainda criar um ambiente sadio para se discutir 

sexualidade dentro da escola e desenvolver um material que servisse de divulgação sobre 

sexualidade para o restante da escola. 

Fonte: pesquisa da autora. 

 

A oficina foi realizada em seis encontros e utilizou vários recursos, como 

confecção de cartazes, dinâmicas, teatro de fantoches, apresentação em Power 

point. Foram abordados assuntos como anatomia e fisiologia da reprodução 

humana, construção dos gêneros, doenças sexualmente transmissíveis (DSTs).  Ao 

final, os alunos que participaram da oficina produziram um fanzine, que foi 

reproduzido e distribuído aos demais alunos da escola durante uma atividade 

realizada em um sábado letivo. (RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS 

BOLSISTAS, 2010.1). 
                                       

A diversidade de metodologias apresentada nos permite inferir que, no âmbito do 

PIBID/Biologia/UFC, a busca por formas inovadoras de ensino constituiu-se uma prática 

constante dos sujeitos, em consonância com o que está prescrito no Edital - CAPES (2007), e 

que se configura entre os objetivos do PIBID: proporcionar aos futuros professores 

participação em ações, experiências metodológicas e práticas docentes inovadoras, articuladas 

com a realidade local da escola. Tal objetivo desafia os processos e modelos de ensino e 

formação docente, que historicamente, vem sendo pautados na dicotomia teoria-prática, no 

ensino por "transmissão" de conteúdos, de forma estéril, descontextualizada, acrítica, a- 

dialógica, como ocorre no modelo tradicional de educação e do qual nossa formação é 

decorrente (SAVIANI, 2011).  

Na tentativa de distanciar-se das práticas de ensino tradicionais, os ex-bolsistas 

empenharam-se em conceber e elaborar alternativas metodológicas para o ensino de Biologia, 
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numa perspectiva de valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes, de sua 

participação ativa no processo de apropriação do conhecimento, numa perspectiva crítica e 

socio-historicamente situada, para a qual importa conhecer suas demandas como sujeito 

cognoscente e como ser social, trazendo-as para o cerne das ações e propostas de ensino.  

Essa postura adotada pelos ex-bolsistas, evidenciada principalmente nos aspectos 

metodológicos que caracterizaram, de modo geral, as propostas de ensino, a exemplo dos 

Projetos, vão ao encontro das sínteses de Veiga (2006) sobre o ensinar, quando nos diz que: 

O ensino é a busca de interfaces no conhecimento curricular e no mundo de 

conhecimentos e práticas vivenciadas no cotidiano sociocultural dos alunos. 

A construção do conhecimento é sempre do sujeito, mas não é só dele; o 

conhecimento se constrói por uma mediação social que pode estar mais ou 

menos presente. Na situação de ensino há necessidade da mediação do 

professor para [...] propor atividades e estratégias didáticas necessárias à 

construção do conhecimento, acompanhar e avaliar o processo de construção 

/assimilação do conhecimento realizado pelo aluno. (VEIGA, 2006, p. 25). 

Nessa perspectiva, inovar o ensino de biologia, no âmbito do 

PIBID/Biologia/UFC, demandou a mobilização de conhecimentos e saberes diversos. E é esse 

movimento que será apresentado na próxima seção. 

 

4.3 Saberes mobilizados no processo de construção das metodologias de ensino de 

Biologia. 

 

Nesta seção apresentaremos as unidades de registro (falas) que nos permitiram 

conhecer os saberes e conhecimentos que os sujeitos mobilizaram para a elaboração e 

execução das metodologias de ensino de biologia, no âmbito do PIBID/Biologia/UFC. Foram 

analisadas dentro do contexto em que foram produzidas.   

As unidades registradas (que se caracterizam como unidades temáticas) 

relacionam-se às categorias que elegemos à priori. Como havíamos indicado no início deste 

capítulo, foram organizados quadros, no início de cada seção, com as indicações das unidades 

de registro, de contexto e da categoria em questão. Estes são seguidos dos registros, das 

inferências e interpretações que pudemos realizar, com a contribuição dos referenciais 

teóricos, tendo em mente nossos objetivos e questões de pesquisa.  

Esta sistemática também foi adotada para as seções 4.4, 4.5 e 4.6. Passemos à 

análise: 

  
Quadro 12 - Saberes para a elaboração de metodologias. 

Unidade de registro Unidade de contexto Categoria  
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Saberes e conhecimentos 

mobilizados para o 

desenvolvimento das 

metodologias de ensino de 

Biologia. 

- Vivências no PIBID; 

- Desafios de articular conhecimentos 

oriundos da formação às situações de 

ensino na escola, numa perspectiva 

inovadora. 

Metodologias 

de ensino 

Fonte: pesquisa da autora. 

 

Dentre os saberes e conhecimentos que mobilizaram para o desenvolvimento das 

propostas de ensino no âmbito do PIBID/Biologia/UFC, foram apontados saberes 

relacionados ao conhecimento específico do conteúdo de Biologia: "Aí a gente elaborava um 

TD (preparatório para o pré-vestibular) com questões e esse TD, assim, você tinha que rever 

alguns conceitos [...] (GUILHERME). Grifo nosso. Saber que Carvalho e Gil-Perez (2001) 

apontam necessário ao exercício da docência. Para estes autores, os professores apresentam 

dificuldade em se envolver em atividades inovadoras quando desconhecem o conteúdo da 

matéria a ser ensinada.   

Além deste saber, também é apontada a mobilização de saberes do senso comum:  

"[...]  a gente deu uma estudadinha no sentido de esclarecer algumas dúvidas que nós mesmos 

tínhamos com relação à sexualidade e foi assim, basicamente, meio que no senso comum 

da gente" (GUILHERME). Grifo nosso. Esta fala insere-se no âmbito dos projetos 

desenvolvidos no PIBID, na área de sexualidade.  

O saber do senso comum a que o ex-bolsista se refere configura o que Tardif 

(2002) denomina de saberes pessoais, os quais não são inatos, porém oriundos da 

socialização, isto é, do processo de imersão dos indivíduos nos diversos mundos socializados 

(família, grupos, amigos, escolas), nos quais eles constroem sua identidade pessoal e social. 

Assumem relevância na prática docente, especialmente quando o futuro professor tem o 

desafio de abordar assuntos socialmente mais complexos que outros, como é o caso da 

sexualidade, e para o qual não se sente preparado, como aponta pesquisa realizada por Xavier 

(2009) .  

A busca de um saber sistematizado em relação ao desenvolvimento de aulas 

práticas de laboratório também foi perseguido pelos ex-bolsistas. Visando à organização do 

laboratório de Biologia e à proposição de aulas práticas, mobilizaram propostas já existentes 

na literatura, contudo buscaram adequá-las à realidade da escola:  

Uma coisa que a gente pegou muito e tentou pesquisar era a questão das 

práticas né, de organizar o laboratório, ver o que tinha lá. Então tinha que 

buscar práticas que se encaixassem no laboratório, né. [...] então limpar 

tudo, ver o material que tinha e a partir desses materiais buscar práticas, 

mesmo usando os materiais ou práticas alternativas pra ele, a intenção era 
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a gente montar um livrinho de práticas
45

 [...]. Pois é, lá eu acho que a gente 

não conseguiu e aí nesse momento a gente vê que buscou na bibliografia 

práticas e foi vendo práticas e práticas e olhava, ah... esse livro tem práticas 

legais e aqui a gente consegue ver, consegue casar, dá pra fazer, mas não 

chegou a concluir. (GUILHERME). (Grifo nosso). 
 

Essa adequação, pensada conjuntamente, conduziu a possibilidades de inovar as 

aulas de Biologia, mesmo diante de precariedades que costumam marcar os espaços dos 

laboratórios escolares, ora com a falta de manutenção dos equipamentos, ora com a falta de 

materiais de consumo. A produção de materiais ou práticas alternativas requer um esforço de 

dedicação e pesquisa, ações difíceis de tornarem uma cultura na prática docente, haja vista as 

condições objetivas de trabalho do professor. 

Outro saber mobilizado diz respeito à fundamentação teórica sobre o trabalho com 

Projetos interdisciplinares
46

: “A gente lia, era muito de educação mesmo. Projetos 

interdisciplinares, temas geradores, tudo que a gente queria focar dentro do projeto na escola, 

a gente tentava ter essa referência bibliográfica” (ESTRELA). 

Apropriar-se do conceito de interdisciplinaridade e, sobretudo, do fazer 

interdisciplinar, constituíram-se em grandes desafios para os ex-bolsistas, uma vez que, 

segundo Coimbra (2002), o vocábulo „interdisciplinaridade‟ apresenta-se despretensioso na 

sua origem, ambíguo na sua acepção corrente e complexo na sua aplicação. Embora tenham 

se empenhado na busca da efetivação dessa proposta, os ex-bolsistas reconhecem que não 

conseguiram vivenciá-la em sua amplitude, apontando-a como uma das principais 

dificuldades percebidas no âmbito do PIBID, como destacaremos na seção 4.3. 

Aqui também são apontadas as vivências no estágio supervisionado como fonte de 

saberes para a elaboração das metodologias de ensino de Biologia e o reconhecimento da 

demanda dos estudantes. A fala da ex-bolsista Estrela evidencia isso, contudo, ressalta esse 

momento da formação como insuficiente para perceber e acompanhar a aprendizagem dos 

estudantes na escola, diferentemente do PIBID, que lhes permitiu um contato mais intenso e 

demorado com o ambiente escolar, com os alunos, suas dificuldades e anseios: 

ah... Vivências... mesmo nos estágios supervisionados que era num período tão 

curto de tempo, que não dava tempo de a gente mesmo acompanhar, né, a escola, 

os alunos. E a gente queria o quê? Algo que fosse duradouro, longo, né, 

prolongado, pra que a gente soubesse início, meio e fim, né [...] E mesmo, além 

dos nossos conhecimentos, né, do que a gente tinha vivenciado nos estágios, 

mesmo leitura de outros textos, propostas. Os alunos mesmos participando, 

                                                           
45

Essa intenção foi materializada no TCC de Tina (como mencionamos na seção 4.2). 
46

A interdisciplinaridade constitui-se como eixo integrador do Projeto Institucional do PIBID-UFC e do 

Subprojeto da Biologia (PIBID/Biologia/UFC). 
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pedindo alguma coisa, né. A demanda deles foi interessante. (ESTRELA). Grifo 

nosso. 

 

Embora apontando o estágio supervisionado como uma atividade aligeirada, a ex-

bolsista reconhece-o como fonte geradora de saberes para pensar metodologias de ensino e da 

qual lançou mão durante sua vivência no PIBID.  As comparações que os ex-bolsistas fazem 

entre esses dois espaços de formação docente foram recorrentes em vários momentos do 

trabalho de campo, sempre no sentido de informar que o Programa lhes proporcionou a 

aprendizagem da docência de forma mais significativa que os estágios supervisionados.  

Assim, embora o estágio supervisionado não seja uma categoria de análise de 

nossa pesquisa, convém realizar alguma consideração sobre esta atividade no tocante ao seu 

papel na construção de saberes pedagógicos da docência, o que inclui saberes sobre 

metodologia de ensino. 

Embora compreendamos a natureza dessas comparações, defendemos aqui uma 

maior valorização dos estágios supervisionados nos cursos de licenciatura. Primeiro, porque é 

um componente da formação docente comum a todos os futuros professores, 

independentemente de serem bolsistas do PIBID ou de outros Programas, e segundo, porque, 

em sua essência, constitui-se como uma importante fonte de produção de conhecimentos 

sobre a profissão, mesmo diante das limitações e contradições que permeiam essa atividade. 

Contradições que, inclusive, podem contribuir para esclarecer questões que dizem respeito ao 

desprestígio da docência
47

.  

 Nosso posicionamento vai ao encontro das teorizações de Pimenta e Lima (2008), 

para as quais o estágio constitui-se como atividade instrumentalizadora da práxis docente e 

que deve oportunizar ao futuro professor a aprendizagem da profissão em seus múltiplos 

aspectos, incluindo os didático-pedagógicos que compõem a base do saber ensinar.    

Estrela e Pérola também reafirmam a necessidade de aporte teórico na elaboração 

de metodologias de ensino e apontam essa busca em fontes diversas, como sites, artigos, 

                                                           
47

 Como desprestígio entendemos a sobrecarga de trabalho do professor universitário orientador do estágio, que 

precisa se desdobrar entre: ministrar disciplinas do curso; orientar monografias; manter e elevar constantemente 

sua produção acadêmica (exacerbado produtivismo acadêmico, exigido pelos Órgãos de fomento, etc.), sob pena 

de ficar impossibilitado de orientar em programas de Pós-graduação; acompanhar os licenciandos (muitos alunos 

por semestre) nas escolas campo de estágio; etc. Este acúmulo de exigências, de naturezas distintas, têm 

precarizado o trabalho desse profissional. A falta de uma política de formação docente que estreite os vínculos 

da universidade com as escolas e insira seus professores de forma mais integrada nesse movimento de formação 

do licenciando também é um fator complicador na consolidação do estágio como atividade significativa na 

aprendizagem da docência. Nesse sentido, de pouco adianta um aumento na carga horária do estágio 

supervisionado se estiver desvinculada das condições objetivas de seu desenvolvimento, tanto no âmbito 

universitário, quanto no âmbito escolar, como sinaliza Ghedin et al (2008). 
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livros e outros trabalhos acadêmicos, no sentido de fundamentá-las, estruturá-las e conduzi-las 

na escola, particularmente em relação à interdisciplinaridade:  

A coordenação sempre passava algum texto pra gente. A gente mesmo procurava 

na internet, baixava resumos, artigos, outros trabalhos que pudessem dar um 

embasamento mais forte àquele projeto. Também, proposta de atividades que 

pudessem dar uma ideia, né, clarear um pouco nossas ideias pra que a gente 

pudesse também executar na escola. [...] tem que ter fundamentação teórica para 

a proposição de metodologias de ensino [...]. (ESTRELA). Grifo nosso. 

 

[...] A gente pesquisou nos livros como é que tinha uma dica. Tinha que ir lá 

pesquisar para montar as estruturas certas (em relação à proposta dos jogos), 

mas é isso, de estudar, de falar, estudo mesmo... (PÉROLA). Grifo nosso. 
 

Daí a importância da sistematização dos saberes docentes e sua divulgação. Foi 

nessa direção e perspectiva que o Produto Educacional de nossa dissertação (Apêndice - B) 

faz o resgate das experiências de ensino vivenciadas pelos ex-bolsistas do 

PIBID/Biologia/UFC. Tardif (2002) vem apontando a necessidade da Academia reconhecer e 

valorizar os saberes que os professores produzem em sua prática docente. Uma vez que são 

saberes construídos em situações reais de ensino-aprendizagem, as quais exigem respostas 

específicas, produzidas em ato. 

A seguir, as falas dos ex-bolsistas Pérola e Leon reforçam o empenho do grupo 

em se apropriar de conhecimentos estruturadores da proposta de ensino interdisciplinar e da 

Pedagogia de Projetos. Essa busca e reconhecimento faz parte da construção das metodologias 

de ensino vivenciadas pelo grupo, embora a distingam de estudos sobre metodologias, 

propriamente. Esta distinção aponta para uma concepção instrumental da metodologia, 

associada à dimensão do saber-fazer: 

[...] no geral, a gente estudava o que a gente ia aplicar. [...] Sobre metodologia em 

si, não. A gente... um período... no inicio..., depois, no final que a gente começou a 

discutir textos, mas geralmente era mais sobre interdisciplinaridade, sobre temas 

geradores e tal, mas depois não, passou... De metodologia exatamente que eu 

lembre, não. (PÉROLA). Grifo nosso. 

 

Sentia a necessidade. Pedagogia de Projetos, debate sobre muitos conteúdos, 

principalmente, e aí daquela forma muito transversal que a gente fazia... 
Sexualidade... sobre metodologia em si, acho que a gente vacilava muito no 

sentido de... fundamentava pouco. Pedagogia de Projetos a gente se deu por 

satisfeito com um texto que a gente debateu e fomos para prática. A gente tinha 

uma pegada muito mais de sexualidade. Vários textos de sexualidade... (LEON). 

Grifo nosso. 

  

Esta dimensão não é menos importante na prática pedagógica do professor, uma 

vez que o instrumentaliza para a condução das propostas de ensino junto aos alunos, e 
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responde à pergunta como fazer, embora entendamos que as perguntas o que fazer e por que 

fazer devam compor a base da proposição de uma dada metodologia (PASSOS, 2001). 

Ainda nesse movimento de identificação dos saberes e conhecimentos 

mobilizados pelos sujeitos para a elaboração de metodologias de ensino de Biologia, a ex-

bolsista Mar refere-se à aquisição de saberes sobre ensino por Projetos, atrelando-os aos 

saberes obtidos, tanto fora quanto no âmbito da universidade, como saberes pessoais 

(apontados, anteriormente, por Guilherme) e saberes oriundos da formação profissional 

(Tardif, 2002), respectivamente:  

A gente trazia recortes de revistas, [...] alguns livros que a professora ela mesmo 

trouxe e mostrou pra gente. Até pra trabalhar com o próprio sistema de projetos, 

pra trabalhar com projetos a gente foi também atrás de textos relacionados a 

isso, eu acho que é isso. [...] Por exemplo, no projeto de alimentação, o 

conhecimento mobilizado era... a gente mobilizava aqui dentro da universidade, 

a gente já tava interagindo com o tema, uma coisa que a gente vivenciava fora, 

as vivências nossas mesmo, do corpo, da alimentação, quem é que não se 

observa? é isso. O conhecimento era mobilizado mais ou menos assim, era o que 

tava aqui, a gente era fruto desse conhecimento [...]. (MAR). Grifo nosso. 
 

Como visto, os saberes da formação profissional incluem os saberes oriundos da 

formação inicial e entre estes, a ex-bolsista Flor resgata uma experiência vivenciada na 

disciplina biologia de campo, como subsídio para a proposição de uma da aula de campo que 

desenvolveu na escola Y, com os alunos do 2º ano:  

Essa prática específica, lembrando que foi uma coisa que a gente fez, ensaiou na 

disciplina de biologia de campo. Fiz essa disciplina de biologia de campo no 

currículo novo, a disciplina do bacharelado, a gente foi pra serra das Almas, a 

gente teve quase uma semana lá, a gente dividiu a turma em grupo e cada turma 

discutia um projeto pra fazer. [...] Então aqui a gente trabalhou nesse sentido, a 

gente encontrou um resultado, digamos assim, e a partir dessa atividade achei que 

era muito interessante pra eles pensar sobre essas coisas, em campo também, 

noutras proporções a gente tenta fazer as mesmas coisas na sala de aula, na 

escola pública, não necessariamente com o mesmo experimento, mas que 

trabalhava com a ecologia do animal, então foi por aí. (FLOR). Grifo nosso. 
 

A ex-bolsista Flor também pontua uma situação de ensino junto aos alunos, na 

qual relata a contribuição do curso de Biologia na construção de aprendizagens relacionadas à 

Genética, numa perspectiva ampla, que contempla aspectos biológicos, históricos, sociais e 

culturais. Nessa atividade identificamos a valorização da discussão como modalidade de 

ensino no âmbito das metodologias:  

Lembro assim, porque foi outra atividade que a gente fez, a gente fez uma 

atividade também sobre, como eu tava até falando da questão do trabalho da 

genética, o estudo dos genes. A gente fez uma atividade que ela tinha uma 

construção, que não discutia só as questões físicas dos genes, como aquilo 

funciona, de como é um gene dentro do ser humano, do animal, mas discutindo 
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isso a partir das diferenças sociais também, de cultura. Por exemplo, aquela 

genética ali do negro da África, ela também se constitui não só biologicamente, 

mas também se constitui culturalmente [...], o negro da África tem uma cultura que 

é construída dessa forma, isso tem a ver com a questão local? Sem dúvida, né. O 

indígena no Brasil, o branco na Europa, então a gente trouxe toda essa discussão 

pra mostrar que existiam diferenças genéticas e que existiam diferenças culturais, 

mas que isso não era embasamento razoável pra justificar diferenças sociais 

profundas como a gente tem na sociedade e, inclusive, que já foi usado pra 

justificar a morte de pessoas, como foi o nazismo, a xenofobia, então pra combater 

essa compreensão eugênica, digamos assim. Tudo isso foi sendo construído a 

partir de discussões que foram feitas no curso. (FLOR). Grifo nosso. 
 

As falas de Flor destacam as contribuições do curso em relação a aprendizagens 

importantes para o desenvolvimento de metodologias de ensino, contrariando uma concepção 

generalizada entre docentes, principalmente entre os recém formados, de que as disciplinas da 

graduação não lhes preparam para a docência. Embora reconheçamos que os cursos de 

licenciatura ainda precisem avançar, significativamente, para formar melhor o futuro docente, 

não comungamos com a postura de que as disciplinas específicas não contribuem para sua 

formação. O docente precisa conhecer a matéria a ser ensinada para que possa ser capaz de 

propor atividades potencialmente geradoras de aprendizagem. 

 Antes, advogamos uma necessária imbricação entre os conteúdos dessas 

disciplinas e seu processo de transformação de um conteúdo acadêmico em um conteúdo 

escolar.  

É interessante destacar que Flor apresenta habilidade em relacionar os conteúdos a 

componentes históricos, culturais, sociais e econômicos, mas não arriscamos aqui em apontar 

o PIBID como o espaço responsável por essas aprendizagens, uma vez que o tempo da 

bolsista no Programa foi de apenas um semestre e as discussões no grupo giravam em torno 

das aprendizagens sobre o desenvolvimento dos projetos de ensino. Essa visão holística 

manifestada por Flor, em vários momentos de sua fala, sobretudo às referentes às 

metodologias de ensino, é debitária, em grande parte, de sua vivência em movimentos 

políticos, além das vivências na sala de aula da graduação: 

[...] eu não tive muito problema, porque eu não tinha tanta dificuldade de ficar 

em sala, de desenvolver uma metodologia, eu acho assim que até pela vivência 

na universidade que não foi restrita a faculdade as aulas em si, tiveram outras 

experiências que me possibilitaram construir isso de forma mais tranquila. 

(FLOR). Grifo nosso. 

 

Esses saberes lhe possibilitam conduzir as propostas de ensino de forma integrada, 

crítica e autônoma. Essa dimensão formativa, sobretudo política, também foi identificada nas 
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falas do ex-bolsista Leon: “Crise ambiental, discutia... educação..., política educacional. Esse 

era o ponto que atraía mais, tava mais ligado a nossa práxis política dentro da universidade”.  

Aqui realizamos esses destaques, pois evidenciaram a importância da presença 

dessas discussões durante as disciplinas, uma vez que a produção do conhecimento científico 

segue uma lógica gerada socialmente, não é neutra, nem despretensiosa. É preciso questionar: 

produção de conhecimento para que e para quem. Da mesma forma, devemos refletir sobre as 

metodologias de ensino, pois também são carregadas de visões de mundo e concepções de 

educação. Devem estar prenhes de intencionalidade e contribuir para a formação de um 

sujeito crítico e reflexivo, que se perceba capaz de decidir sobre seu ser e estar no mundo. 

Ainda buscando identificar os saberes e conhecimentos para a elaboração de 

metodologias para o ensino de biologia, no âmbito do PIBID, Emanuel nos informa sobre a 

presença das teorias educacionais (como a teoria ausubeliana de aprendizagem significativa) 

subjacentes às práticas que desenvolveram no Projeto Alimentação:  

Por exemplo, se a gente pegava o aluno, pro aluno ir e criar uma pirâmide 

alimentar, eu tô avaliando o conhecimento prévio dele. O quê que ele entende da 

pirâmide alimentar ou o quê ele entende de uma boa alimentação? Então é como 

se eu tivesse utilizando parte da teoria de Ausubel sobre a aprendizagem, então 

que é importante o conhecimento prévio do aluno. O PIBID valorizava isso, o que 

o aluno traz também, não era só a gente ir e jogar informação, valorizava o que 

ele traz. Então é isso também que eu tento aplicar na sala de aula, valorizar o 

conhecimento que eles trazem. (EMANUEL). 
 

Encerrando essa seção, a fala de Leon, carregada de uma postura política e crítica, 

revela a preocupação em desenvolver uma metodologia pautada na escuta sensível das 

demandas dos estudantes, daí destacarem o projeto de sexualidade como forma de discutir 

questões relacionadas à homofobia e identidade sexual e outros aspectos relacionados à 

sexualidade, na perspectiva de uma Educação Popular, bem como o Projeto Educação, 

Homem e Meio Ambiente. Esses Projetos foram pensados visando abordar os conteúdos no 

contexto social dos estudantes. 

Eu vou tentar trazer três, a partir dos projetos, né. Primeiro, da árvore do 

conhecimento, a gente utilizou meio que uma metodologia de fórum de discussão, 

partia do levantamento das impressões deles. [...] Era o fato de, sempre no início 

dos projetos, a gente ter um momento de, olha, o que é que eles dizem pra gente, 

o que é que eles trazem sobre esses assuntos e depois mobilizando mesmo 

conhecimentos pra gente tentar construir dentro da realidade deles, mas sempre 

com diálogo. O que é muito forte tentar trazer das pedagogias um pouco da 

educação popular. No meu (projeto que culminou em seu TCC), a gente veio para 

um debate de meio ambiente e educação. A gente, novamente, partiu da realidade 

deles sobre qual a percepção que eles tinham sobre sociedade, qual a leitura que 

eles faziam sobre sociedade, o que situa a escola enquanto espaço de educação em 

que a gente tem acesso ao conhecimento sistematizado, mas, assim para está se 

colocando, se posicionando dentro da sociedade [...]. (LEON). Grifo nosso. 
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Como já havíamos apontado, Leon, assim como Flor, têm um envolvimento 

estreito com as questões sociais e ambientais e, em suas palavras, sua atuação no PIBID 

estava muito ligada à sua práxis política dentro da universidade e portanto suas falas refletiam 

mais preocupações metodológicas no sentido do que e por que ensinar. Preocupações que vão 

ao encontro do que sinaliza Rays (2004, p. 96): 

A materialização da sistematização da educação exige, portanto, a opção por 

uma metodologia de ensino que realize a mediação entre: teoria e prática, 

pensamento e ação, sujeito e objeto, esferas heterogêneas da vida (vida 

cotidiana) e esferas homogêneas da vida (vida não cotidiana); entre o saber 

que o educando domina e o saber que educando não domina, e, enfim, entre 

as relações não conscientes com o mundo (mecânicas) e as relações 

conscientes com o mundo (críticas).   

 

Assim, no tocante aos saberes e conhecimentos mobilizados para o 

desenvolvimento das metodologias de ensino de Biologia, pelos ex-bolsistas, pudemos 

identificar: saberes pessoais; dos conteúdos específicos; pedagógicos; de vivências (oriundos 

da formação inicial); saberes construídos em grupos de discussão política e pela busca dos 

sujeitos em se apropriarem de conhecimentos relacionados à interdisciplinaridade e Pedagogia 

de Projetos, embora se ressintam de não terem discutido sobre metodologia de ensino, 

propriamente.  

Um saber que também se faz necessário, e que possibilita pensar sobre as próprias 

metodologias, seus fundamentos, finalidades e o papel que ocupa nos processos de ensino e 

no processo educativo, em sua totalidade.  

De forma geral, as metodologias de ensino propostas pelos ex-bolsistas foram 

desenvolvidas a partir do entrelaçamento de saberes e conhecimentos de fontes e natureza 

diversas. As falas dos sujeitos permitem-nos inferir que essa relação se construiu num 

movimento de pensar o espaço escolar, as demandas dos estudantes, e o próprio ensino de 

Biologia em bases mais amplas, sócio-historicamente situadas. Sem atribuir menor 

importância à dimensão técnica das metodologias, estas assumiram uma postura de 

valorização do aprendiz e de seu contexto sociocultural, fomentando um processo de reflexão 

sobre a prática (SCHÖN, 1995).  

A seção seguinte tratará das dificuldades enfrentadas pelos sujeitos durante o 

desenvolvimento das metodologias nas escolas. 

 

4.4 Dificuldades para desenvolver as metodologias de ensino de Biologia na escola e 

estratégias para superá-las.  



72 

 

Esta seção apresenta as dificuldades que se fizeram presentes no desenvolvimento 

das metodologias de ensino em dois espaços/momentos distintos: primeiramente, nas escolas 

(X e Y) onde atuaram como bolsistas do PIBID (subseção 4.4.1), e posteriormente, nas 

escolas onde exercem/exerceram profissionalmente a docência (subseção 4.4.2).   

Além de identificar as dificuldades que os sujeitos sentiram em momentos 

distintos de sua atuação, esta seção apresenta as estratégias de que lançaram mão para superá-

las, revelando aprendizagens múltiplas construídas no âmbito do PIBID/Biologia/UFC, 

constituindo saberes diversos, dentre os quais se destacam os saberes pedagógicos. O Quadro 

treze apresenta as unidades de registro, de contexto e a categoria referente a esta seção: 

 

Quadro 13 - dificuldades no desenvolvimento de metodologias e seu enfrentamento.  

Unidade de registro Unidade de contexto Categoria 

-Dificuldades para 

desenvolver as 

metodologias de ensino na 

escola e estratégias de 

superação a partir do 

PIBID/Biologia/UFC. 

- A dinâmica/estrutura das escolas 

face às propostas do PBID/ 

Biologia/UFC e o desafio de 

desenvolver as metodologias de 

ensino diante das limitações 

encontradas no espaço escolar. 

 

 

Metodologias de ensino 

Fonte: pesquisa da autora. 

 

Os sujeitos foram bem acolhidos nas escolas parceiras do PIBID/Biologia/UFC e 

puderam contar com a colaboração dos professores supervisores e dos gestores. Tiveram livre 

acesso aos vários espaços, como auditório, quadra, sala de informática, laboratório, sala dos 

professores, etc: “Não tinha dificuldade material, não tinha dificuldade de relacionamento 

com a escola [...]” (MAR); “A escola, ela tava muito de braços abertos para acolher o projeto 

como um todo”. (GUILHERME). Embora, inicialmente, as intenções da gestão escolar não 

estivessem na mesma direção das intencionalidades do PIBID/Biologia/UFC, como 

mencionamos no início deste capítulo. Fato contornado, a posteriori, quando a gestão da 

escola X apresentou o projeto Reaprendendo para Viver: 

E aí chega um momento que a própria escola lança uma proposta a partir de 

conversas que a gente foi tendo, e tudo, do projeto que parece que era Aprender 

pra valer (Reaprendendo pra viver), que era uma espécie de reforço que a gente 

tinha que dar para os alunos. Então, se escolhiam os alunos com mais dificuldades 

na disciplina e eles iam pra gente trabalhar esse reforço. E nesse momento, eu 

acho que as coisas se casaram, a necessidade da escola com o objetivo da gente, 

porque esse reforço não era o reforço do aluno sentar lá e ter aula normal. Nós 
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tínhamos que desenvolver atividades, não atividades extras, mas como é que eu 

digo, atividades lúdicas pra que o menino aprendesse a biologia. E a partir daí 

que surgiu muita coisa que a gente produziu... (GUILHERME). Grifo nosso. 

  

Passado esse momento inicial, a partir do qual os sujeitos puderam tecer 

considerações importantes sobre as contradições, conflitos e complexidade do espaço escolar, 

as dificuldades passaram a concentrar-se: no fazer interdisciplinar; no acesso dos alunos aos 

horários em que as atividades eram desenvolvidas; na conciliação do tempo destinado às 

disciplinas do curso e às atividades do PIBID; na necessidade de maior objetividade da 

proposta do PIBID e na avaliação coletiva; na falta de apropriação do projeto político 

pedagógico da escola pelos ex-bolsistas e de um maior contato com os professores; no 

distanciamento da instituição em relação à comunidade e as disputas no espaço escolar 

envolvendo o PIBID.  

A seguir, apresentamos os registros dos quais pudemos inferir esse conjunto 

diverso de dificuldades, onde o fazer interdisciplinar foi uma dificuldade comum ao grupo, 

pois envolvia o PIBID/Biologia/UFC e outros grupos de bolsistas/PIBID/UFC que também 

atuavam nas escolas X e Y. O Projeto Institucional/UFC orientava para o desenvolvimento de 

propostas de ensino que pudessem ser desenvolvidas interdisciplinarmente nas escolas, e que 

as diferentes áreas pudessem dialogar e pensar conjuntamente metodologias de ensino nessa 

perspectiva, o que se constituiu como uma grande dificuldade: 

 

a) no fazer interdisciplinar; 

[...] acho que o intuito inicial da gente era buscar essa interdisciplinaridade, né, 

entre as áreas. Eu acho que isso faltou um pouco. Eu acho que a gente nem 

conceituar interdisciplinaridade a gente não sabia. Porque, embora a gente 

ainda tentasse trabalhar nesse foco, acabava trabalhando áreas separadas, né. 

[...] a gente não conseguia juntar todas as partes, mesmo com o PIBID 

promovendo isso, a gente não conseguia juntar as partes e fazer essa 

interdisciplinaridade. [...] sempre se referiam ao projeto sexualidade como o 

projeto da Biologia. Tá entendendo? Então, não tem interdisciplinaridade aí. Se o 

projeto é de um grupo, de uma área, não dá. [...].  (ESTRELA). Grifo nosso. 

 

[...] como foi o primeiro projeto, a gente teve muitas falhas, muita coisa que a 

gente queria fazer e quando chegava lá na hora não dava certo, principalmente 

esse negócio da interdisciplinaridade, de trabalhar com outras disciplinas.  

(PÉROLA). Grifo nosso. 

 

O problema que a gente encontrava era quando ia interagir com outras áreas, 

sabe. Porque parecia que a biologia ficava muito no canto dela, era um espaço 

multi e não inter, tu entende o que eu quero dizer? No final das contas a gente foi 

concluir que a gente não tava interdisciplinando, a gente tava multidisciplinando 
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[...] Como é que a gente ia trabalhar interdisciplinaridade com a ciência tão 

fragmentada, que é a biologia, cartesiana na sua origem?  (MAR). Grifo nosso. 

    

Eu acho que a interdisciplinaridade, na época, ainda tava meio confuso pra gente 

desenvolver, [...] a gente tava aprendendo na prática, a gente podia até, mas não 

sabia como desenvolver, de fato. Era difícil, é difícil você desenvolver uma 

atividade interdisciplinar, então a gente estava aprendendo, então esse ficou um 

pouco mais obscuro [...]. (EMANUEL). Grifo nosso. 

 

A questão da interdisciplinaridade ela entrou como um ponto forte nessa 

mudança. A gente plenamente ciente de que, primeiro, era um conceito que a gente 

tava querendo aprofundar e que não havia uma afinidade total entre os diferentes 

grupos (PIBID de outras áreas) e de que os projetos que a gente tava realizando a 

gente não achava que eles estavam sendo interdisciplinares. Teve um momento 

que a gente organizou um projeto na escola que foi um dia que a gente separou e 

que vários professores se reuniram e executaram ali, e saiu uma avaliação muito 

agitativa, superficial de que aquele projeto tinha sido interdisciplinar [...]. E aí a 

gente voltou pra cá (universidade) e: „olha, a gente não acha que o projeto foi 

interdisciplinar, a gente reuniu vários grupos de diferentes áreas e aplicou na 

escola. Será que... será essa a concepção de interdisciplinaridade que o PIBID vai 

ter? Que a gente entendia também isso como uma questão de disputa e aí, a todo 

momento. (LEON). 

 

Os registros nos permite inferir que a interdisciplinaridade constitui-se um grande 

desafio à formação e prática docente. Os PCN a tem como pilar, juntamente com a 

contextualização, no intuito de levar o estudante a desenvolver competências e habilidades. 

Entretanto, o conceito interdisciplinaridade é polissêmico e, por vezes, confundido com 

multidisciplinaridade
48

, pluridisciplinaridade
49

 ou mesmo transdisciplinaridade
50

. Nesse 

sentido, diversos autores vêm contribuindo para clarificá-lo.  

Zabala (2002) o define como a interação entre duas ou mais disciplinas, que 

podem implicar transferências de leis de uma disciplina a outra, originando em alguns casos 

um novo campo disciplinar, como p. e. a Bioquímica e a Biofísica. Para Fourez (2001 apud 

MIRANDA, 2008), a interdisciplinaridade apresenta-se como possibilidade de transferir 

                                                           
48

 “É a organização de conteúdos mais tradicional. Os conteúdos escolares apresentam-se por matérias 

independentes umas das outras. As cadeiras ou disciplinas são propostas, simultaneamente, sem que se 

manifestem explicitamente as relações que possam existir entre elas” (ZABALA, 2002, p.33). 
49

É a existência de relações complementares entre disciplinas mais ou menos afins. É o caso das contribuições 

mútuas das diferentes histórias (da ciência, da arte, da literatura, etc.) ou das relações entre as diferentes 

disciplinas das ciências experimentais (ZABALA, 2002, p. 33). Chamamos com frequência de 

pluridisciplinaridade a prática que consiste em examinar as perspectivas de diferentes disciplinas sobre uma 

questão geral, ligada a um contexto preciso, sem ter como objetivo a construção da representação de uma 

situação precisa (FOUREZ, 2001 apud MIRANDA, 2008). 
50

A transdisciplinaridade representa uma possibilidade de integração disciplinar que ultrapassa a 

interdisciplinaridade. Nesse tipo de organização curricular deve existir uma integração mais ampla, que 

desenvolva uma interpretação complexa dos fatos e fenômenos em estudo. Envolve o que está ao mesmo tempo 

entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de toda e qualquer disciplina (FAZENDA, 2008). 
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resultados, pontos de vista ou métodos de uma disciplina para outra, é o que o autor denomina 

de “interdisciplina quase disciplina”.  

Ao passo que D‟ambrósio (2003 apud MIRANDA, 2008) a concebe como 

integradora e relacionadora de diferentes áreas do conhecimento, movimento que provocou, 

na história, novos campos de estudo e pesquisa.  

Para Fazenda (2001), a interdisciplinaridade constitui-se em uma nova atitude 

diante da questão do conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de 

aprender e dos aparentemente expressos, colocando-os em questão. Exige, portanto, na 

prática, na imersão do trabalho cotidiano. É concebida como atitude e nos convoca a refletir 

sobre as possibilidades de uma ação que promova a integração.  

No âmbito da formação docente, Fazenda (2008) advoga um saber ser 

interdisciplinar. Esta autora concebe a interdisciplinaridade numa perspectiva transdisciplinar. 

No âmbito dos saberes da docência e da formação profissional, a interdisciplinaridade requer: 

[...] competências relativas às formas de intervenção solicitadas e às 

condições que concorrem para o seu melhor exercício. Neste caso, o 

desenvolvimento das competências necessárias requer a conjugação de 

diferentes saberes disciplinares. Entenda-se por saberes disciplinares: 

saberes da experiência, saberes técnicos e saberes teóricos interagindo de 

forma dinâmica sem nenhuma linearidade ou hierarquização que subjugue os 

profissionais participantes (BARBIER, 1996; TARDIF, 1990; GAUTHIER, 

1996 apud FAZENDA, 2008, p. 23).  

 

Os sujeitos, ao longo de sua trajetória no PIBID, iniciaram essa busca do fazer 

interdisciplinar por meio dos projetos que desenvolveram na escola. As falas dos ex-bolsistas 

confirmam a complexidade desse fazer, apontando-o como a principal dificuldade que 

enfrentaram durante sua permanência no PIBID. 

A experiência do grupo aponta as imbricadas relações que precisam ser 

estabelecidas para que uma proposta de ensino interdisciplinar possa se efetivar na escola, 

como o envolvimento dos docentes das distintas áreas do conhecimento, o rompimento das 

barreiras disciplinares e a construção coletiva de um pensar-fazer interdisciplinar. A ex-

bolsista Mar ao indagar: “Como é que a gente ia trabalhar interdisciplinaridade com a ciência 

tão fragmentada, que é a biologia, cartesiana na sua origem?”, nos leva a olhar para a 

formação de professores e perceber que o modelo em que temos sido formados reforça e 

privilegia um pensar fragmentado que nos distancia do diálogo com o saber ser 

interdisciplinar.  
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Além da interdisciplinaridade, outro grupo de dificuldades também afetou a 

atuação dos sujeitos nas ações do PIBID, e se concentrou em torno de questões mais objetivas 

e/ou da própria escola. 

 

b) no acesso dos alunos aos horários em que as atividades eram desenvolvidas 

(geralmente no contra turno e aos sábados). Isso se configurou uma dificuldade 

para o grupo, pois muitos estudantes não dispunham de condições de se fazerem 

presentes na escola em mais de um turno e em mais de uma área de estudo: 

A gente nesse projeto (Reaprendendo pra Viver) teve muitos problemas, ele era 

realizado no contra turno dos alunos, né. Aí tinha aluno que tava de manhã, 

tinha que ir pra casa e voltar pro Reaprendendo pra viver. Aí tinha aluno que 

estava com dificuldade em todas as matérias, então ele ficava estressado porque 

tinha que tá na Biologia, tinha que tá na Matemática, então o projeto teve uma 

defasagem muito grande. (PÉROLA). Grifo nosso. 

 

A dificuldade apontada por Pérola tem sua origem no tempo e organização do 

espaço escolar. Essas condições precisam ser atendidas, adequadamente, para que as 

metodologias propostas tenham chances de se efetivarem, especialmente quando são 

propostas práticas interdisciplinares, que geralmente demandam um tempo maior com os 

estudantes. Propostas pensadas nesses moldes dificilmente são realizáveis em uma turma 

numerosa e em uma aula com duração de cinquenta a cem minutos. Essas são questões que 

precisam ser consideradas quando da proposição de metodologias de ensino.  

Além das situações trazidas pela ex-bolsista, mobilizar o corpo docente e gestores 

da escola para repensar seu fazer e pôr no foco de suas ações o ensino e a aprendizagem, 

requer um esforço coletivo no sentido de uma mudança de postura diante do conhecimento, 

como afirma Fazenda (2008). 

 

c) na conciliação do tempo necessário ao cumprimento das disciplinas da 

graduação com o tempo dedicado ao PIBID, o que se traduziu em um menor 

envolvimento de alguns ex-bolsistas: 

Acabava que era difícil equacionar tempo, porque todo mundo tinha muita coisa, 

assim... (...) Eu era uma pessoa que todo mundo me cobrava muito, me dedicava a 

muita coisa e acabava deixando o tempo pra o PIBID muito curtinho, faltava 

algumas reuniões, encontros. Aí essas questões com essas necessidades acabavam 

sendo... sentia, mas ia empurrando ela sem conseguir, de fato, ah, superar as 

demandas que tinha, assim. (LEON) 
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Acho que, ainda, nem todo mundo tinha a mesma disponibilidade. Acho que isso 

daí era uma dificuldade porque alguns se doavam mais, outros nem tanto, então 

tinham dificuldades em relação a isso. Alguns acreditavam na proposta de ensino, 

outros estavam lá, não sei até que ponto apostando nisso mesmo, entendeu, então 

acho que em relação a isso houve dificuldade. (FLOR). 

 

As dificuldades em torno da disponibilidade do tempo necessário à dedicação ao 

projeto e às disciplinas do curso é um elemento relevante quando se pensa na qualidade do 

trabalho que se pretende realizar. No exercício da profissão essa limitação em relação ao 

tempo para planejar o ensino e refletir sobre a prática docente se configura como um fator 

complicador ao envolvimento dos professores com propostas inovadoras, que visem uma 

participação ativa dos alunos, permeadas pelo diálogo e situadas histórico-sócio-

culturalmente.  

O tempo de que dispõe o professor diante das atribuições que lhes são imputadas é 

incompatível com um fazer docente que possa romper com modelos tradicionais de ensino 

baseados na transmissão – recepção. De certo modo, o PIBID revela essa faceta das condições 

objetivas do trabalho docente. 

 

d) objetividade da proposta e avaliação coletiva: 

[...] talvez faltasse mais uma proposta do PIBID de biologia, digamos, mais 

direcionada, [...] com uma perspectiva mais objetiva. Agora vamos trabalhar tal 

assunto, vamos tentar ver e avaliar os dois depois... [...]. Acho que foi isso, a nossa 

dificuldade enquanto grupo de estar construindo essas avaliações, coletivamente.  

(FLOR). 

 

Esta ex-bolsista, em particular, sentiu falta de um maior direcionamento da 

proposta do projeto e de avaliar coletivamente as ações desenvolvidas após cada novo 

trabalho. Essa fala aponta para uma demanda de uma discussão mais ampla sobre o projeto e 

de suas bases teórica, filosófica, metodológica e epistemológica. Pressupõe uma demanda de 

tempo efetivo maior do que o que dispõem, atualmente, os bolsistas do PIBID (16 

horas/semana). Essa dificuldade em relação ao tempo também se configurou como a principal 

limitação para inovação da prática docente dos ex-bolsistas que assumiram, posteriormente, o 

ensino profissionalmente na Educação Básica.  

 

e) falta de apropriação do projeto político pedagógico da escola, de um maior 

contato com os professores e do distanciamento da instituição em relação à 

comunidade: 
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[...] a gente sentiu que preparou um projeto (de sexualidade), pensou ele muito 

aqui, mas chegamos com pouco contato com a turma. E o fato da gente ter pouca 

apropriação sobre a proposta pedagógica da escola. Hoje, a gente não tinha um 

contato grande com outros professores, inclusive, do próprio PIBID, de outras 

áreas, não tinha contato, era com o nosso supervisor da Biologia, com o diretor, 

com os coordenadores pedagógicos, na execução do projeto político pedagógico 

da escola. E como é que o PIBID, enquanto projeto novo, se inseria nessa 

realidade? Isso não houve. E essa era uma problemática que a gente sentia, assim, 

e sem falar na dificuldade mesmo da escola, como um todo, se articular enquanto 

um espaço educativo de participação dentro do bairro, dentro da comunidade 

onde se insere e de projetar tanto uma formação de conhecimento que esteja 

relacionado com essa realidade, com esse cotidiano deles, como orientar e formar 

também esses estudantes para intervenção na realidade deles. A gente sente que 

tava muito distante da realidade do próprio bairro, tava muito distante da 

realidade da escola, do projeto político pedagógico dela como um todo. (LEON). 

 

A fala do ex-bolsista Leon evidencia o quão importante é o reconhecimento do 

espaço escolar e de seu contexto como um todo, na efetivação das metodologias de ensino, 

uma vez que estão inseridas numa conjuntura maior, influenciadas por aspectos históricos, 

sociais, políticos e culturais. Não se limitam ao espaço/tempo da sala de aula, ou apenas às 

situações de ensino-aprendizagem.  

Quando falamos em metodologias de ensino, tendemos a restringi-las às técnicas 

de abordagem dos conteúdos. Esta concepção é oriunda de uma visão tecnicista do ensino e 

da educação, amplamente difundida no Brasil durante as décadas de 70 e 80, cuja ênfase 

situava-se no como fazer. Embora a dimensão técnica tenha seu lugar na metodologia de 

ensino, não pode traduzi-la em sua complexidade. 

A escola, assim como os anseios de atores internos e externos ao seu contexto 

interferem diretamente no desenvolvimento de metodologias de ensino e, portanto, no 

trabalho do professor. Nesse sentido, Leon aponta como uma dificuldade a pouca atuação do 

professor supervisor, no sentido de realizar intervenções e reconhecer como aspectos 

importantes o planejamento e avaliação das atividades desenvolvidas no âmbito do PIBID. 

[...] a execução era o grupo, nesse processo, a gente teve um pouco de dificuldade 

com relação à participação do professor supervisor, não só no projeto inicial de 

sexualidade, mas em outros que a gente executou, também tinha pouca 

intervenção. A gente sentia que tinha pouco acompanhamento, tiveram várias 

dificuldades. E a gente, por ser esse momento mais inicial do PIBID como um todo 

na universidade, a gente teve um processo de avaliação que foi extremante 

prezado. Inclusive um professor supervisor que criticava a gente pelo fato de a 

gente dedicar muito tempo ao planejamento e à avaliação, mas, de fato, a gente, 

por exemplo, tomava dois meses, em dois meses a gente planejava, executava e 

avaliava o projeto que tinha, na prática, cinco semanas na escola. E aí gerava um 

certo que de „olha, precisa de mais trabalho‟. (LEON). 
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Contudo, os ex-bolsistas foram capazes de perceber a realidade subjacente ao 

comportamento do professor supervisor, particularmente em relação às suas condições 

objetivas de trabalho. Esse reconhecimento é um fator importante para a aproximação dos 

futuros professores com a realidade da profissão e desconstrói visões simplistas sobre a 

prática docente e sobre o ser e estar na profissão. 

[...] A gente teve grandes dificuldades, o nosso professor acabava que trabalhava 

em outras escolas, tinha um horário super apertado e aí em diversos momentos 

tinha problemas familiares e a gente não conseguiu... passava, às vezes, dois 

meses sem uma reunião que a gente conseguisse sentar. Olha, o projeto está assim, 

avaliar como é que tá na escola, como é que tá sua repercussão. (LEON). 

 

[...] até que ponto eu consigo envolver o professor que tá responsável pela 

disciplina de biologia? Porque ele tá lá e é o que ele gosta mais, depende da 

atividade, mas ele tá super cansado porque ele já tem uma super carga horária, 

ele não ganha bem, muitas vezes, pra tá ali cumprindo a função que ele exerce 

com várias turmas... (FLOR). 

 

Embora as condições objetivas de trabalho do professor dificultem seu maior 

envolvimento com propostas de ensino mais ativas, o compartilhamento de saberes entre os 

pares, nessa perspectiva, é uma cultura que precisa ser construída no espaço escolar, 

especialmente em relação às metodologias de ensino de Biologia. Aprender a profissão com 

professores mais experientes pressupõe um relacionamento mais estreito e prolongado deste 

com o futuro docente. Esse período deve constituir-se como um momento de geração de 

múltiplos saberes, dentre os quais os saberes pedagógicos. 

f) as disputas no espaço escolar, envolvendo as ações do PIBID. 

O espaço escolar é permeado por disputas. Para Leon, esse aspecto interferiu, 

negativamente, nas metodologias que vinham desenvolvendo, pois por buscar a 

interdisciplinaridade, o projeto precisava contar com o envolvimento dos demais docentes, o 

que não aconteceu a contento:  

 

A gente sentia na escola que havia muito disse me disse... no sentido de 

professores que questionavam: „ah, diminuiu a carga horária, mas ele não tava 

cumprindo isso; ah, o PIBID aqui da Química faz muito mais do que o da 

Biologia‟. Rivalidade, inclusive, forte interesse dos professores em assumirem o 

trabalho de outros que estavam orientando, faziam críticas. A gente observava isso 

e sentia que, olha, a gente não tava tendo espaços na escola para avaliar o PIBID 

e os professores não têm espaços para colocarem avaliações deles e ficou muito a 

questão de „corredor‟. E acontece também uma disputa no sentido da diminuição 

de carga-horária, de uma remuneração a mais que dava aos professores. É um 

projeto que tem essa questão da renda, diminuição da carga. E aí, isso acabava 

chegando na gente enquanto bolsistas, né, vinham outras cobranças atravessadas 

assim, e a gente fez... como é que a gente equaciona isso. (LEON). Grifo nosso. 
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O envolvimento, maior ou menor do professor supervisor diz respeito ao quão se 

sente motivado a participar desse processo formativo e da compreensão de seu papel na 

construção da identidade docente dos licenciandos. Não negamos aqui as difíceis condições 

objetivas de seu trabalho, mas se existe uma dispensa de carga horária para sua participação 

no Programa, faz-se necessário uma chamada ao diálogo, às possibilidades de sua atuação de 

forma mais próxima à proposta do PIBID, o que inclui sua mediação entre as instituições 

escola - universidade. 

Até aqui vínhamos tratando das dificuldades que os sujeitos enfrentaram a partir 

do momento de sua inserção nas escolas parceiras do PIBID. A dificuldade comum a todos 

diz respeito à interdisciplinaridade, desde sua concepção à sua materialização no espaço 

escolar. Ao mesmo tempo em que os sujeitos vão apontando as dificuldades, também vão 

revelando uma visão crítica sobre as mesmas, vão explicitando suas causas e apontando novos 

direcionamentos. Essa postura revela-se como resultado de uma profunda imersão no 

ambiente escolar, em suas contradições e em sua dinâmica, o que os aproxima, de fato, de seu 

futuro campo de atuação profissional. A seguir, trataremos das dificuldades específicas em 

relação ao ensino de Biologia enfrentadas pelos sujeitos nas escolas, no âmbito do PIBID. 

 

4.4.1 Metodologias e dificuldades em relação ao ensino de Biologia: as percepções dos 

sujeitos quando de sua atuação como bolsista do Programa. 

 

Destacamos, de modo geral, as dificuldades que permearam a atuação dos sujeitos 

quanto ao desenvolvimento das metodologias de ensino nas escolas parceiras do PIBID, 

metodologias que, além de pautadas na tomada de consciência, buscavam valorizar o lúdico, a 

interação e a participação ativa dos estudantes, como apontam Estrela e Pérola:  

A gente achava, tentava achar algo que tivesse uma abordagem plena, pelo menos 

o máximo que desse daquele conteúdo, e de forma... a gente buscava algo lúdico, 

né, sair um pouco daquele tradicionalismo do pincel, aluno, professor, né, e só 

aquela... jogando conhecimento, jogando conhecimento...; em algo que eles 

tivessem participação. Muitos de nossos projetos, tirando as regências - até as 

regências a gente tentou a participação deles também, a gente focava nisso. 

Porque a gente sabe que o ensino-aprendizagem não se dá apenas em um único 

sentido, tem que ter... é algo... uma via de mão dupla que a gente chama. 

(ESTRELA). 

 

[...] a gente tinha muito assim de levar um texto, levar alguma coisa que 

motivasse o aluno.  Isso pode parecer por fora da Biologia, mas eu acho que não. 

Foi o que eu aprendi, que se motivar um aluno ele vai querer saber, se ele vai 

pra uma aula motivado, sabendo o porquê está lá, então, facilita no que você vai 

ensinar, essa troca de experiência de levar em consideração o que o aluno sabe e 
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trazer pra dentro da Biologia, então isso foi muito, muito importante, assistir um 

filme que talvez não tenha nada a ver, tirar daquele filme algo da Biologia e 

saber que ele entendeu, um vídeo, que ele nunca tinha visto desse jeito, muito do 

PIBID foi isso, essas coisas todas, essas dinâmicas, essas atividades de busca e 

tudo. (PÉROLA). Grifo nosso. 

 

Agora nos interessa conhecer as dificuldades em relação ao ensino de Biologia, 

propriamente.  

A indisciplina e a falta de interesse dos estudantes foram apontadas como 

obstáculos ao processo de ensino aprendizagem de Biologia e têm constituído verdadeiros 

desafios à prática docente, pois o trabalho do professor está inserido em um contexto repleto 

de condicionantes que minam sua efetiva atuação e comprometem, negativamente, o êxito de 

suas propostas de ensino. As metodologias estão nesse caminho e aparecem no cenário de 

disputa entre o tempo de aula em sala, de elaboração de provas, de correção, de 

preenchimento de diários, de correção de atividades, etc, como podemos evidenciar nesta fala:  

 
[...] nessa semana, tenho semana de prova numa escola, na outra semana eu já 

tenho que entregar as notas parciais, tá terminando o bimestre agora, eu tenho 

que entregar as notas dessa semana e finalizar as notas de todo mundo até quarta-

feira. [...] esses prazos sem noção que eu acabei de explicar desestimula também 

a gente a ser criativo, porque, por exemplo, se eu tenho que entregar todas essas 

notas até a próxima semana, eu não vou planejar minhas aulas da próxima 

semana como levar os alunos pra fora da sala de aula, fazer alguma coisa 

diferente. Porque, infelizmente, o meu tempo em casa pra corrigir prova, pra 

planejar, vai ser todo consumindo pra essas atividades, entendeu. Então, de 

alguma forma ou de outra, o meu planejamento semanal que eu te falo, vai ser 

meio uma aula tradicional, pode ser um pouco sem graça, então tem essa 

questão, porque eu não vou viver em função também dos meus alunos né, passar 

final de semana, feriado, planejando e corrigindo prova, eu não vou fazer esse 

tipo de coisa. [...] (EMANUEL). Grifo nosso. 

 

Diversificar as metodologias de ensino de Biologia nesse contexto e despertar o 

aluno para o conhecimento são atitudes que tangem ao trabalho docente, mas ao mesmo 

tempo parecem fugir à sua possibilidade de realização. Pensar e refletir sobre a aula, 

reelaborá-la a partir de outros elementos, mobilizando outros saberes de naturezas diversas, 

requer um esforço do docente para além das condições que lhe são postas. Longe de um 

otimismo ingênuo, defendemos aqui a necessidade de uma identificação mais estreita com a 

profissão, que permita ao professor realizar um trabalho construtivo a partir das contradições 

do que está estabelecido. 

[...] eu via alguns com desinteresse; outros focados mais em querer sair; 

indisciplina, né, sair de sala, fazer outras coisas, né; gravidez também, tinha na 

escola garotas grávidas; tinha envolvimento com drogas. Então, é essa questão 

mesmo de indisciplina, também dificultou bastante. (ESTRELA). Grifo nosso. 
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[...] acho que tem muita falta de interesse, essa é uma dificuldade muito grande, 

porque por mais que, muitas vezes, a gente tentasse mudar a metodologia e como 

abordá-la, mas sempre tinha aquele aluno que tava lá, e assim, não se envolvia. 
[...] eu acho que as dificuldades da própria concepção do ensino de biologia ele 

não está só restrito ao ensino de biologia, ele depende da questão estrutural da 

escola, por exemplo, até que ponto eu consigo envolver todos os alunos e mostrar 

isso pra eles, se eu não conheço as necessidades de cada um deles, e eu trabalho 

com uma sala de cinquenta alunos, entendeu, eu não consigo acompanhar, eu não 

consigo avaliar e até que ponto eu posso interferir nisso como professor sozinho. 

[...] Então, assim, eu acho que limitação da execução de atividades e de projetos 

ela tá muito além da capacidade do professor, por mais que ele procure inovar, 

por mais que ele procure desenvolver outras atividades, eu acho que as 

limitações estão relacionadas às questões estruturais e o que significa o ensino 

público hoje. (FLOR). Grifo nosso. 

 

Além da indisciplina e da falta de interesse dos estudantes durante as aulas 

(atitudes que podem ter sua gênese no contexto extraescolar) se constituírem como fatores 

geradores de dificuldades ao ensino de Biologia, os sujeitos também apontam questões 

relacionadas a aspectos intrínsecos da própria disciplina, como o fato de a compreensão dos 

conteúdos requererem considerável nível de abstração (KRASILCHIK, 1996; CARDOSO et 

al, 2003) como a Citologia, mobilização de conhecimentos de outros campos disciplinares e 

apropriação da nomenclatura/terminologia biológica.  

 

[...] muitos conhecimentos de Biologia é... são de uma abstração 

gicantesca...(LEON). Grifo nosso. 

  

[...] E a diferença grande foi no período da noite. A gente percebe que é um 

público diferente. [...] A maioria trabalha o dia inteiro, já tá muito cansado. Como 

fazer a abordagem do conteúdo para esses dois segmentos, período da manhã e da 

tarde que é praticamente o mesmo, com o período da noite. Então, a minha 

dificuldade, no ensino de Biologia, foi questão mesmo de modificar a minha 

abordagem, a minha fala, para que eles pudessem compreender. [...] aí tinha que 

fazer uma abordagem, infelizmente, bem básica, porque alguns não sabiam o 

básico do básico do que a matéria exigia. (ESTRELA). Grifo nosso. 

 

Alguns conteúdos de Biologia, eles são bem complicadinhos de compreender, 

porque exige não somente conhecimento biológico, exige um conhecimento 

matemático, alguns deles. Genética. Genética, se você for ensinar genética, você 

precisa saber fração, proporção, né. Tem que ter. Isso aí é básico. Se ele não 

souber isso, fica difícil ensinar esse conteúdo, né, de Genética. A questão... até 

ciclo celular, mitose, meiose, divisão celular, se não souber matemática, fica 

difícil compreender. Então, a gente fala assim, ah! tem que sempre trabalhar 

com coisa lúdica. Eu, no meu ver; tem conhecimento, tem conteúdo que não dá. 

Se você trabalhar de forma lúdica, eles não conseguiriam relacionar. Perde o 

foco. Eu acho.  (ESTRELA). Grifo nosso. 
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Pra muita gente Biologia é um mistério, digamos assim, é muita abstração, muita 

complicação, muito, sempre que se reclama, muito nome pra decorar, muita, 

muita coisa que não se vê, digamos assim, que não se pega, quando você vai 

trabalhar com célula e tudo mais, é tudo meio que muito abstrato, tanto que 

quando fomos trabalhar no Reaprendendo pra viver, a gente sempre levava 

modelos, levava alguma coisa que fosse mais palpável, digamos assim, mais 

concreta. Acho que a maior dificuldade no ensino é isso, de Biologia é isso, é você 

falar sobre uma coisa que teoricamente não se vê, que é presente, mas não se vê. 

Ai, muito nome, muito nome complicado, aí eles falam: pra que tanto nome? Pra 

que tanto isso? Acho que isso é o que mais dificulta. (PÉROLA). Grifo nosso. 

 

As dificuldades intrinsecamente relacionadas ao ensino/aprendizagem de Ciências 

e Biologia, em contextos escolares, já haviam sido apontadas por Krasilchik (1987) na década 

de 1980. A Didática das Ciências, como campo específico de investigação do ensino de 

ciências também aponta essas e outras inadequações deste ensino, e vem trazendo, desde os 

anos 70, contribuições importantes para o avanço em relação a essas questões.  

Suas principais linhas de investigação referem-se às Concepções Alternativas, 

Mudança Conceitual, Práticas de Laboratório, Práticas de Campo, Currículo, 

Construção/Validação de Materiais Didáticos nomeadamente sustentados pela Epistemologia 

e na História da Ciência, Relação Ciência/Tecnologia/Sociedade e o papel do Meio, 

Linguagem e Comunicação no ensino e aprendizagem das ciências, Avaliação, Formação de 

Professores, História da Ciência e Questões Axiológicas relacionadas a esse campo 

(CACHAPUZ et al, 2005).  

Embora já disponhamos de uma imensa produção de conhecimentos oriundos das 

investigações no campo da Didática das Ciências, os professores, de modo geral, ainda não se 

apropriaram destas pesquisas, as quais poderiam ajudar-lhes a superar as dificuldades postas 

pela complexidade do ensino e aprendizagem das ciências, ora como conhecimentos 

produzidos a partir de questões específicas e intrínsecas do ensinar/aprender ciências, ora 

como questões “externas” a essa esfera (p. e. a relação ciência e sociedade, políticas 

educacionais). 

 Outras dificuldades são inerentes às limitações dos alunos em perceber as 

relações existentes entre os conteúdos biológicos e discutir seu processo de produção e 

implicações em um contexto mais amplo (histórico, social, político, econômico, cultural, etc.). 

Parte dessa dificuldade é associada a pouca prática de leitura entre os estudantes e à forma 

como as disciplinas Ciências e Biologia vêm sendo desenvolvidas na escola.  

[...] o que eu percebo muito é uma dificuldade dos estudantes raciocinarem, 

principalmente quando você quer trabalhar e discutir questões como ecologia. O 

ensino de ecologia ele é muito limitado quando você começa a pensar, por 

exemplo, trabalhar questões de problemas ambientais, aquecimento global, ele (o 
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estudante) não consegue estabelecer uma relação entre o aumento dos gases, a 

questão do efeito estufa e como isso tá relacionado a industrialização, e de como 

isso tem interesses econômicos envolvidos, esse percurso todo eles tem dificuldade 

de desenvolver. [...] O ensino, por exemplo, de evolução, ele (aluno) tem 

dificuldade de entender a relação entre existir um organismo como o ser humano e 

existir um organismo como a esponja e que um não é mais evoluído que o outro, 

na verdade são adaptações diferentes. Esse raciocínio biológico é profundamente 

difícil de construir, e ele é profundamente difícil de construir porque eles não 

estão sendo ensinados a pensar, porque ele não é estimulado a pensar, porque o 

ensino ele é conceitual na sala de aula, entendeu? (FLOR). Grifo nosso. 

 

Eles não lêem, eles não se sentem estimulados a ler, eles não têm curiosidade. É 

muito difícil estabelecer um raciocínio, toda atividade que a gente tentou 

desenvolver mais especificamente essas questões que são mais amplas, eles tem 

dificuldades, eles não conseguem entender, muitas vezes, o funcionamento da 

célula, que dirá entender isso e relacionar com outros aspectos da complexidade 

ambiental, entendeu? (FLOR). Grifo nosso. 

 

Então, às vezes, o menino não consegue conectar esses conceitos, essas coisas, 

associar. Uma das coisas que eu busco e tento fazer é tentar focar, fazer esses 

links, eu sinto uma dificuldade muito grande nos meninos, eu acho que além de 

você pensar, avaliar, refletir, tentar conduzir os meninos a fazer essas ligações 

que eles não fazem. Eu ainda sinto que o negócio é muito fechado, no primeiro 

ano estuda só célula, isso até na cabeça dos próprios alunos, no segundo ano 

estuda só seres vivos e no terceiro só ecologia com outras coisinhas mais. 
(GUILHERME). Grifo nosso. 

 

Nesse sentido, Cachapuz et al  (2005) apontam a necessidade de superação das 

visões deformadas
51

 que os professores apresentam sobre a Ciência e a Tecnologia, como 

requisito essencial para a renovação da educação científica. Nesse sentido, as metodologias de 

ensino de biologia se inserem nesse contexto, pois refletem a concepção de ciências e de 

ensino/aprendizagem dos docentes.  

Eu acho que tem a questão da fragmentação das ciências, das disciplinas né, a 

gente tenta trabalhar isso na questão da interdisciplinaridade, mas essa 

interdisciplinaridade ela tem muitas limitações. Mas eu acho que ele não 

consegue entender, exatamente, por exemplo, a ligação da questão física com a 

questão do que ele aprendeu na sala de aula da física, das forças com a dinâmica 

da terra, da relação entre os seres vivos. Então eu acho que essa limitação das 

disciplinas, de estar muito em caixinhas, de eles não conseguirem estabelecer 

essa relação, tem muito a ver com essa forma. Sinceramente, como é que a gente 

pode fazer uma aula completamente diferente, super inovadora nessa estrutura que 

a gente tem hoje de escola pública? [...]. (FLOR). Grifo nosso. 
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Cachapuz et al (2005) identifica algumas destas visões deformadas que os docentes apresentam sobre as 

ciências: uma visão descontextualizada, uma concepção individualista e elitista, uma concepção empiro-

indutivista e ateórica, uma visão rígida, algorítimica e infalível, uma visão a-problemática e a-histórica, visão 

exclusivamente analítica, visão cumulativa e de crescimento linear.  
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A apropriação dos conhecimentos produzidos pela Didática das Ciências em suas 

diversas linhas de investigação e, particularmente, o processo de didatização dos conteúdos 

precisam ser apropriados pelos docentes na construção dos saberes pedagógicos, no intuito de 

potencializar a aprendizagem dos estudantes. Sabemos que essas práticas não são nada fáceis 

de serem realizadas e se constituem como grandes desafios à formação de professores. Nessa 

direção,  Zeichner (1992, p. 126) defende que “os formadores de professores têm obrigação de 

ajudar os futuros professores a interiorizarem, durante a formação inicial, a disposição e a 

capacidade de estudar a maneira como ensinam”.  

Desenvolver a capacidade de estudar a maneira como ensina pode se constituir, 

para o professor, em uma fonte de aprendizagem contínua da docência e a oportunidade de 

estar construindo e reconstruindo seus saberes pedagógicos. Selles e Ferreira (2009) 

destacam-nos como saberes imprescindíveis à docência, advogando-os na perspectiva de 

Tardif (2002), segundo o qual esses saberes estão além de uma mera expressão de 

conhecimentos técnicos aplicados a situações de ensino.  

As referidas autoras também analisam a necessidade de o professor conhecer 

aspectos distintivos entre conhecimentos escolares e os conhecimentos científicos e 

acadêmicos, “compreendendo como os primeiros se estruturam em disciplinas escolares e 

passam a fazer parte de um repertório de saberes a serem apropriados pelos futuros 

professores de ciências e biologia” (SELLES; FERREIRA, 2009, p. 51). Nesse movimento: 

“Os futuros professores vão-se dando conta das características e das especificidades das 

disciplinas escolares, entendo a necessidade de ressignificar conteúdos e métodos de ensino 

aprendidos na formação acadêmica” (p. 57). 

 As referidas autoras concordam com Shulman (1987) quando este afirma que o 

magistério é uma “profissão aprendida” e que: 

embora haja desajustes de ordem teórico-prática na formação inicial 

universitária, é igualmente possível defendermos que o enfrentamento desses 

problemas requer uma melhor compreensão dos saberes que a sustentam e 

não uma negação das suas possibilidades formativas (SELLES; FERREIRA, 

2009, p. 53). 

 

Outra aprendizagem importante que podemos destacar como saber pedagógico 

construído pelos sujeitos diz respeito ao conhecimento das especificidades das disciplinas 

escolares:  

Eu acho que a gente tem que tentar buscar sair mais, acho que tentar enxugar 

esse conteúdo todo de biologia e trazer a biologia mais pra vivência daquelas 

pessoas. Há, eu vou falar de bactérias, falo da reprodução da bactéria, falo do 

DNA da bactéria, falo dos tipos de bactérias, mas não falo que a bactéria causa 
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uma inflamação em você, que causa meningite, entendeu? Tem gente até que fala 

isso, mas o menino não aprofunda e não vê a importância desse negócio, não vê 

que a bactéria vai te ajudar a fermentar o leite, que sem ela tu não tinha o iogurte. 

(GUILHERME). Grifo nosso. 

 

Diferentemente das disciplinas acadêmicas, a disciplina escolar Biologia, ainda 

que: 

[...] guarde proximidade com o desenvolvimento das Ciências Biológicas, 

ela deve ser compreendida de modo que sejam resgatadas as especificidades 

que o contexto escolar imprime neste processo. Afinal, quando ensinamos 

Biologia no nível médio, ainda que reconheçamos a necessidade de tratar 

conteúdos mais abstratos e vinculados ao mundo acadêmico, não deixamos 

de abordar outros conteúdos de caráter mais utilitário, isto é, que atendam às 

necessidades sociais de nossos alunos. (MARANDINO et al, 2009, p. 53). 

 

As dificuldades apontadas pelos sujeitos dizem respeito a questões originadas por 

fatores diversos que envolvem: a formação de professores, aspectos intrínsecos do 

ensino/aprendizagem das ciências, condições objetivas de trabalho, assim como a 

infraestrutura da escola e recursos didáticos disponíveis. Todos esses fatores exercem 

influência sobre o desenvolvimento de metodologias de ensino. Por exemplo, em relação à 

infraestrutura, Emanuel destaca que embora a escola Y, no geral, apresente boa infraestrutura, 

o laboratório é pequeno para a demanda de alunos por turma: 

Talvez o laboratório, porque não tem muito espaço pra desenvolver com muitos 

alunos, a parte estrutural, mas mesmo assim, eu nem reclamo porque é tão 

equipado o laboratório de lá. Muito mais equipado que qualquer outro laboratório 

de biologia de escola particular, então nem vejo isso muito como um grande 

problema, basicamente isso [...]. (EMANUEL). 
 

Esta é uma dificuldade que vem sendo apontada desde a década de 80, pois ora as 

escolas apresentam laboratórios sucateados, ora apresentam-nos bem equipados, mas são 

pequenos para atender a demanda dos estudantes. Ainda que essas condições fossem 

atendidas, o grande número de alunos por turma inviabiliza a realização de atividades práticas 

no laboratório.  

Outras dificuldades se mostram mais complicadas de serem superadas, e nesse 

sentido as metodologias de ensino precisam ainda contemplar questões que não estão restritas 

ao ensinar-aprender Ciências/ Biologia. As metodologias precisam ser intencionais e pensadas 

para despertar nos alunos o desejo de conhecer, a motivação para aprender, para construírem-

se cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. Uma vez que muitos estudantes têm suas 

vidas repletas de conflitos e dificilmente percebem significados nos conteúdos que lhes são 

apresentados na escola. E esta nem sempre toma o contexto social no qual está inserida como 
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ponto de partida para pensar suas ações. Entendemos que os problemas sociais são complexos 

que e a escola não pode sozinha solucioná-los, entretanto isso não a isenta de discuti-los no 

bojo de sua proposta pedagógica.  

Concordamos com Saviani (2011) quando defende que a função social da escola é 

permitir e promover o acesso ao conhecimento historicamente acumulado pela humanidade e 

que esse direito não pode ser negado aos filhos da classe trabalhadora. Entretanto, essa função 

tem sido diluída entre tantas outras que lhe são delegadas, como aponta um dos sujeitos: 

[...] E outra dificuldade que eu vejo é a responsabilidade completa da escola, na 

formação daquele indivíduo, quando não é somente a escola que tem que tá 

atuando, né; mas, infelizmente, é assim que tá hoje em dia, a escola é 

responsável por tudo, tudo daquele aluno, daqueles alunos; [...] Aí essa 

responsabilidade que colocaram em cima da escola, em cima do professor como se 

ele fosse capaz de tudo, é o todo poderoso e fosse resolver todos os problemas, 

quando não vai ser, nunca vai acontecer isso [...]. (ESTRELA). Grifo nosso. 

 

A nosso ver, esse acúmulo de atribuições conferidas à escola a desviam do 

cumprimento de seu papel central, embora entendamos que os sujeitos que dela fazem parte 

devem ser respeitados e atendidos em suas muitas outras necessidades. Os conteúdos e o 

ensino de biologia não devem ficar alheios ou indiferentes a essas questões. Pensar 

metodologias que contemplem essas questões não é tarefa fácil: 

E eu confesso que não foi, assim, eu também não procurei alcançar, né, saber o 

que é que tava acontecendo de dificuldade (em relação à indisciplina, uso de 

drogas na escola, gravidez na adolescência) e tentar superar. Não lembro se 

realmente fiz alguma coisa pra reverter a situação. (ESTRELA). Grifo nosso. 

 

[...] a gente percebia que, grande parte, assim, eram problemas que vinham 

deles, das séries mais básicas que tinham forte relação com falta de apoio dentro 

de casa, com o trabalho que tinha que ser realizado já muito jovens, assim, né, 

tinham que ajudar na composição da renda familiar; e alguns problemas com 

déficits de atenção, falta de acompanhamento psicológico, em alguns casos, de 

orientação médica que acabava jogando uma carga que a gente teve muita 

dificuldade, de fato, de chegar ao objetivo, chegar a executar e definir um 

trabalho que a gente conseguisse dar conta dele. Porque eu percebia que o arco 

das necessidades das competências que eram exigidas ultrapassavam aquele 

grupo do PIBID. (LEON). Grifo nosso. 

 

De modo geral, os projetos desenvolvidos pelos ex-bolsistas, bem como as 

metodologias de ensino, desde o início buscaram atender as demandas dos estudantes, desde 

dificuldades de aprendizagem em determinados conteúdos (Projeto Reaprendendo para Viver) 

como questões relacionadas à sexualidade (Projeto Pensando Naquilo, Oficina Árvore do 

Prazer, Oficina rompendo Mitos e Tabus), à saúde (Projeto De bem com a vida: você e a 

saúde física), e à responsabilidade diante das questões sociais e ambientais (Projeto Homem, 
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Educação e Meio Ambiente). Os projetos pensados no âmbito do PIBID tinham essa 

perspectiva e trabalhavam com ênfase na tomada de consciência. A superação de 

problemáticas que envolvem uso de drogas pelos alunos, gravidez na adolescência, 

indisciplina, preconceito, etc. não se dará apenas a partir da escola, mas tão pouco ocorrerá 

sem suas contribuições. 

Até aqui foram apontadas dificuldades no ensino de biologia relacionadas ao 

período em que os ex-bolsistas estavam vinculados ao PIBID. Perceber essas questões ainda 

na licenciatura constituiu uma experiência formativa significativa para o exercício da 

docência, especialmente em relação ao desenvolvimento das metodologias de ensino, pois 

lhes foi possível, além de perceber essas dificuldades, buscar formas de superação. 

As dificuldades que os sujeitos encontraram no espaço escolar, quando assumiram 

a docência profissionalmente, os fez mobilizar saberes construídos ao longo do PIBID, 

especialmente aqueles construídos em grupo e a partir das metodologias que desenvolveram.  

As próximas seções apontarão essas dificuldades e quais estratégias os sujeitos utilizaram 

para superá-las. 

 

4.4.2 Metodologias e as dificuldades vivenciadas no ensino de Biologia quando da atuação 

profissional dos sujeitos na escola. 

 

O PIBID ofereceu experiências diversas e um leque de oportunidades de 

aprendizagem da docência. O Subprojeto de Biologia tinha como proposta a aproximação dos 

ex-bolsistas com a profissão por meio de sua inserção no espaço escolar com o 

desenvolvimento de projetos de ensino interdisciplinares. No início desta seção, vimos que 

desenvolver uma proposta interdisciplinar constituiu-se em um grande desafio para os 

bolsistas e sua maior dificuldade ao longo de sua permanência nas escolas parceiras do 

Programa. Nesse sentido, as dificuldades também foram importantes para aproximá-los das 

situações que encontrariam no espaço escolar quando de seu ingresso como professores. 

Ressaltamos que, embora os sete ex-bolsistas tenham assumido profissionalmente 

a docência na Educação Básica, apenas Estrela, Emanuel e Guilherme permanecem no 

exercício da profissão.  Desses, apenas Guilherme está atuando no ensino público.  

Embora sejam intenções do MEC, via PIBID, fortalecer os cursos de licenciatura 

e incentivar a permanência dos futuros professores na Educação Básica, as condições 

objetivas de trabalho do docente constituem-se fatores desestimulantes para os recém-

formados continuarem na escola. Ainda que os licenciandos não passem pelo “choque de 
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realidade”, comum aos que ingressam profissionalmente na escola, tendo desta se aproximado 

apenas durante o estágio supervisionado, sua permanência ou não, como docentes na 

Educação Básica depende do atendimento de demandas diversas, como veremos adiante.  

Também ressaltamos que a experiência vivenciada nos moldes do PIBID não 

isentou os licenciandos de outros “choques”, como ressalta Emanuel: 

Você não tem voz, você não tem autonomia pra desenvolver muita coisa, então 

eu aprendi o certo no PIBID e na escola, no âmbito profissional, isso ainda tá 

muito longe de acontecer, infelizmente essa é a realidade, esse é um choque da 

realidade. (EMANUEL). Grifo nosso. 

 

Essa falta de autonomia é mais marcante no espaço da escola particular, embora 

na escola pública: “Eles (na escola pública) tinham uma certa abertura, lógico né, a gente 

também tem uma certa autonomia, entre aspas, como diz a professora, mas até certo 

ponto” (MAR). Grifo nosso. 

Para os ex-bolsistas, a forma como vinham trabalhando no PIBID (planejando as 

atividades, elaborando as metodologias de ensino e avaliando-as de forma coletiva e 

colaborativa) embora tenha contribuído significativamente para a construção de saberes 

pedagógicos e experienciais, não teve continuidade quando assumiram a docência, 

profissionalmente, o que causou nos bolsistas uma descontinuidade/ruptura do que vinham 

desenvolvendo.  

Em parte, essa descontinuidade se deu porque as ações do Subprojeto do PIBID 

Biologia foram pensadas no sentido de inovar as metodologias de ensino na escola dentro de 

condições “especiais”, tais como: atividades realizadas no contra turno, adesão voluntária dos 

estudantes, número de estudantes participantes das atividades geralmente menor do que 

costuma se encontrar em sala de aula (em média 40 a 50 alunos), ações realizadas em grupo, 

disponibilidade de recursos advindos do PIBID, turnos inteiros para o desenvolvimento dos 

projetos (tempo bem superior ao das aulas,), tempo para planejar as atividades, etc.  

Outros dois aspectos importantes a destacar é que um dos sujeitos se ressente de 

não ter assumido a regência da sala de aula, apenas pontualmente. 

Infelizmente, tem uma cultura de violência, eu acho que essa é a palavra 

adequada pra se descrever o ensino, a educação que desde os jesuítas pra cá, tem 

uma cultura de violência e o professor, infelizmente, tem que se manter nisso. 

Porque se ele ficar só nessa questão de dinamismo e tudo, chega um ponto que 

ele é mal visto, porque um professor que é bem visto, ele é rígido. Você tá numa 

escola... vixe esse professor é rígido, esse professor é bom. Um professor, por 

exemplo, que só usa aquela metodologia de ficar calado e esperar que os alunos 

falem pode ser visto como professor ruim profissionalmente [...] O PIBID fugiu 

um pouco dessa linha, porque não tava na sala de aula diariamente com os 

alunos, então os alunos viam o PIBID como algo extra, algo complementar, era 
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interessante? Era, mas essa vivência de ser tradicional eu não experimentei no 

PIBID, de ter experimentado na sala de aula mesmo, vivenciando ser rígido e 

aplicar. (EMANUEL). Grifo nosso. 

    

O segundo aspecto é que durante sua permanência no PIBID não experienciaram 

o ensino de Ciências no Ensino Fundamental
52

, que também é um campo de atuação do 

licenciado em Ciências Biológicas. Ressaltamos esse ponto porque foi uma grande 

dificuldade apontada por um dos sujeitos quando assumiu o 7º ano em uma escola da rede 

pública: 

Tava ensinando com alunos adolescentes, pré- adolescentes, tipo, do 7° Ano, 

então, tipo, como é que vou chamar atenção deles? Trabalhando com ensino 

médio, no PIBID trabalhei sempre com ensino médio, então, tenho uma 

identificação maior, então quando eu cheguei na escola, foi difícil porque nesse 

caso, especificamente, eles tinham uma excelente professora, sempre falaram, 

muito e muito disso e eu tava muito inexperiente, e eu tava num período muito 

conturbado, digamos assim (produzindo a monografia). Então, eu acho que a 

maior dificuldade foi conseguir planejar as aulas e aplicar as aulas, dentro do que 

eu planejava e conseguia dar na sala de aula. Porque você planeja uma coisa 

bonitinha e na sala de aula tem menino um batendo no outro, tem menino que não 

se aquieta, tem menino que tá conversando e meninas que estão se arrumando, 

nossa! E tinham meninos que não queriam saber se você está ensinando o 6
o 

ano, 

eles queriam saber sobre sexo, então, tinha um aluno que toda aula, todo dia era a 

mesma pergunta, então você não podia deixar o menino de lado, digamos assim 

[...]. (PÉROLA). 

 

Não era proposta do PIBID - Biologia que os licenciandos assumissem as aulas do 

professor supervisor ou de outros docentes da escola como o corre no estágio supervisionado. 

Contudo, quando assumiram a sala de aula com toda sua complexidade e condicionantes ao 

trabalho docente (pouco tempo de aula e para planejar, salas superlotadas, grande quantidade 

de alunos, escassez de recursos didáticos, alunos desmotivados, indisciplinados, cobranças em 

relação a prazos, correção de provas, preenchimento de diários, entrega de notas, etc.) 

sentiram-se solitários em seu fazer pedagógico, sobretudo em relação a pensar e planejar o 

ensino e as metodologias coletivamente: 

Porque acho que até..., sinto falta até do momento de você tá pensando com o 

outro, a gente sempre trabalhava muito em grupo, sempre tava eu e uma outra 

pessoa, nem que seja só eu fazendo a atividade, mas tinha alguém ali olhando pra 

depois, ó acho que isso daqui tu não fez legal. E hoje em dia não existe isso né, [...] 

E essas metodologias elaboradas em grupo, eu acho que elas ajudam mais, porque 

você tem uma segunda opinião, ou terceira, ou quarta, que não é somente o seu 

ponto de vista. E aí você acaba vendo coisas que você não viu naquele momento, 

passou despercebido, o outro foi capaz de ver e perceber, olha eu acho que isso 

daqui se a gente fizer assim, vai ser melhor que isso que você tá pensando. O outro 

vai acrescentando sugestões que você não tinha. (GUILHERME). 

                                                           
52

As escolas X e Y contempladas pelo PIBID são exclusivamente de Ensino Médio. Talvez fosse interessante 

estabelecer parceria com escolas que oferecessem também o Ensino Fundamental. 
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E a interdisciplinaridade que havia se constituído numa busca constante quando 

de sua participação no PIBID, ficou muito mais distante nesse novo momento... 

Nesse sentido, seria interessante também inserir nas ações do PIBID - Biologia 

regências planejadas com o Professor Supervisor e uma imersão mais profunda no cotidiano, 

muitas vezes tarefeiro, do fazer docente na escola.  

De antemão, as falas evidenciam que o Programa trouxe grandes contribuições e 

favoreceu reflexões coletivas e individuais sobre as metodologias para o ensino de Biologia, 

os condicionantes da profissão, e uma identificação com a docência: 

[...] eu tive a oportunidade, nesse momento do PIBID, de aprofundar uma vivência 

na escola pública e isso gerar mais questionamentos pra o que eu acho que tem 

que ser a prática pedagógica. E muitos momentos que eu tive durante o PIBID, 

que eu pude amadurecer, eu consegui colocar em prática dentro da escola 

pública depois que eu me formei. Eu acho que isso foi fundamental, não seria a 

mesma coisa sem o PIBID. (FLOR). Grifo nosso. 

 

[...] uma das contribuições maiores foi essa, essa história do pensar sobre a 

minha ação em sala né, que não é aquela coisa que você tá ali pra apenas passar 

um conteúdo e pronto, o menino absorva tudo, mas eu tô ali pra tanto aprender 

com aluno quanto pra, não é nem ensinar, é ajudar eles a chegar num 

conhecimento. Pelo menos, essa reflexão ficou bem forte com o PIBID, depois e 

durante todo o processo, isso já era uma coisa que vinha sendo trabalhado 

durante a graduação, que o PIBID ele veio só tipo consolidar mesmo, fortalecer 

isso. [...] Então ele veio (PIBID), a escolha dele foi mais no sentido, é isso aqui 

que eu quero, eu acho que foi a afirmação e o reconhecimento, a licenciatura... 

de tudo que o curso de Ciências Biológicas me oferece aqui, eu acho o que eu 

quero é ser professor de biologia, pronto fechei aqui.  (GUILHERME). Grifo 

nosso. 

 

O PIBID contribuiu bastante. [...] A gente conseguiu acompanhar os meninos, 

praticamente um ano e meio, quase um ano e meio, na mesma escola. A gente 

acompanhou eleição de direção, eleição do grêmio, coisas que a gente não 

conseguia vivenciar no estágio supervisionado [...] então o PIBID proporcionou 

essa vivência escolar com situações que, em outro momento, não seria possível. 

A gente mesmo se apegar aos alunos, conhecer o que eles querem, né, o que eles 

acham, o que eles pensam, conhecer o espaço da escola, usar cada espaço da 

escola. [...] vivenciar a eleição de gestão escolar, de grêmio, né. A gente chegou a 

vivenciar mesmo uma greve e até a coordenação pediu que a gente apoiasse a 

greve dos professores, né, mostrando que a gente tava seguindo o mesmo 

caminho. Então, a gente vivenciou cada momento único, né. [...] contribuiu 

bastante. (ESTRELA). Grifo nosso.  

 

O PIBID me deu aquela nova visão de como você pode ser professor, digamos 

assim, de aplicar novas metodologias, de ter uma nova postura como professor, 

de você não ser aquela professora lá em cima e o aluno lá em baixo. Acho que o 

PIBID pra mim foi muito disso, de você se aproximar de um aluno e ele não 

achar que você... não tirar a sua autoridade, digamos assim, autoridade no 

sentido de sala de aula,  não de ser autoritário, acho que é muito disso, saber de 
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metodologia na sala de aula, saber que você pode aplicar, saber que é possível 

[...]. (PÉROLA). Grifo nosso. 

 

[...] quando chegava lá (na escola) a gente entendia tanta coisa que tava além, 

sabe, conversava com o coordenador, conversava com o servidor lá, com a 

cantineira, e aí a gente conheceu mesmo como é que era o cotidiano escolar, 

como é que as coisas eram dadas, as cartas era colocadas no dia-a-dia. Vale 

destacar, mas fora todo o resto, o planejamento, a execução, a avaliação tudo, 

tudo foi muito válido. [...] Sentir o cotidiano da escola, eu acho que o PIBID 

trouxe pra mim [...] saber o que é a docência de fato, nua e crua, foi a vivência 

foi o cotidiano, estar lá na escola [...]. (MAR). Grifo nosso. 

 

Acho que foi a questão de trabalho com projetos, essa parte de trabalho com 

projetos acho que foi a grande bagagem que o PIBID, como um todo trouxe, 

assim, pra formação. (LEON). Grifo nosso. 

 

Uma coisa que eu acho interessante são demonstrações, você aprende a 

desenvolver demonstrações, a criar aulas práticas, não só pegar um programa de 

algo feito e ler, mas você desenvolver uma aula prática... Além das demonstrações, 

você desenvolver, criar uma prática, eu acho que a gente aprendeu bastante 

também a não fazer só aula expositiva [...]. (EMANUEL). Grifo nosso. 

 

 Alguns ainda atribuem sua decisão pela carreira docente e sua permanência nesta 

advinda de participação no PIBID/Biologia/UFC. 

Eu acho que o PIBID, né, foi mais ou menos isso, o PIBID veio como fechamento 

do curso, a certeza daquilo que eu vinha construindo, como confirmação. [...] eu 

não pensava em ser professor, e ao logo do curso essa ideia foi surgindo, foi se 

firmando até que chega o PIBID e meio que fecha, fecha tudo.(GUILHERME). 

 

[...] eu acho que a licenciatura, sinceramente, a licenciatura que eu tive, pelo 

menos o inicial, dentro da graduação eu acho que não foi suficiente. Se não 

fosse o PIBID eu não teria, sinceramente, eu teria desistido já. (ESTRELA). 

Grifo nosso. 

 

Embora as condições hoje na escola destoem das que tinham quando bolsistas do 

PIBID/Biologia, os sujeitos lançam mão de muitas aprendizagens para superar as dificuldades 

que encontram hoje.  

Nosso intuito, nesse momento, é conhecer as dificuldades que os sujeitos 

encontraram para o desenvolvimento de metodologias de ensino de Biologia em sua prática 

docente, ao ingressarem profissionalmente na escola, e quais estratégias utilizaram para sua 

superação a partir de suas vivências e saberes pedagógicos construídos ao longo do PIBID. 

Ressaltamos que as dificuldades não se restringem ao campo das metodologias de ensino, mas 

nele interferem direta ou indiretamente. As dificuldades apontadas estão identificadas 

sintetizadas no quadro quatorze e, posteriormente, apresentadas a partir das falas dos sujeitos. 
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Quadro 14 – Dificuldades no ensino de Biologia na escola básica. 

a) pouco tempo para planejar e acompanhar os alunos em seu processo de aprendizagem 

(avanços, limitações). 

b) elaborar e desenvolver atividades lúdicas (além da escassez de tempo para pensar esse tipo 

de atividade, a quantidade de alunos por sala é elevada e inviabiliza essa prática). 

c) planejar e executar o planejado. 

d) desejo e dificuldade em planejar coletivamente, nos moldes do PIBID. 

e) também relatam dificuldades em relação à precarização de seu trabalho. 

f) falta de autonomia nas escolas. 

g) dificuldade de envolver e mobilizar a turma. 

h) lidar com situações em que os alunos apresentam dificuldades em habilidades básicas de 

leitura e escrita. 

i) indisciplina e o ensino de Biologia para jovens e adultos. 
Fonte: pesquisa da autora 

a) pouco tempo para planejar e acompanhar os alunos em seu processo de 

aprendizagem (avanços, limitações):  

a falta de tempo pra planejar e pensar sobre aquilo, né. Agora, lá na escola que 

eu tô trabalhando, foi uma das escolas que vai iniciar com a experiência de um 

terço da carga horária pra planejamento. [...] ah, eu quero fazer uma avaliação 

diferente, mas cara, eu não tenho tempo de pensar essa avaliação, então pega 

questões e taca numa folha e faz, né. Ou, eu quero conhecer uma prática diferente 

pra sala de aula, elaborar um jogo, elaborar um..., não tinha... e oito horas, não 

dava, ou eu levava..., trabalhava de graça pra o Estado, ou não fazia. Bom, eu 

acho que essas duas coisas são as piores que eu acho. (GUILHERME). Grifo 

nosso. 

 

Hoje, a minha maior dificuldade é o tempo. Acho que deve ser a fala comum de 

todos. Tempo, eu queria mais tempo pra planejar minhas aulas como eu queria, 

perfeitinha, no mundo da Alice no país das maravilhas. Acompanhar o aluno que 

mais necessita, né, acompanhar diariamente, ver o crescimento dele, ver o que é 

que tá acontecendo, ver onde ele começou a crescer ou onde ele começou a ter 

uma recaída pra ajudá-lo, né, porque a docência exige isso. [...] (ESTRELA). 

Grifo nosso. 

 

[...] se fosse mais aberto e que a gente não tivesse tanta preocupação com o tempo, 

sabe. Tinha a preocupação com o tempo, aí você vinha preparado, tinha 

metodologia, né, mais desenvolvidas, mas a gente não era tão ligada a questão do 

tempo [...]. (MAR). 

 

Dificuldade, tempo de planejamento. Não era como você concentrar várias turmas 

em um mesmo ano, a gente consegue ter um planejamento mais contínuo, assim, o 

fato de serem quatro planejamentos diferentes pra turmas diferentes trouxe uma 

grande dificuldade de tempo. Articular esse pensar a profissão e as outras coisas 

também da vida. Acho que a dificuldade que todo professor passa. Qual é a vida, 

o desenvolvimento artístico-cultural dele? As suas relações com as outras 

pessoas, relações familiares, amorosas, sua participação política e a atividade da 

profissão do professor? [...] Quando eu cheguei na escola, assim, esse tempo pra 

outras coisas foi comprimido, porque o tempo de planejamento que você tinha 

que pensar e refletir, tipo, expandiram muito, assim. Acho que a universidade 
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tinha que dar mais vivência pra gente, das diferentes realidades da escola. 

(LEON). Grifo nosso. 

  

b) elaborar e desenvolver atividades lúdicas (além da escassez de tempo para 

pensar esse tipo de atividade, a quantidade de alunos por sala é elevada e 

inviabiliza essa prática). A fala de Guilherme é ilustrativa dessa dificuldade: 

 

Eu queria trabalhar muito na forma lúdica como a gente fazia, só que, com a 

quantidade de alunos que eu tenho não é possível. Esse ano talvez até que dê 

certo, porque tem uma turma que tem vinte alunos e os meninos tem um afeto 

muito grande entre eles e, aparentemente, eles me aceitaram no grupo. Porque 

também se existir essa resistência dos alunos com o professor né, você não faz e 

aí eles... Eu tô tentando, na expectativa dessa turma desenvolver mais atividades 

com relação a isso, essas coisas, mas não sei, tá começando agora, a gente ainda 

não tem nenhum mês de aula, então as coisas estão caminhando ainda. 

(GUILHERME). Grifo nosso. 

 

Sobre a utilização de metodologias de ensino de biologia que contemplem a 

ludicidade, Emanuel tem buscado desenvolvê-las e envolver mais os alunos no processo de 

ensino-aprendizagem. Ressalta que esse aspecto de sua prática pedagógica o distingue na 

escola como um bom professor, mas pondera sobre os momentos que favorecem ou não essa 

prática: 

Eu acho que no PIBID, assim como na universidade, ela te estimula a ser muito 

lúdico e dinâmico. Eu vou até pontuar isso agora, porque pode ser um problema, 

porque se a escola for tradicional, for muito tradicional, você pode ser visto como 

algo ruim por ser diferente. Então, por exemplo, na escola que eu trabalho é 

escola tradicional, mas lá eles me veem como professor bom e diferente. Vixe, o 

professor leva o aluno pra fazer isso, leva o aluno pra fazer aquilo, mas eu não 

posso fazer nada sem falar. Diretora, eu vou levar o aluno pra quadra agora, aí 

ela vai perguntar por que eu vou levar pra quadra. Numa outra escola eu levava 

pra quadra e não precisava eu ficar dando explicação, porque eu tô fazendo o meu 

trabalho, a pessoa sabe que eu tô fazendo o meu trabalho direito. Então tem esse 

problema, essa coisa de ser lúdico demais pode te dar uma falsa impressão de que 

só é possível ensinar, só dá pra ensinar dessa forma, você não precisa ser 

tradicional e às vezes o aluno quer, pede um professor tradicional e esse é o 

problema. (EMANUEL) 

 

Reconhecer as possibilidades de desenvolver práticas de ensino lúdicas na escola, 

mesmo não dispondo de condições ideais, configura-se como um movimento de resistência do 

docente no sentido de buscar e favorecer a efetivação do processo de ensino – aprendizagem.  

Nesse sentido, a participação em atividades lúdicas no âmbito da elaboração de metodologias 

de ensino de Biologia no PIBID contribuiu para a constituição desse saber pedagógico. A 

situação que Emanuel descreve quanto à sua atuação na escola nos remete ao que nos dizem 

Tardif e Reymond (2000, p. 217): 
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do ponto de vista profissional e da carreira, saber como viver na escola é tão 

importante quanto saber ensinar na sala de aula. Nesse sentido, a inserção 

numa carreira exige que os professores assimilem também saberes práticos 

específicos aos lugares de trabalho, com suas rotinas, valores, regras, etc.  

 

c) planejar e executar o planejado: 

Pronto. Então você tinha que responder a pergunta e continuar a aula, então foi 

muito difícil, entre o que eu planejava e o que eu aplicava foi uma grande 

dificuldade que eu tive. Como eu tava chegando na escola, não sabia direito o 

que a escola tinha disponível, então eu planejava mais com o que eu tinha em 

casa, quando não tinha em casa, tinha na faculdade, levava um roteiro, levava 

um plano. No caso de eu tá dando aula de planta, levava amostra do que eu 

queria  falar, queria mostrar. Planejava na faculdade, que eu tinha mais amostra 

pra levar pra escola deles. Usei o livro deles como base e tal, mas era mais pra 

saber o conteúdo que tinha que dar aula e pegar algumas atividades mesmo e 

não de experimento, mas de atividades no geral, só isso. (PÉROLA). Grifo nosso. 

 

[...] ah... agora você planeja uma coisa, não, não vai, isso não vai acontecer 

agora, porque vai ter a palestra sobre alguma outra coisa ali [...], então a aula 

que você pensou não vai ser mais dada. Ah, vamos, está agora em semana de 

olimpíadas da escola, não vai, você vai ter o horário reduzido, então uma aula 

que era de cinquenta vai virar vinte e cinco minutos. (GUILHERME). Grifo 

nosso. 

 

Eu tinha, principalmente, no inicio, muita dificuldade com o calendário tempo, 

no sentido de que planejava e aí, quando ia pra sala de aula, olha, eu queria 

começar aqui esse ponto, trabalhar carboidratos e água. Água hoje, mas água 

acabava sendo hoje, mais outro dia. Trabalhava carboidratos, lipídios, nunca 

conseguia executar dentro do planejamento, assim, e até hoje tenho dificuldade 

com isso, de conseguir executar ações. Porque, acho que aí que tem... falta um 

espaço para fazer um debate, eu acabo trazendo ele, dando uma dimensão muito 

ampla que, inclusive, tem que direcionar melhor, esse é um desafio. (LEON). 

  

Saber planejar o ensino configura-se como um saber pedagógico essencial à 

prática docente. A esse respeito sinaliza Lopes (2004, p.64):  

O planejamento do ensino é um processo que envolve discussões de 

questões, muitas vezes esquecidas no dia a dia docente, como as finalidades 

da educação, os princípios que fundamentam o projeto pedagógico da escola, 

seus objetivos e os compromissos dos professores com essas definições.  

 

d) desejo e dificuldade em planejar coletivamente, nos moldes do PIBID: 

Eu odeio reunião de escola, não gosto, não gosto até porque, eu tive uma ótima 

experiência com o PIBID. Eu sei de fato como é reunião, eu vou até confessar que 

às vezes eu falto reunião, não reunião de pais, porque eu acho importante esse 

contato com os pais, mas reunião com a coordenação, com a escola, eu não me 

sinto bem, não me sinto, porque às vezes é mais para cobrar alguma coisa, você e 

os professores mal interagem, então não tem uma construção de algo, eu ainda 

não vi. No Liceu eu já vi, a gente já teve essa oportunidade, mas numa escola 

particular eu acho que isso pouco acontece, e aí você não tem essa interação com 

os professores pra construir alguma coisa como aconteceu no PIBID. Você não 
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tem voz, você não tem autonomia pra desenvolver muita coisa, então eu aprendi 

o certo no PIBID e na escola no âmbito profissional isso ainda ta muito longe de 

acontecer, infelizmente essa é a realidade, esse é um choque da realidade. 
(EMANUEL). Grifo nosso. 

 

Além da falta de autonomia, elemento que surge nas falas dos ex-bolsistas e que 

será apresentado, em um tópico posterior, fica evidente a dificuldade quanto ao planejamento 

coletivo. O ex-bolsista Emanuel se ressente da forma como a escola privada concebe este 

momento, mais como uma “cobrança”, distante da forma como costumava vivenciá-lo no 

PIBID, ou seja, como um espaço de construção coletiva do pensar e refletir sobre as práticas 

desenvolvidas na escola, reforçando assim a vivência das realidades já mencionadas. 

 

e) também relatam dificuldades em relação à precarização de seu trabalho: 

 [...] primeira coisa, o número de alunos em sala, eu acho que é um grande 

desafio para o público que eu tenho e pelo conteúdo que eu tenho que ensinar... 

trabalhar com 45 e 50 alunos, então na minha concepção fica meio que inviável 

isso. Um número ideal seria até 15 alunos pra você desenvolver uma prática bem 

interessante. (GUILHERME). Grifo nosso. 

 

Eu acho que a estrutura de trabalho, porque como eu falei, assim, tinha oito 

turmas, cem horas todos os dias pela manhã, era um emprego precarizado, era a 

estrutura escolar uma das maiores dificuldades. (FLOR). 

 

Como já mencionamos, a precarização do trabalho docente vem se colocando 

como o principal obstáculo à permanência do professor na Educação Básica. A iniciativa do 

PIBID visa à aproximação do futuro professor com a realidade da profissão, contudo as falas 

do sujeitos que assumiram a docência revelam duas realidades: a realidade no âmbito do  

PIBID e a realidade fora desse âmbito. Embora não seja objetivo desta pesquisa fazer essa 

discussão, entendemos que devemos apontá-la, uma vez que aparece de forma tão 

contundente nas falas dos ex-bolsistas: 

Então, eu acho que a realidade da escola ela é bem diferente daquelas atividades 

que a gente fazia, no sentido que a gente trabalhava com um número menor de 

alunos, né? [...] Na verdade esse sentimento vem depois. [...] geralmente alunos 

que queriam, tinham interesse por aquilo [...] Geralmente eram grupinhos. [...]. 

(GUILHERME). Grifo nosso. 

 

De certo modo, como já comentamos, as ações do Subprojeto da Biologia foram 

realizadas em condições distintas daquelas que o professor, de fato, encontra no espaço 

escolar, particularmente em relação à sala de aula. Nesse sentido, nos sentimos instigados a 
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questionar: até que ponto o PIBID está possibilitando a aproximação dos licenciandos com a 

realidade da profissão docente? A prática docente tem revelado aos ex-bolsistas que a 

realidade que estão vivenciando como professores da Educação Básica é diferente da 

realidade vivenciada no PIBID: “entre o que eu aprendi no PIBID e o que aconteceu 

quando eu dei aula é também é meio diferente”. (PÉROLA). Grifo nosso. 

Eu acho assim, apesar de ser muito bom essa história, ah... vamos desenvolver 

atividades, tal, mas na minha época eu sentia que era uma coisa muito..., existia 

um ambiente que a gente tava lá intervindo nele. Eu não ia pra lá pra sentir aquele 

ambiente, vivenciar ele mesmo, entendeu. A prática em sala de aula é bem 

diferente [...], eu falo, eu penso, eu tento ver uma coisa nova, mas, por exemplo, 

tem o meu coordenador pedagógico, que diz, olha você tem que trabalhar esse 

conteúdo, né, você não pode ficar atrasando muito e outras coisas também. A 

escola tem uma dinâmica muito diferente. (GUILHERME). Grifo nosso. 

 

As falas de Pérola e Guilherme apontam as limitações do PIBID no tocante à  

vivência da docência, em situações reais de ensino na escola básica. Assim, consideramos que 

esta é uma questão que demanda reflexões de todos os atores envolvidos nesse processo, tanto 

no âmbito da escola, quanto no da universidade e do próprio Programa. Os relatos nos 

permitem inferir a vivência de duas realidades distintas. Seria o caso de repensar o papel do 

PIBID ou a forma como ele vem sendo desenvolvido? Até onde tem aproximado os 

licenciandos da realidade da profissão, do exercício da docência? 

 

f) falta de autonomia nas escolas: 

É algo importante também, que eu tô numa escola, mas tem escola que eu não me 

sinto muito agradável, porque você não tem muita autonomia, então a 

coordenadora não lhe escuta e você não pode nem falar, isso que você tem que 

engolir. [...]. No PIBID você vai aprendendo a ter uma autonomia que na escola 

pública você percebe que o professor ele é extremamente autônomo pra 

desenvolver o que ele quiser na sala de aula, mas tem um limite, tudo tem que ter 

um limite. Mas ele se sente autônomo, participativo, se sente valorizado, assim 

era como eu me sentia no PIBID e na escola Y quando eu tava lá. E aí você 

chega numas escolas particulares você vê que é podado e eu não vejo isso como 

algo positivo para a nossa profissão. (EMANUEL). Grifo nosso. 

 

A falta de autonomia em seu fazer docente é um aspecto que se destaca na fala do 

ex-bolsista Emanuel, particularmente em relação à escola privada. Embora se sinta 

desconfortável com essa situação, relata que suas aprendizagens no PIBID têm lhe ajudado a 

superá-la, particularmente em relação ao que julga pertinente desenvolver junto aos alunos: 

Eu digo que o PIBID me levou a isso, eu aprendi o certo, o que eu tenho que 

fazer e aí você chega numa outra escola e se depara com algo totalmente 

diferente, é meio desconfortável. Mas, eu acho que o PIBID me levou a ter essa 

consciência do quê que é minha profissão, do que eu tenho que desenvolver. [...] 

eu que tenho que gerenciar isso, ser educado com o aluno e o aluno têm que ser 
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educado comigo. Então me levou a essa consciência de autonomia até dentro da 

minha própria profissão, como desenvolver o meu trabalho ao longo de uma aula, 

me relacionar com as outras pessoas também, acho isso importante. (EMANUEL). 

Grifo nosso. 

 

Embora se reconheça que na escola pública o professor goze de mais autonomia 

do que na escola privada, essa “autonomia” esbarra nas determinações das Secretarias de 

Educação sobre o espaço e as ações escolares e se materializam nas “orientações” do Núcleo 

Gestor em relação às práticas docentes. 

E na questão dos conteúdos, é... definir melhor, assim. Tive dificuldade com 

relação a avaliação, no sentido de... é... que a escola já tinha uma proposta de 

avaliação que a gente construísse questões com relação questões nos moldes 

como são elaboradas questões do ENEM, em que a gente fizesse um grande 

simuladão e aplicasse aquilo. E aí foi muito difícil no sentido de, primeiro, né, 

quais são os pontos que a escola tá querendo avaliar com isso, será que atende 

aos objetivos com o que eu quero avaliar também da prática, o que é que a gente 

tá aqui objetivando em sala de aula. Equacionar isso direitinho eu não consegui, 

assim. E aí, enquanto docente também, muito pouca intervenção no Projeto 

Político Pedagógico da escola. Foi outra dificuldade, assim, trabalhava enquanto 

professor de Biologia, mas dentro de que proposta pedagógica? Qual a história 

dessa escola? O que é que ela já enfrentou? O que é que vocês já reavaliaram e 

estão tentando mudar e onde é que eu me insiro nisso? Me integrar na escola em 

processo, nesse nível, não aconteceu. É um ponto que eu... (LEON). Grifo nosso. 

 

g) dificuldade de envolver e mobilizar a turma: 
 

Exatamente, quando você sente isso, é limitado, você fica impotente, você fica 

depressivo. Eu confesso que tem dias que, principalmente quando eu comecei a 

trabalhar né, agora eu não tô mais, mas de tá lá, assim, tem uma semana que você 

tá na mesma aula e não tá conseguindo envolver o cara, ou tá lá e não tá 

entendendo a proposta, e você tenta trabalhar uma perspectiva mais livre, um tema 

mais livre e você não consegue, você fica altamente depressiva, tem dias que você 

fica depressiva porque você não consegue ver a coisa acontecendo. E isso faz você 

questionar será que é isso mesmo? Será que é do jeito que tá?, e se você não 

encontra iniciativas outras, de outras pessoas e não consegue organizar isso, 

mobilizar isso numa força contra-hegemônica, você desiste, sabe, se você não 

encontra espaço que você desafogue, que você encontre pessoas que pensam isso, 

sintam essas angústias, que se sensibilizam como você e que não se conforma, você 

tá sendo pisado, e sabe... (FLOR). 

 

Que até mesmo pra você motivar o aluno, deixar ele motivado a querer aprender 

aquilo, você não tem...em quarenta e cinco minutos você não consegue, pelo 

menos eu não consigo chegar e me aproximar de todos. Essa relação que o 

pessoal fala de afeto, que tem que ter, existir em quem está aprendendo, em 

quem está ensinando, pelo menos comigo não dá pra conseguir com todos. 
(GUILHERME). Grifo nosso. 

 

Essas dificuldades, como também já apontamos, não estão restritas ao espaço da 

sala de aula, não dependem exclusivamente da ação docente, da utilização de metodologias 
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adequadas, estimuladoras ou motivadoras da aprendizagem. Lidar com o desestímulo discente 

é uma tarefa árdua, e tem se constituído como um grande desafio à prática pedagógica do 

professor, uma vez que as causas também são geradas externamente ao contexto escolar. 

Embora entendamos que as metodologias de ensino ocupem um lugar de destaque no 

processo de ensino-aprendizagem, o envolvimento dos alunos com esse processo depende de 

fatores diversos, especialmente do significado que conferem à escola. 

h) lidar com situações em que os alunos apresentam dificuldades em habilidades 

básicas de leitura e escrita:  

Eu trabalhei em três escolas e aí, tipo na escola X mesmo, durante o PIBID, surgiu 

uma carência de temporário e como eu era o mais antigo do grupo, acabei 

ficando lá  e també, lá numa escola chamada Jardim da Fantasia
53

 e no Castelo 

Encantado
54

. São três realidades diferentes, onde uma coisa que vai de alunos 

que são altamente inteligentes que você pode aprofundar e entrar na parte da 

bioquímica e sair destrinchando cada etapa do ciclo de Krebs, que o menino vai 

te acompanhar e há pessoas que tem dificuldade de leitura, se você botar, cite o 

nome de três organelas da célula, o menino não sabe o que é cite. Professor o 

que é cite? Não sei, não sabe ler, professor essa questão é de marcar ou de 

responder, não sabe ler, entende, como é que você, como é que você como 

professor, eu não aprendi isso lá na graduação de biologia, é uma coisa que a 

gente aprende porque aprende, tipo tá na escola você aprende a ler e a 

interpretar, eu vou ter que ensinar a ler e a interpretar sem ter as ferramentas 

pra isso, bota uma tabela, um gráfico e o menino não sabe pra onde vai. Aí são 

dificuldades que surgem, [...] eu vou tá ensinando, falando de célula, de 

Citologia, Citologia, Embriologia aqui, não sabe. Então vou falar de gravidez na  

adolescência e tentar dar uma abordagem mínima sobre isso, né, é a tua 

realidade, não tem... são dificuldades. (GUILHERME). 

 

Esta limitação apresentada pelos estudantes não está restrita ao campo do ensino-

aprendizagem de Biologia, mas neste interferem diretamente. Como nos informa Guilherme, 

são dificuldades que exigem, para seu enfrentamento, instrumentos que ele não dispõe. Este é 

um exemplo de dificuldade que não está ligada tão somente à ação do professor de Biologia, 

mas a um contexto educacional mais amplo. Essa situação “força” a abordar os conteúdos de 

forma mais superficial, ou mesmo a suprimir alguns outros que considera de maior 

complexidade.  

As limitações dos estudantes em relação à leitura e escrita são desafios que se 

colocam à prática pedagógica do professor de Biologia, e devem ser consideradas quando da 

proposição de metodologias de ensino. 

                                                           
53

 Codinome atribuído à escola citada por Guilherme. 
54

 Codinome atribuído à escola citada por Guilherme. 
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Neste caso específico, Guilherme optou por fazer uma abordagem de Citologia e 

Embriologia com um caráter mais utilitário, relacionando-os ao cotidiano e aos interesses dos 

alunos, apresentando-os a partir da discussão sobre gravidez na adolescência. Este ex-bolsista, 

em particular, é o único que permanece na educação básica, na escola pública. Reconhece que 

sua prática pedagógica poderia ser melhor (mais diversificada em relação às metodologias de 

ensino), percebe os condicionantes que a limitam (p. e., o tempo e a quantidade de alunos por 

sala), mas mostra expectativa em relação ao aumento da carga horária do planejamento, que 

neste momento está sendo implementada nas escolas públicas no Estado do Ceará (ou seja, o 

direito à 1/3 da carga horária do professor ser destinado ao planejamento).   

Márcia, eu aprendi..., os meninos lá me tem como um professor chato e não me 

considero um professor chato, porque eu não gosto de trabalhar assim do jeito que 

eu tô trabalhando, mas o sistema me obriga a fazer assim, entendeu? Eu queria tá 

trabalhando de outra forma, eu queria trazer um texto pra discutir, eu queria tá 

vendo um filme e a partir desse filme tá, entendeu, discutindo aquilo que tinha 

biologia, mas não tenho como. Apesar que o filme você ainda da pra ir, deve ser, 

vai chegar um momento que pra mim isso ainda tem que amadurecer muito, que 

eu acho que esse momento eu ainda não consigo transpor isso, pra mim eu 

sempre barro nisso. Aí as dificuldades com as turmas e tal, mas eu acho que é por 

ai, eu tô na expectativa de que com esse maior tempo livre pra pensar, planejar e 

tal. Hoje eu passei a tarde na escola, só dei três aulas e o restante do tempo até 

quatro horas pensando, planejando, coisa que não acontecia e aí eu acho que essa 

coisa vai acabar, vai melhorando a puxar pra frente, entendeu. (GUILHERME). 

Grifo nosso. 

 

A experiência vivenciada no PIBID, sobretudo a relacionada com o 

desenvolvimento de metodologias poderá contribuir para inspirar os ex-bolsistas na maneira 

como trabalhar no momento do planejamento, pois:  

Sejam quais forem os objetivos estabelecidos, o próximo passo será definir 

o caminho ou estratégia a seguir para facilitar a passagem dos alunos da 

situação em que se encontram até alcançarem os objetivos fixados, tanto 

os de natureza técnico-profissional como os de desenvolvimento individual 

como pessoa humana e como agente transformador de sua sociedade. 

(BORDENAVE; PEREIRA, 1999, p. 83). Grifo nosso. 

 

i) indisciplina e o ensino de Biologia para jovens e adultos: 

[...] A principal dificuldade [...] foi de fato da indisciplina. Era uma situação como 

todo, nova. Eu assumi oito turmas, primeiro, segundo, terceiro ano, e pré-

vestibular, tudo junto, assim. Eu peguei turmas, primeiro, que todo mundo 

trabalhava e que chegava e assistia à aula. Tinha uma questão muito forte da 

carteirinha de estudante, tinha uma questão muito forte de querer concluir e 

muita gente fora de faixa. Cheguei a assumir uma turma que não tinha ninguém 

da minha idade ou mais novo que eu, turma de terceira idade, muita gente mais 

velha. Não tinha vivência nenhuma na universidade sobre isso! Tava na prática 

pra vivenciar isso. E faltava muito com quem dialogar também em sala de: Olha, 

com quem que eu vou buscar experiências sobre essa realidade pra tentar pensar 



101 

um pouco melhor dessas coisas? Isso é muito difícil pra mim, no tempo. (LEON). 

Grifo nosso.  

 

 

A indisciplina já havia sido mencionada como uma dificuldade quando da 

participação dos ex-bolsistas no PIBID/ Biologia e reaparece nas falas como uma questão que 

demanda uma reflexão coletiva e uma aproximação da escola com suas causas. Em um 

momento anterior deste trabalho vimos que a indisciplina pode ser gerada de fontes diversas e 

mesmo alheias à ação e condução do trabalho docente em sala. Contudo, não deve ser 

negligenciada ou tomada apenas como originada por fatores externos à escola. É preciso que 

esta busque, dentro de suas possibilidades e sem desviar-se de sua função social, o 

enfretamento dessa questão. As metodologias de ensino e os saberes pedagógicos podem 

colaborar para a construção de uma outra cultura no ambiente escolar, onde a indisciplina 

suscite reflexões e constante reconstrução do sentido e significado desse espaço.  

A Educação de jovens e adultos apresenta-se como uma outra grande seara, da 

qual ainda não nos apercebemos nos cursos de formação de professores, mas que se constitui 

como uma demanda que exige um pensar sobre... Embora a intenção desta seção tenha sido 

conhecer as dificuldades que os ex-bolsistas enfrentaram quando de sua inserção profissional 

na escola em relação ao desenvolvimento das metodologias de ensino de Biologia, e como se 

deu seu enfrentamento, muitas outras questões emergiram para além das que envolvem 

estritamente o ensino e a aprendizagem de Biologia.  

Segundo Garcia (2005), há necessidade de que os professores e futuros 

professores se sintam estimulados a desenvolver atitudes de abertura, reflexão, tolerância, 

aceitação e respeito às diferenças individuais e grupais. Os conteúdos e metodologias de 

ensino devem ser permeados pelos conceitos de diversidade cultural. Este é um componente a 

ser considerado na formação docente, os conhecimentos, competências e atitudes em relação à 

diversidade cultural. 

Nessa direção, acrescenta Pimenta (2009. p.27): "Os saberes pedagógicos podem 

colaborar com a prática. Sobretudo se forem mobilizados a partir dos problemas que a prática 

coloca [...]". 

Enquanto que, no PIBID, os sujeitos recorriam ao diálogo para pensar as 

metodologias de ensino: “a gente trocava ideias, trocava experiências pra que, se fosse 

possível, fazer mesmo essa troca de atividades, a gente poderia permutar, né, e aí nessas 

reuniões a gente colocava as dificuldades enfrentadas nos projetos [...]” (ESTRELA). Grifo 

nosso.,  e trabalhavam, coletivamente, para sanar as dificuldades encontradas no espaço 
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escolar,  hoje, no exercício profissional, a conversa com os pares é algo difícil e quando 

ocorre é, muitas vezes, hierarquizada, como podemos inferir da fala Emanuel: 

Eu acho que superar é mais essa questão de você dialogar, saber ouvir [...].  Essa 

cultura do diálogo, de você falar de igual para igual, porque tem gente que é isso, 

porque acha que é coordenador não fala de igual pra igual com o professor. E aí 

pelo contrário, no PIBID eu aprendi que.. a minha coordenadora lá do PIBID 

falava de igual para igual comigo [...].  Então fala de igual pra igual e nesse caso 

eu tô dando exemplo de coisa ruim quando um superior não fala de igual pra igual 

[...]. Então essa cultura de um bom diálogo profissional eu vivenciei dentro do 

PIBID, eu sei como é que é o certo, quando eu vejo que tá diferente o negócio, aí 

rapaz isso daí não dá certo não, o coordenador age dessa forma, o professor age 

dessa forma, é complicado, muito complicado. (EMANUEL). 

 

 

Como nos foi possível inferir, as dificuldades são múltiplas, diversas, e os 

desafios constantes. É mesmo uma questão de sobrevivência profissional o docente 

desenvolver estratégias de superação das limitações que surgem no cotidiano da sala de aula, 

ou são geradas "externamente", demandando do professor saberes que lhe permitam 

desenvolver a docência de forma intencional e sociohistoricamente situada. A próxima 

subseção traz algumas estratégias e aprendizagens construídas ao longo das vivências no 

PIBID.   

 

4.4.3 Estratégias de superação das dificuldades da prática docente: contribuições do 

PIBID.  

 

Nesse imbricado caminho, há um fazer pedagógico e metodológico que tenta 

burlar essas dificuldades. Um saber que é construído em ato, que possibilita ao professor 

interagir com seus alunos, na sala de aula, no contexto da escola onde atua (AZZI, 2009), e 

que as aprendizagens no PIBID ajudaram a construir, dentre os quais podemos inferir: 

 

a) relação dialógica com os estudantes: 

 

O relacionamento professor – aluno. Como eu dei aula no colégio militar eu 

escutava muito os professores dizerem que... alguns professores diziam muito que 

não era pra dar liberdade aos alunos, sempre me diziam isso: - não dê liberdade 

aos alunos, não dê liberdade aos alunos e eu não conseguia, simplesmente eu 

aprendi no PIBID, que o aluno não precisa estar lá e eu aqui no meu canto né, 

então, eu tirei muito isso do PIBID, de relacionamento professor aluno, 

conversava muito bem com eles. E essa busca por querer fazer uma coisa além da 

aula tradicional.  (PÉROLA). 

 

b) uma abordagem mais prática do conteúdo: 
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Eu acho que a tentativa de burlar essas dificuldades através do desenvolvimento 

de metodologias diferenciadas né, pra trabalhar essa coisa mais prática com o 

aluno e os questionamentos que a gente tinha no PIBI, que retornaram na 

experiência docente, então eu já tinha de alguma forma amadurecido melhor. 

[...]. (FLOR). Grifo nosso. 

 

c) rompimento com visões simplistas a respeito da postura do professor e a 

flexibilidade no fazer docente: 

Porque existe uma cultura, e essa é uma problemática grande, de que o professor é 

tradicional, tem que ser rígido e aí às vezes você tem um professor, um professor 

mais moderno, que eu me insiro nisso, um professor de agora, você tem que 

balancear isso de ser tradicional rígido e ser ao mesmo tempo flexível e ser 

dinâmico, ser lúdico e aplicar metodologias diferentes. Eu fico nessa escala, 

assim. (EMANUEL). Grifo nosso. 

 

d) complexidade dos conteúdos: adequação da linguagem e poder de síntese: 

Transpor aquela coisa que tá ali no papel para uma linguagem que seja simples e 

fácil de ser entendida. Eu tive uns meninos, esses meus alunos do terceiro, agora, 

vai ser a primeira turma que eu vou formar, primeiro, segundo e terceiro ano, 

então o que eles souberam foi o meu mérito e o que eles não souberam foi também 

minha culpa. E assim, lá quando a gente tava no primeiro ano, minha culpa assim, 

né... fui eu que tava orientando o caminho. Quando eles estavam lá no primeiro 

ano, eu não trabalhei síntese e proteínas, porque eu achei que o negócio era 

demais pra aquela condição deles. Cheguei agora no terceiro ano tinha que falar 

de gene pra dizer que esse gene ele ia produzir uma proteína que ia determinar 

uma característica, como é que eu vou falar isso, se eu não falar de síntese e 

proteínas... E eu, vamos lá, vou tentar, tenho que elaborar uma coisa que seja fácil 

de ser entendido e eu não tenho muito tempo pra me deter nisso daqui. E eu 

consegui, eu falei, tal, tal beleza e eles entenderam fizeram as atividades, 

tranqüilo. [...] eu tentei simplificar ao máximo, entendeu, tipo, gente todo mundo 

sabe onde tá o DNA, tá aqui dentro. Então o DNA ele vai originar o RNA, isso 

daqui se chama transcrição, então esse DNA eu expliquei mais ou menos como é o 

processo, o DNA, vocês lembram que é uma fita dupla que vai vir uma enzima que 

vai abrir e vai vir outra enzima que vai transcrever, então tá transcrevendo 

transcrição, eu nem me detalhei no nome da enzima. Então surgiu o RNA, esse 

RNA vai migrar pra o núcleo e vocês lembram que a gente estudou lá no primeiro 

ano, organela chamada ribossomo, alguns sim e outros não. Tem o ribossomo que 

vai servir pra ligar, e esse RNA vem e vai se ligar a ele, eu não detalhei muito e a 

partir de cada três letrinhas dessa que é o códon vai, não eu nem falei isso, a 

partir dessa leitura desse RNA, dessa sequência que vai produzir a proteína então 

vai juntar. Depois eu me detalhei mais um pouquinho na história do códon e do 

anticódon do aminoácido, aí pronto eles, eu simplifiquei assim também pela coisa 

bonita. [...] E foi isso assim, ainda bem que eu me fiz entender, aí como é que a 

gente ver isso que deu certo, nas atividades que tu vai fazendo em sala, os meninos 

se pegam e se ligam nas coisas, dá certo. É, ta caminhando, sim, na cladogênese e 

na anagênese, características primitivas e derivadas os meninos fizeram, tão 

fazendo as coisas. Ainda bem to falando na linguagem deles. (GUILHERME). 

Grifo nosso. 
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Nesse sentido, é importante considerarmos o que enfatiza Krasilchik (1996) sobre  

à incompreensão do vocabulário técnico nas aulas de Biologia e sua utilização excessiva: 

Os alunos não acompanham as aulas porque são usadas palavras 

desconhecidas, ou porque eles atribuem aos termos significados diferentes 

dos atribuídos pelo professor. [...] o excesso de vocabulário técnico que o 

professor usa em suas aulas leva muitos alunos a pensar que a Biologia é um 

conjunto de nomes [...] que devem memorizar. [...] A palavra só passa a ter 

significados quando o aluno tem exemplos e suficientes oportunidades para 

usá-las construindo sua própria moldura de associações. (KRASILCHIK, 

1996, p. 68-69). 

 

e) estabelecer conexões entre os conteúdos: 

Então às vezes o menino não consegue conectar esses conceitos, essas coisas, 

associar, das coisas que eu busco e tento fazer é tentar focar, fazer esses links, eu 

sinto uma dificuldade muito grande nos meninos, eu acho que além de você 

pensar, avaliar, refletir, tentar conduzir os meninos a fazer essas ligações que 

eles não fazem. Eu ainda sinto que o negócio é muito fechado, no primeiro ano 

estuda só célula, isso até na cabeça dos próprios alunos, no segundo ano estuda 

só seres vivos e no terceiro só ecologia com outras coisinhas mais. 
(GUILHERME). Grifo nosso. 

 

A partir das falas dos sujeitos nos foi possível inferir o quão complexa é a atuação 

do professor de Biologia no contexto escolar, não podendo o curso de formação inicial e nem 

o PIBID assegurarem sua permanência na profissão. Contudo, formar mais docentes, e da 

melhor forma, deve ser o compromisso dos cursos de licenciatura.  

Nessa direção, Zeichner (1993 apud Pimenta, 1999 p. 30) "ressalta a importância 

de preparar professores que assuma uma atitude reflexiva em relação ao seu ensino e às 

condições sociais que o influenciam." E mais: "O futuro profissional não pode constituir seu 

saber-fazer senão a partir do próprio fazer. Não é senão sobre essa base que o saber, enquanto 

elaboração teórica, se constitui" (PIMENTA, 1999, 26). 

Desse modo, o PIBID assume papel relevante, devendo ser estimulada sua 

continuidade e expansão para um maior número de alunos. As “barreiras” invisíveis da escola 

também se apresentam resistentes aos saberes construídos nesse Programa, promovendo 

rupturas e, dialeticamente, construindo novas possibilidades de repensar possibilidades de 

produção e construção de conhecimentos. É no bojo das contradições que emergem do 

contexto e da prática educativa que são forjados os saberes para o exercício da docência, a 

exemplo dos saberes pedagógicos, como veremos na próxima seção.  

 

4.5 Os saberes pedagógicos construídos durante as atividades do PIBID. 
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 Esta seção destaca os saberes pedagógicos construídos ao longo do PIBID, 

embora dessa experiência uma multiplicidade de saberes tenham  sido impressas na formação 

docente dos sujeitos, como evidenciam os registros ao longo deste capítulo. 

 O quadro quinze faz referência às unidades de registro, de contexto e a 

categoria em questão: 

 

 Quadro 15 - Saberes pedagógicos construídos a partir das vivências no PIBID. 

Unidade de registro  Unidade de contexto Categoria  

Desenvolvimento de 

metodologias e construção de 

saberes pedagógicos. 

Saberes gerados em situações de 

ensino/aprendizagem no espaço 

escolar e na Universidade. 

Saberes pedagógicos.  

Fonte: pesquisa da autora. 

Uma das primeiras atividades desenvolvidas pelos ex-bolsistas insere-se no 

âmbito do projeto proposto pela escola X: Reaprendendo para Viver e constituiu-se um rico 

momento para aprendizagem da docência e de mobilização de saberes pedagógicos, conforme 

apontam Pérola e Guilherme: 

[...] primeira aula a gente fez só uma aula motivacional, porque esses alunos eles 

vinham com o estigma que... estou com dificuldade, toda escola está sabendo que 

estou participando disto, então eles vinham com aquele negócio meio que, não é 

que eu sou burro, mas é que eu tenho dificuldade, então a gente tentou trabalhar 

esse negócio deles, dificuldade todo mundo tem, mas que é possível superar e tal, 

então as primeiras aulas eram sempre motivacionais né, a gente trabalhava 

muito com debate, discutia, pegava um assunto, discutia com tal opinião. 

(PÉROLA). Grifo nosso. 

A fala de Pérola nos remete à reflexão sobre a complexidade que envolve o ato de 

ensinar. As metodologias estão nesse caminho e devem ser adequadamente selecionadas, 

contudo seu alcance depende de fatores diversos, dentre os quais destacamos a motivação e a 

disponibilidade para aprender. Mobilizar os estudantes para esta atitude é um desafio que está 

além da formação que recebemos na licenciatura.  

O Projeto Reaprendendo para Viver oportunizou vivenciar estas questões e pensar 

estratégias para superar as dificuldades, da qual pudemos inferir a construção de saberes 

pedagógicos essenciais sob vários aspectos (motivação dos estudantes, reconhecimento de 

suas demandas, acompanhamento de seu aprendizado, etc.). Sobre esses aspectos da prática 

pedagógica, informam Bordenave e Pereira (1999, p. 68): 

[...] a opção metodológica feita pelo professor pode ter efeitos decisivos 

sobre a formação da mentalidade do aluno, de sua cosmovisão, de seu 

sistema de valores e, finalmente de seu modo de viver. Alguém disse uma 

vez, que, “enquanto os conteúdos do ensino informam, os métodos de ensino 
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formam.” Efetivamente, dos conteúdos de ensino, os aluno aprende datas, 

fórmulas, estruturas, classificações, nomenclaturas, cores, pesos, causas, 

efeitos, etc. Dos métodos, ele aprende a ser livre ou submisso; seguro ou 

inseguro; disciplinado ou organizado; responsável ou irresponsável; 

competitivo ou cooperativo. Dependendo de sua metodologia, o professor 

pode contribuir para gerar uma consciência crítica, ou uma memória fiel, 

uma visão universalista ou uma visão estreita e unilateral, uma sede de 

aprender pelo prazer de aprender e resolver problemas, ou uma angústia de 

aprender apenas para receber um prêmio e evitar um castigo.  

 

Guilherme aponta outros aspectos pedagógicos igualmente importantes: 
 

Então a gente foi sair de onde, onde é que começa tudo, origem da vida e aí vamos 

pesquisar material lúdico que dê pra entender a origem da vida, fugir daquela 

história de... ah... pegar a aula escrever, falar e tá, tá, tá... Aí pá... pesquisa, ver 

material, ver coisa... até que a gente conseguiu achar uma revista que falava da 

origem da vida, de uma forma bem lúdica, aí a gente ficou com essa revista, 

montamos a revista, pegamos algumas coisas dela e modificamos, e outras a 

gente acrescentou e pegou algumas coisas que tinha lá e montamos a apostila de 

origem da vida. Ah! antes disso a gente ia fazer uma sondagem pra ver o nível 

dos alunos, porque também não era tão baixo... aí, nesse momento vamos 

pesquisar atividades, foi da hora que surgiu o jogo de cartas eu não lembro 

agora qual era o nome do joguinho
55

. [...] é um jogo de perguntas, é tipo detetive 

eu acho. (GUILHERME). Grifo nosso. 

 

O trecho destacado da fala de Guilherme evidencia que, além dos ex-bolsistas 

terem mobilizado conhecimentos específicos para o desenvolvimento da metodologia de 

ensino (no caso, Origem da Vida), o grupo toma o cuidado de perceber os conhecimentos 

prévios dos estudantes como ponto de partida para a elaboração e proposição de situações de 

ensino, o que se configura como um saber pedagógico essencial que o docente deve deter, 

pois interfere diretamente na aprendizagem dos estudantes.  

De acordo com Ausubel (apud MOREIRA, 1999), a aprendizagem significativa 

de um conceito científico ocorre quando o significado lógico de um material de ensino se 

transforma em significado psicológico na estrutura cognitiva do aprendiz. E para que esse 

processo ocorra, é fundamental que o estudante tenha subsunçores sobre o novo conhecimento 

que lhe é apresentado. Daí a importância de tomar como ponto de partida o que o aluno já tem 

elaborado sobre os conteúdos científicos e estruturar atividades potencializadoras de 

aprendizagens. Nessa direção apontam Bordenave e Pereira (1999, p. 83, 84):  

Da parte do professor, a forma de oferecer ao aluno oportunidade para 

viver as experiências desejadas é estruturar atividades, isto é, estabelecer 

                                                           
55

 O nome do jogo é Perfil Biológico, baseado no jogo Perfil. Está descrito no Produto Educacional (Apêndice 

B). 
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ou promover situações de ensino aprendizagem, em que haja uma alta 

probabilidade de que ditas experiências aconteçam [...].  

 

Outro saber pedagógico evidenciado nesta mesma atividade diz das aprendizagens 

relacionadas ao processo avaliativo, outro importante aspecto quando se desenvolve o ensino 

numa perspectiva construtivista, como a que foi adotada pelos sujeitos: 

Aí teve outras atividades nesse momento de avaliação (com a utilização do 

Jogo Perfil Biológico), a gente fez umas coisas de células, então era uma 

prova, mas uma prova diferente. Por exemplo, tinha essa história, eu 

lembro que nesse momento a gente fez cinco baterias, o pessoal passava por 

cinco pontos da sala, aí tinha o jogo, tinha um negócio de célula que ele 

tinha que identificar as estruturas [...], umas figurinhas que ele tinha que 

montar e a gente avaliava, ele fez certo, ele não fez certo e a avaliação era 

basicamente isso, não é perguntas e respostas. (GUILHERME). Grifo 

nosso. 
 

Para Novak (apud MOREIRA, 1999), a avaliação da aprendizagem com 

pressupostos construtivistas não pode acontecer numa perspectiva da aprendizagem 

behaviorista ou mecânica. Este é um saber pedagógico essencial à prática docente, pois diz 

respeito ao acompanhamento do processo de aprendizagem, na seleção dos materiais 

didáticos, organização das situações de ensino e reorientação da prática docente.  

Relacionando a metodologia à avaliação, nos informa Lopes (2004, p. 64): 

Em um processo educativo em que a metodologia de ensino privilegia a 

reflexão, a curiosidade, a investigação e a criatividade dos alunos, a 

avaliação terá a função de acompanhamento contínuo desse processo. Dessa 

forma não haverá preocupação com a verificação da quantidade de 

conteúdos apreendidos, mas com a qualidade da reelaboração e a produção 

de novos conhecimentos, demonstrada pelos alunos com base na matéria 

estudada.  

 

Parece consenso, entre os sujeitos, que a realização do planejamento em grupo 

constituiu-se em uma importante fonte de construção de saberes, uma vez que lhes permitia 

discutir as ações desenvolvidas nas escolas, as dificuldades que percebiam ao longo do seu 

desenvolvimento, bem como a possibilidade de encontrar repostas, de forma colaborativa, aos 

desafios impostos pelo espaço escolar.    

Dentro das reuniões tinha o espaço de elaborar, né, fazer elaboração do projeto, 

colocar o que seria... ? Qual era o público alvo? Que ferramentas utilizar? Como 

seria a metodologia, o passo a passo, o cronograma? E aí a avaliação cabia 

dentro das reuniões, né. Ou mesmo conversa, entre os bolsistas e a coordenadora, 

informal. A gente conversava e dizia o que tava bom, o que não tava bom. 

(ESTRELA). Grifo nosso. 
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A gente planejava as atividades, no geral, no grupo todo, lá na faculdade, né, com 

a coordenadora do grupo. A gente tinha reuniões semanais, onde a gente tanto 

fazia um repasse do que tinha acontecido... como a gente planejava as atividades 

né? Essas atividades eram planejadas lá e depois re-planejadas com os 

professores, pelo professor orientador lá escola, então, e eram dois momentos 

iniciais, na faculdade e na escola com o professor, aí depois a gente planejava, 

organizava tudo, a gente aplicava o projeto, geralmente sempre projetos, 

geralmente eram sempre projetos, né. (PÉROLA). Grifo nosso. 

 

Sobre a importância do planejamento e sua elaboração coletiva, Lopes (2004, p. 

63) informa: 

A ação de planejar implica a participação ativa de todos os elementos 

envolvidos no processo; deve-se priorizar a busca da unidade entre teoria e 

prática; o planejamento deve partir da realidade concreta – aluno, escola, 

contexto social; deve estar voltado para atingir o fim mais amplo.  
 

Outro aspecto que destacamos e que se configura no âmbito dos saberes 

pedagógicos, é a construção da postura dos licenciandos em relação à necessidade de avaliar 

reflexivamente suas ações nas escolas, sobretudo a respeito das metodologias 

desenvolvidas. Embora esta prática tenha sido, na percepção dos ex-bosistas, prejudicada 

com o decorrer do tempo, devido à acelerada dinâmica de atividades a serem elaboradas e a 

necessidade de conciliar o tempo dedicado ao PIBID e o tempo necessário aos estudos das 

disciplinas do Curso:  

[...] a gente tava correndo, com tantas coisas que a gente não parou muito 

pra fazer avaliação. No começo a gente fazia mais, o que é que tinha aí? 

Como é que foi? O que é que não foi? O que é que pode melhorar e tal? 

Aí, com o tempo, essa avaliação ficou meio defasada, né. Então acho que é 

meio que um ponto, a gente tinha pouco tempo pra fazer avaliação das 

atividades em assim, de como é que a gente podia melhorar? O que é que 

tinha ou não dado certo? (PÉROLA), Grifo nosso. 

 

Refletir sobre o fazer docente e em formas de reelaborar as ações a serem 

desenvolvidas em sala de aula constitui em um saber pedagógico sem o qual o ensino fica 

destituído de seu sentido. Nessa direção, Bordenave e Pereira (1999, 121) fazem uma 

interessante analogia:  

Assim como a competência profissional do engenheiro se manifesta na 

escolha acertada de materiais e métodos de construção, a idoneidade 

profissional do professor se manifesta na escolha de atividades de ensino 

adequadas aos objetivos educacionais, aos conteúdos de matéria e aos 

alunos. (BORDENAVE; PEREIRA, 1999, P. 121). 
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A rotina tarefeira da escola pode nos distanciar dessa prática tão importante à 

efetivação do processo de ensino-aprendizagem. Mas ainda em meio a essa "correria" que, 

não raro, se destaca no espaço escolar e, de certo modo, direciona os esforços dos professores  

para  o cumprimento de prazos, um dos bolsistas revela como foi possível pensar em 

metodologias de ensino: 

Então a minha inserção ela foi um pouco de supetão digamos assim, que eu não 

tive tempo de articular melhor, minha primeira atividade que eu desenvolvi que 

foi a dos jogos, não tive tempo de construí-la, então foi meio que, tem uma 

atividade que tu precisa construir, então vamos lá, vamos desenvolver, aí foi 

muito de vai e faz, sabe tem que bancar a facilitação do espaço, então tem que ter 

jogo de cintura pra ir e fazer, então foi um pouco assim, digamos assim, um 

tratamento de choque. (FLOR). Grifo nosso. 

 

O "jogo de cintura", como revela a bolsista, está muito associado ao improviso, 

ação confundida com falta de planejamento, mas que permeia o espaço da sala de aula, tendo 

em vista a complexidade da ação educativa. São nesses momentos que o professor, 

rapidamente, mobiliza saberes de fontes diversas e ali, em ato, constrói saberes pedagógicos. 

Para Pimenta (2009) não basta conhecer sobre pedagogia ou sobre ciências da educação para 

a construção desse tipo de saber, é preciso vivenciar, na prática, situações de ensino que 

desafiem o docente a dar-lhes novos e inesperados direcionamentos.  

Entendemos que a ação docente é intencional, deve ser planejada e, portanto, o 

improviso não deve se tornar regra, mas um elemento gerador de conflitos que impulsionem o 

docente a repensar seu fazer profissional. 

Outro aspecto que podemos apontar em relação à elaboração dos saberes 

docentes, sobretudo os saberes pedagógicos construídos no ensino de Biologia, mediados pelo 

desenvolvimento de metodologias, é a necessidade de sistematização e divulgação
56

 desses 

saberes, uma vez que para Tardif (2002), essa prática valoriza os saberes docentes ao 

reconhecer o professor como sujeito produtor de saberes e conhecimentos: 

[...] as atividades que eu desenvolvi foram relacionadas à questão da 

classificação biológica dos seres vivos utilizando o laboratório de ensino, 

utilizando a prática de campo, todas as mediações da escola, ajudando os 

escolares desenvolver isso também e procurando construir isso e desenvolver 

relatos disso, artigos para publicações, então, algo nesse sentido. (FLOR) 

 

                                                           
56

 Nesse sentido, os ex-bolsistas tiveram uma participação ativa em encontros científicos e tiveram trabalhos 

publicados, como informamos no início deste capítulo. 
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Outro aspecto a ressaltar diz respeito à iniciativa do grupo em buscar realizar um 

diálogo com os temas transversais
57

: sexualidade e ambiente. Distanciando-se da prática 

conteudista, uma das características do ensino de Ciências e Biologia que vem marcando-o 

historicamente, os bolsistas se empenharam em inovar, metodologicamente, o ensino de 

Biologia na escola.  

Acho que tinha um foco muito forte da gente sempre tentar trabalhar conteúdos 

mais amplos, transversais, pegar a questão da sexualidade pra tentar fazer todos 

os links, pegar crise ambiental para tentar vários outros links, assim. Acho que o 

grupo da gente tinha uma aversão a conteúdo. [...] Pela aversão, pelo ímpeto de ir 

pra escola, de trazer uma coisa nova, diferente, pela incompreensão, às vezes, do 

que é o PIBID; traz pra gente possibilidades que estão por fora de outros 

programas, e os estágios, às vezes, são limitados a isso, aos conteúdos [...]. 

(LEON) 

Nesse sentido, Leon faz uma consideração importante a respeito da necessidade 

de ter clareza e definição quantos aos conteúdos abordados e de sua avaliação, diante das 

tentativas de inovação: 

[...] e acho que hoje faço um pouco da reflexão também que essa aversão 

atrapalhou, inclusive, no sentido da gente pouco localizar... aqui são os conteúdos 

que a gente acha que tem que trabalhar, como é que eles são normalmente 

trabalhados, quais foram nossas experiências de formas diferentes, como é que 

eles foram trabalhados, que a gente acha que foram trabalhados no nosso caso. A 

gente faz uma reflexão... era o tema geral, o amplo, e avaliava sobre o tema 

amplo, mas sobre quais foram os conteúdos que a gente trabalhou e como 

trabalhamos esse conteúdos. Acho que essa avaliação foi prejudicada pelo período 

que a gente passou. (LEON). 
  

Essa fala nos chama atenção para o cuidado que devemos ter ao elaborarmos 

novas propostas metodológicas, no sentido de evitar certo esvaziamento do conteúdo, e nos 

faz refletir sobre seu lugar nas metodologias de ensino de biologia. 

 Sobre o papel das metodologias de ensino (incluindo os conteúdos) no processo 

educativo, enfatiza Rays (2004, p. 96):  

Cabe relembrar, ainda, que as transformações ocorridas nos métodos de 

ensino, ao longo de sua história, sempre estiveram ligadas às modificações 

socio-históricas e políticas da sociedade e, com efeito, não raras foram as 

vezes em que essas transformações ignoraram as conexões requeridas entre o 

método e os objetivos reais da educação; entre o método e o conteúdo do 

ensino; entre o método e as capacidades de aprendizagem dos educandos. 

Em outras palavras, ignoram-se as relações existentes entre o método e a 

lógica dialética do processo de ensino-aprendizagem e suas decorrências 

                                                           
57

 Os temas transversais são temas que perpassam e ultrapassam os campos disciplinares. Apresentam-se como 

possibilidade de integrar conteúdos que podem ser abordados de forma contextualizada e interdisciplinar. São 

indicados nos PCN do Ensino Fundamental e, estranhamente, não aparecem nos Parâmetros do Ensino Médio. 

Estes, embora tendo como pressupostos a interdisciplinaridade e a contextualização, apresentam habilidades e 

competências a serem desenvolvidas pelos estudantes em cada disciplina (p. e. Física, Química, Biologia e 

Matemática). A nosso ver ainda apresentando uma lógica disciplinar. 
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político – pedagógicas para a prática docente. Não se buscaram assim, 

respostas adequadas às necessidades do desenvolvimento socioeducativo e 

cultural (descontextualizados), isolando-se a escola da sociedade.  

 

Do posicionamento deste autor, depreendemos a importância que as metodologias 

assumem na prática pedagógica, e que por isso não devem restringir-se à dimensão técnica do 

fazer docente. Especialmente porque "[...] os problemas da prática profissional docente não 

são meramente instrumentais, mas comportam situações problemáticas, que requerem 

decisões num terreno de grande complexidade, incerteza e conflito de valores” (PIMENTA, 

2009, p. 28). 

Nesta seção apontamos a elaboração de metodologias de ensino de Biologia pelos 

ex-bolsistas como importante elemento na construção de saberes pedagógicos no âmbito do 

PIBID. Saberes relacionados ao planejamento, à avaliação, às abordagens do conteúdo, ao 

direcionamento de situações de ensino diante de acontecimentos inesperados.  

Saberes que se configuram na base da profissão docente e no território do saber 

ensinar, que segundo Borges (2004, p.81) incluem:  

saber transmitir, saber atrair os alunos, saber sistematizar, saber selecionar e 

estruturar os conteúdos; ter capacidade de síntese e de organização, 

conteúdos, ser criativo, etc. Mas também ter metodologia, técnicas, didática, 

conhecimentos sobre como ensinar sua disciplina. 

 

Desse modo, os saberes pedagógicos se entrelaçam a uma diversidade de outros 

saberes (experienciais, disciplinares, pessoais, curriculares, etc.), formando um amálgama 

(Tardif, 2002), e que se concebidos/ou apropriados, separadamente, são incapazes de gerar 

aprendizagens significativas. 

Vimos na seção 4.3 que o desenvolvimento de metodologias pelos ex-bolsistas 

mobilizou múltiplos saberes e conhecimentos, ao passo que nesta seção pudemos inferir que o 

processo de elaboração de metodologias para o ensino de Biologia contribuiu para a 

construção de saberes docentes, dentre os quais destacaram-se os saberes pedagógicos. São 

processos imbricados e que a formação docente inicial e continuada precisam observar e 

fomentar, pois no dizer de Pimenta (2009, p. 28): "a formação docente passa sempre por uma 

mobilização de vários tipos de saberes, saberes de uma prática reflexiva, de uma teoria 

especializada [...] o que coloca os indivíduos para produzir a profissão docente, dotando-a de 

saberes específicos. Dito isto, passemos à seção 4.6. 

 

4.6 Metodologias de ensino na formação docente inicial e sua influência na prática 

pedagógica dos ex-bolsistas. 
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Na seção 4.4 identificamos dois momentos de elaboração de estratégias para o 

enfrentamento de dificuldades surgidas ao longo do ensino de Biologia nas escolas. Um 

primeiro momento, quando os sujeitos eram bolsistas do PIBID e, posteriormente, quando 

assumiram a docência, profissionalmente. Neste segundo momento, o enfretamento das 

dificuldades passou a ser pensado de forma mais individual e ter menor alcance, sobretudo 

porque as condições objetivas de trabalho do professor apareceram com mais evidência e se 

opondo, fortemente, ao desenvolvimento das metodologias vivenciadas no PIBID, sendo de 

difícil superação.  

O diálogo, que apareceu no primeiro momento como forma de pensar as 

estratégias de ensino, agora é mais restrito e as metodologias de ensino de Biologia assumem 

uma nova configuração nesse “novo” contexto, como veremos. 

Nesta seção, apresentamos como os ex-bolsistas compreendem a metodologia de 

ensino em seu processo de formação docente (subseção 4.6.1) e a influência que exercem em 

sua prática pedagógica (subseção 4.6.2). 

 

4.6.1 A percepção dos ex-bolsistas sobre as metodologias de ensino em sua formação 

inicial. 

 O quadro dezesseis apresenta as unidades de registro e de contexto relacionadas à 

categoria formação docente. As falas dos sujeitos foram analisadas tendo em vista a 

percepção e concepção de metodologias de ensino que construíram ao longo de sua formação 

inicial (licenciatura). 

Quadro 16 - As metodologias na formação inicial.  

Unidade de registro Unidade de contexto Categoria 

- Percepção das metodologias de ensino 

no processo de formação inicial 

- O curso de formação 

inicial. 

Formação docente 

Fonte: pesquisa da autora. 

 

Dada a relevância das metodologias de ensino no tocante ao processo de mediação 

na construção do conhecimento biológico, é que buscamos inferir sobre seu lugar no curso de 

formação inicial. 

Saber conduzir essa mediação, conhecer as formas de apropriação dos conteúdos 

pelos estudantes e elaborar estratégias para superar as dificuldades que interferem direta ou 
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indiretamente no ensino/aprendizagem de Ciências e Biologia constitui saberes pedagógicos 

essenciais ao exercício de uma docência de boa qualidade. Esse entendimento nos faz olhar 

para o curso de licenciatura e buscar conhecer como essas questões aparecem na formação 

dos futuros professores de Biologia. 

 A literatura tem apontado que a formação pedagógica tem sido uma lacuna na 

formação do professor universitário e imposto limitações à sua prática docente. Realidade que 

se estende aos cursos de licenciatura, onde a pesquisa ainda é considerada atividade de maior 

prestígio em relação à docência  (PIMENTA; ALMEIDA, 2011; PIMENTA; ANASTASIOU, 

2011). Ficando a cargo das disciplinas pedagógicas a discussão sobre o ensinar, marcando a 

dicotomia entre estas e as disciplinas específicas.  

Nesse sentido, entendemos que o PIBID/UFC e particularmente o 

PIBID/Biologia/UFC, assumiram um grande desafio ao propor desenvolver, nas escolas 

parceiras do Programa, atividades/propostas de ensino interdisciplinares, uma vez que a 

fragmentação é um aspecto que marca o próprio curso de formação e as Ciências Biológicas. 

Desafio que foi vivenciado pelos ex-bolsistas e apontado como a dificuldade que marcou de 

forma mais significativa sua atuação nas escolas, como vimos na seção 4.4. 

Conhecer, discutir e vivenciar propostas de ensino interdisciplinares ainda precisa 

constituir uma prática na formação de professores, contribuindo para a construção de saberes 

interdisciplinares, para um saber ser interdisciplinar (Fazenda, 2008). Propostas difíceis de se 

materializarem longe das discussões sobre as metodologias de ensino e dos saberes docentes 

necessários ao fazer e ao saber ser interdisciplinar. 

A partir das falas de Guilherme e Flor foi-nos possível inferir uma preocupação e 

uma tentativa do curso de licenciatura em promover discussões e aprendizagens voltadas para 

o saber ensinar (a partir da proposta de mudança curricular com a criação das disciplinas de 

instrumentalização
58

), sobretudo relacionados aos aspectos didático - pedagógicos, os quais 

contemplam as metodologias de ensino.   

                                                           
58

 "[...] Nas Instrumentalizações existe a participação de professores convidados das diversas disciplinas de cada 

semestre, coordenados por um professor do setor de Prática de Ensino do 

departamento de Biologia. O professor coordenador é responsável por articular o calendário 

letivo da disciplina, a participação dos demais professores, bem como ser o regente de 

algumas atividades durante o semestre. As Instrumentalizações buscam a transposição dos saberes específicos, 

adquiridos nas disciplinas do Núcleo Comum, para o ensino fundamental e médio. Desta feita, elas primam por 

articular, de forma interdisciplinar, os saberes específicos com a transposição destes conteúdos".  In: FEITOSA, 

R. A.; LEITE, R. C. M. Uma análise do currículo formal do curso de Ciências Biológicas da UFC modalidade de 

licenciatura. Revista SBenBio. n. 3. p. 2061 - 2069. Outubro, 2010. Disponível em:  

https://docs.google.com/document/d/1Qx1bFqBzD7VmUuPDlELX8ikC45DlCMp6K-I8qddOjMU/edit?pli=1. 

Acesso em: 28 dez. 2012. 
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Sim, a gente tinha bastante..., se procurava fazer metodologias diferentes, né. Por 

exemplo, nas instrumentalizações a ideia era integrar tudo aquilo que você estava 

estudando naquele semestre, pra pegar aquele conhecimento da academia, do 

curso, e transpor pra Educação Básica. Então a partir daí a gente tinha que 

desenvolver trabalhos pra isso. Eu lembro que na minha instrumentalização um e 

dois a gente teve que desenvolver um, meio que uma aulinha de campo pros 

alunos, eu acho que era do sexto ano, ia lá... aula de campo, o que é que era para 

observar, então aí nesse momento, ah... a gente vai coletar planta, folha pra 

identificar? [...] vamos fazer assim, vamos colocar giz de cera e a partir daí fazer 

os estudos com os alunos sobre a diversidade das folhas, isso foi outra coisa que a 

gente foi aprendendo, né... (GUILHERME). Grifo nosso. 

 

Nessa direção, Flor aponta contribuições do PIBID/Biologia/UFC no intuito de 

consolidar novas formas de pensar o ensino de biologia no curso, sobretudo de integrá-lo às 

questões sociais: 

[...] logo que o currículo mudou em 2006 que foi a minha turma, a gente veio com a 

tentativa de valorização da licenciatura né. Então uma série de disciplinas foram 

colocadas, a gente começou a pensar como é que essas disciplinas seriam colocadas, 

houve uma participação efetiva dos estudantes nesse sentido, inclusive discutindo as 

limitações das disciplinas, o que tinha que melhorar. E o PIBID ele veio nesse processo, 

as discussões que a gente fazia no PIBID na área de biologia era buscar aplicar tudo 

aquilo que a gente vinha discutindo na mudança do currículo, né, tanto essas novas 

metodologias e como isso implicava na formação de professores, como também procurar, 

por exemplo, uma coisa que a gente discutia muito a necessidade de divulgação 

científica, então vamos tentar fazer isso, vamos tentar publicar trabalhos em relação a 

isso, vamos tentar construir um conhecimento biológico que não fique restrito só as 

disciplinas das ciências naturais em si, mas que busquem integrar isso com a questão 

social, né, vamos buscar construir um conhecimento biológico que não seja abstrato para 

aquele estudante, que ele consiga ver aquilo, que ele consiga provar, que ele consiga 

entender isso de forma mais material, construir um raciocínio biológico que seja a partir 

da construção de um viés do que é o pensamento evolutivo né, então tudo isso a gente 

vinha discutindo no PIBID né. (FLOR). Grifo nosso. 

 

Ao passo que Guilherme e Flor vivenciaram de forma positiva as disciplinas de 

instrumentalização advindas com a mudança curricular, participando de abordagens 

metodológicas diferenciadas para o ensino de Biologia, Estrela aponta dificuldades e 

distanciamento em relação a esta discussão. Sinaliza que esta precisaria estar mais presente no 

curso de formação e atribui essa lacuna ao fato de sua turma ter sido a primeira a ser inserida 

no "novo" currículo (2006), num processo de transição curricular
59

, e portanto não ter 

vivenciado as mudanças propostas no âmbito do ensino:  

                                                           
59

 A transição curricular, a qual Estrela faz referência, diz respeito à implementação e efetivação das disciplinas 

de Instrumentalização no currículo "novo" (2006) do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFC. O 

currículo "antigo" (1988) estava pautado no modelo 3 + 1. Sobre esta e outras mudanças prescritas pelo currículo 

de 2006, cf. FEITOSA, R. A.; LEITE, R. C. M. Uma análise do currículo formal do curso de Ciências Biológicas 

da UFC modalidade de licenciatura. Revista SBenBio. n. 3. p. 2061 - 2069. Outubro, 2010. Disponível em:  

https://docs.google.com/document/d/1Qx1bFqBzD7VmUuPDlELX8ikC45DlCMp6K-I8qddOjMU/edit?pli=1. 

Acesso em: 28 dez. 2012. 
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Eu me recordo muito pouco em ter sido trabalhado. Eu sei que, já no final, se buscou 

trabalhar alguma coisa de concepção de ensino; várias formas de se trabalhar 

determinado conteúdo, trabalhar, sei lá, célula, histologia, ecologia. (ESTRELA). Grifo 

nosso. 

 

Porque assim, no meu currículo, as instrumentalizações de ensino de Ciências seriam 

voltadas para a metodologia do ensino de Biologia. Aí é o que eu te falei. Como o nosso 

currículo foi o primeiro, eu não consegui identificar no ensino... a metodologia do ensino 

de Biologia nessas instrumentalizações,  foram muito aquém do que eu acredito de que a 

disciplina deveria abordar, né.  E aí eu fui sentido nos estágios supervisionados, apenas, 

que não era voltado apenas na metodologia de ensino, a gente botava uma situação 

problema, vivenciada em algum... na sala de aula, sei lá, no corredor da escola, e aí a 

gente abordava, sei lá, discutia sobre aquele assunto ou então uma metodologia de 

ensino que pudesse estudar determinado conteúdo. Era isso. Agora, no início, eu não me 

lembro. Se foi trabalhado realmente, pelo menos uma pincelada, eu não consigo pontuar. 
(ESTRELA). Grifo nosso. 

 

Embora Estrela não aponte significativas contribuições das disciplinas de 

instrumentalização, destaca o estágio supervisionado como o momento onde participou mais 

concretamente de discussões sobre as metodologias e outros aspectos da prática pedagógica.  

Destaque que vai ao encontro das teorizações de Pimenta e Lima (2004) sobre a importância 

desse componente curricular no processo de formação docente, no tocante à aprendizagem da 

profissão, elaboração e reelaboração de saberes.  

Guilherme e Estrela apontam concepções de metodologia relacionadas a  

dimensão do "como-fazer", uma dimensão importante da formação e da prática pedagógica, 

entendida por Franco (2012, p. 154) como "prática que se organiza intencionalmente para 

atender a determinadas expectativas educacionais solicitadas / requeridas por uma dada 

comunidade. Neste sentido, entendemos que as metodologias de ensino não devem estar 

restritas à dimensão técnica, antes, devem  potencializar e viabilizar a prática pedagógica, as 

quais devem estar mutuamente comprometidas com uma concepção ampla de educação, 

ensino e aprendizagem. Nessa direção, devemos atentar para o que observa Libâneo (1998 

apud Franco, 2012, p.167): "a formação pedagógica vai significando cada vez mais a 

preparação metodológica do professor e cada vez menos um campo de investigação 

sistemática da realidade educativa". 

É nessa perspectiva que Flor e Leon concebem as metodologias de ensino, 

inserindo-a em uma dimensão social, política, histórica, cultural e econômica, pois a 

compreendem como parte de um processo que pode tanto contribuir para manter o status quo 

quanto para a emancipação dos indivíduos no processo de escolarização: 
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Acho que tem algo fundamental em metodologia, eu acho que a gente tem que 

trabalhar pra gente construir um pensamento biológico que dê conta da 

necessidade histórica que a gente tem hoje, a gente tem que construir uma 

perspectiva de materialidade mais forte. Como assim, acho que cada vez mais a 

gente tem que avançar numa concepção materialista, o que quer dizer isso em 

termos mais práticos, a gente precisa efetivar mais profundamente na escola, 

seja ela pública, de ensino secundário ou ensino superior, a construção de um 

pensamento biológico que se baseia na realidade concreta. [...] Acho que o papel 

fundamental em termo de concepção da licenciatura, que não é só pelo curso em 

si, mas de toda gama de relações que você constrói, das discussões com o 

professor em sala de aula, das discussões com os colegas foi a construção de 

uma reflexão em relação a isso, da necessidade de a gente aprofundar a 

construção de um ensino de biologia mais material, mais prático, mas que, os 

estudantes eles sintam aquela realidade para que eles possam discutir, né, talvez 

mais fora dos muros da escola mesmo, mas olhando pra sociedade, pra onde ele 

vive, pra questão ambiental como ela está realmente, não ficar só discutindo 

ecologia, discutindo que a gente tá vivendo um momento gravíssimo na Terra, se 

eu não consigo dizer pra ele, e ele não sentir isso na pele dele, se no bairro dele, 

ele tem uma situação de falta de saneamento básico, ele não consegue discutir 

isso e pensar na biologia, pensar no estudo dos nematelmintos, das verminoses... 

Se ele não consegue entender a relação. [...] eles não entendem porque é 

totalmente deslocado do ensino de biologia, ela não trabalha essas questões, isso 

não é só na escola pública, é na faculdade também, entendeu. Então em termos de 

concepção que eu construí durante o curso de Ciências Biológicas, e da 

licenciatura acho que seria fundamental essa flexibilidade. [...] Então acho que, 

como ela pode contribuir, né, o desenvolvimento de metodologia, acho que pra 

gente pensar a realidade, pra gente pensar a estrutura da ciência, pra gente 

pensar se a ciência é essa mesmo que a gente tá construindo, se o método 

científico é esse, porque nem sempre foi assim. A gente tem aí uma revolução 

científica que Descartes veio e ele construiu uma perspectiva, tem outros autores 

que tem outro viés. (FLOR). Grifo nosso. 

 

[...] Acho que o segundo ponto – metodologia - acho que a concepção de um 

entendimento dentro da escola sobre como o conhecimento científico da Biologia 

ele tá inserido, a sua construção tá inserido em processos históricos, assim. É 

muito interessante, por exemplo, pegando alguns exemplos, a gente trabalhou a 

origem da vida, e na questão da origem da vida foi extremamente interessante a 

abordagem histórica que a gente deu sobre como é que foi a evolução do 

pensamento científico sobre a origem da vida e como é que relaciona com os 

momentos históricos em que esses pensamentos foram elaborados e a 

necessidade de ter uma compreensão da ciência, a ciência interligada com um 

todo e a Biologia fazendo parte disso. Que processos econômicos, sociais? Como 

é que foi produzida a ciência? Quem são esses cientistas? Quais são os interesses 

nas relações entre economia e sociedade, meio ambiente? Acho que outra 

percepção metodológica da ciência e o outro ponto foi aí talvez a parte assim, tipo, 

de vamos nos apropriarmos disso aqui. O que tá vivenciando agora um 

atrelamento das questões econômicas de forma a reproduzir o modelo de 

sociedade que a gente tem que perceber como certa urgência de modo crítico, mas, 

ao mesmo tempo, sentindo a urgência do tempo histórico de tentar contrapor essa 

lógica que a gente tá vivenciando, mercantilização da vida, dos direitos, da 

educação, do meio ambiente como um todo segue um processo extremamente 

avançado, a leitura que a gente faz é essa aqui e a própria ciência enquanto 

espaço de produção do conhecimento e a forma como ela se organiza pra isso, ela 

vem sofrendo modificações muito grandes. Quais são essas modificações e como 
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isso tá interferindo no ensino de biologia da gente? Acho que muito isso. Ver uma 

concepção do materialismo histórico, partir de uma linha muito forte da 

compreensão da Biologia como um todo. (LEON). Grifo nosso. 
 

As falas de Flor e Leon nos permitem inferir que compartilham de uma visão 

crítica sobre as metodologias de ensino e seu papel no processo de construção e apropriação 

do conhecimento, distanciando-se da dimensão meramente técnica do fazer docente, 

rompendo com uma prática reprodutivista, a qual é apontada por Mar: 

O que a gente ensina lá na escola é como eles ensinam aqui pra gente. Pronto, 

hoje a gente vai ver zoologia, os anelídeos, quem são os anelídeos? Que é do 

mesmo jeito que a gente ver aqui sentado e a gente só reproduz. Eles trouxeram 

contribuição sim, lógico pra manter o sistema, contribuições pra que eu chegasse 

na sala de aula e repetisse o mesmo que eu vi aqui dentro da sala de aula ouvindo, 

tu entende isso? Sim trouxeram contribuições pra me manter nesse sistema. 

(MAR). 

 

É interessante perceber como os ex-bolsistas Leon e Flor articulam suas vivências 

extra sala de aula do curso de licenciatura
60

 na construção de uma concepção das 

metodologias de ensino de Biologia, historicamente situadas. Nosso entendimento é de que 

pensar as metodologias para o ensino e a aprendizagem de Biologia está para além dos 

aspectos intrínsecos aos conteúdos, antes, demanda construir elementos para sua percepção 

em um contexto marcado por contrastes e diante do qual a escola não pode manter-se neutra 

ou indiferente. 

 Cabe nos perguntarmos sobre o sentido das nossas ações como docentes e em 

qual paradigma educacional nos situamos. Quais nossas intencionalidades ao ensinarmos 

Biologia na escola básica? As metodologias que selecionamos dizem da nossa postura diante 

do processo educativo e se concebemos o conteúdo da disciplina Biologia num contexto mais 

amplo de formação humana a ser engendrado no espaço escolar. 

Pensar e repensar formas de ensinar melhor Biologia na Educação Básica deve 

constituir-se em uma cultura nos cursos de licenciatura, oportunizando ao futuro professor 

construir instrumentos teórico-práticos para refletir seu fazer docente no tocante às 

metodologias de ensino e aos saberes pedagógicos requeridos à sua materialização.  

O PIBID/Biologia/UFC, ao propor o desenvolvimento de metodologias que 

ultrapassassem a perspectiva reprodutivista de transmissão-recepção do conhecimento, 

                                                           
60

 Como mencionamos anteriormente, esses sujeitos receberam contribuições de discussões sociais e políticas 

advindas de sua participação em Centro Acadêmico (CA) e em movimentos políticos. Embora esses traços sejam 

percebidos mais concretamente nas falas de Flor e Leon, este aponta que os demais bolsistas também tinham 

envolvimento dessa natureza: “O grupo, como um todo, tinha uma participação muito forte dentro do Centro 

Acadêmico”. (LEON). 
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contribuiu para que os futuros professores identificassem suas necessidades formativas em 

relação aos saberes pedagógicos, especialmente em relação às práticas interdisciplinares e aos 

condicionantes ao seu desenvolvimento.  

Vimos, anteriormente, que as vivências no PIBID possibilitaram múltiplas 

aprendizagens importantes ao exercício da docência e, no tocante às metodologias de ensino, 

o desenvolvimento de ensino por projetos foi uma prática marcante para os ex-bolsistas.  

Por fim, buscamos saber como essas vivências, particularmente às relacionadas às 

metodologias e aos saberes pedagógicos construídos ao longo do Programa influenciaram 

e/ou têm influenciado a prática pedagógica dos sujeitos quando, posteriormente, assumiram 

profissionalmente a sala de aula. É o que apresentamos no próximo tópico. 

4.6.2 A influência das metodologias construídos no PIBID/Biologia/UFC na prática 

pedagógica dos ex-bolsistas ao assumirem a docência, profissionalmente, na Educação 

Básica. 

Vimos na seção 4.4 que os sujeitos enfrentaram e têm enfrentado dificuldades 

para desenvolver as metodologias que aprenderam no PIBID/Biologia/UFC e que têm 

buscado formas de superá-las no espaço escolar, embora as condições objetivas de seu 

trabalho sejam precárias e desestimulantes.  

Nossa pesquisa também intentou saber se, mesmo diante desse complexo 

contexto, as aprendizagens construídas no PIBID/Biologia/UFC têm exercido influência sobre 

a prática pedagógica dos sujeitos, especificamente buscamos saber qual o lugar que as 

metodologias de ensino, vivenciadas no Programa, ocupam em seu fazer docente nas escolas 

onde atuaram/atuam. É a resposta a este questionamento que apresentamos nesta subseção. As 

unidades de registro e de contexto relacionadas à categoria Prática Pedagógica estão 

apontadas no quadro dezessete: 

  
Quadro 17 - O lugar das metodologias de ensino de Biologia na prática pedagógica dos ex-bolsistas. 

Unidade de registro Unidade de contexto Categoria 

- Influência das metodologias de 

ensino na prática pedagógica. 

- a docência e o ensino de 

biologia na escola; 

Prática Pedagógica 

Fonte: pesquisa da autora. 

Como anunciamos no tópico 4.5, o PIBID/Biologia/UFC oportunizou a 

construção de uma multiplicidade de saberes para o exercício da docência, dentre os quais se 

destacaram os saberes pedagógicos. Ao buscarmos perceber a influência que a elaboração de 

metodologias exerceu/exerce na prática pedagógica dos sujeitos, verificamos que além se 
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empenharem em inovar metodologicamente as aulas, os ex-bolsistas têm sua prática 

fortemente influenciada pelos saberes pedagógicos, assumindo uma postura reflexiva sobre o 

ensino e a aprendizagem. 

Destacadamente, as influências que pudemos inferir a partir das falas dos ex-

bolsistas estão reunidas no quadro dezoito. E em seguida, são apresentadas a partir das falas 

dos sujeitos. 

 

Quadro 18 – Influências do PIBID na prática pedagógica dos ex-bolsistas. 

a) postura que têm assumido diante do processo de ensino-aprendizagem e dos educandos: 

uma postura de diálogo, de mediação. 

b) compromisso com o planejamento e com a avaliação. 

c) diversidade/inovações metodológicas no ensino de Ciências e Biologia. 

d) valorização dos conhecimentos prévios dos aprendizes. 

e) valorização da metodologia como forma de analisar a realidade. 

f) articulação teoria – prática. 

g) reflexão sobre a própria prática. 

h) a consciência da importância da fundamentação teórica na proposição de metodologias de 

ensino de Ciências e Biologia. 
Fonte: Pesquisa da autora. 

a) postura que têm assumido diante do processo de ensino-aprendizagem e dos 

educandos: uma postura de diálogo, de mediação: 

 

[...] eu proporciono a participação dos alunos nas minhas aulas. Que eu acho 

que isso é importante. Que é isso que eu levo do PIBID, principalmente, porque 

eu vi que eles participavam mesmo, pelo menos um pouco do nosso dia a dia. 

Isso eu peço muito, proporciono muito a participação deles. É... eu tento, tento, 

apenas tento, é difícil, ter uma visão ampla daquela turma pra poder eu 

identificar onde tem um problema, onde tem uma dificuldade, onde tem uma 

limitação. (ESTRELA). Grifo nosso. 

 

[...] de ter uma nova postura como professor, de você não ser aquela professora 

lá em cima e o aluno lá em baixo. Acho que o PIBID pra mim foi muito disso de 

você se aproximar de um aluno e ele não achar que você... não tirar a sua 

autoridade, digamos assim, autoridade no sentido de sala de aula,  não de ser 

autoritário [...]. (PÉROLA) 

 

b) compromisso com o planejamento e com a avaliação: 

[...] a questão também do planejamento é algo que eu faço hoje, acho que poucos 

professores fazem isso, planejamento. Eu faço planejamento anual, faço 

planejamento mensal e faço um planejamento semanal, então toda aula minha 

eu faço planejamento. [...] a coordenação, a escola não pede, assim, não pede o 

planejamento de aula, mas eu faço, faço algo sistemático, anoto a introdução, tem 

um desenvolvimento e tem uma conclusão. Então esse tipo de coisa, eu acho que 

essa é a função primordial de um professor, você planejar esse tipo de coisa. [...]. 

E em relação a tudo que eu consegui aprender como eu já falei de organização, 
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de planejamento e avaliação, não adianta eu fazer um planejamento sem fazer 

uma avaliação depois. E mesmo quando não é algo em grupo, que é algo 

individual, eu faço uma avaliação, saio da minha aula, faço a avaliação da 

minha aula. (EMANUEL). Grifo nosso. 

 

c) diversidade/inovações metodológicas no ensino de ciências e biologia: 

As metodologias desenvolvidas durante as atividades do PIBID são bem 

diversificadas e interessantes. Elas trazem um dinamismo para a aula, permitindo 

que o aluno seja um participante mais ativo no processo de aprendizagem. 

Acredito que o professor ou a professora que utilizar essas atividades como 

proposta de inovação, certamente conseguirá bons resultados, desde que bem 

estruturada e adaptada às condições particulares de cada escola. [...] Sempre que 

possível, apesar do tempo escasso, busco inovar nas minhas aulas de ciências e 

biologia, trazendo metodologias diferenciadas. Dessa forma, é possível facilitar o 

processo de ensino - aprendizagem para os diversos tipos de estudantes, 

alcançando um maior número de alunos. (ESTRELA). Grifo nosso. 

 

Então foi pensando nessa atividade do PIBID que eu criei também uma atividade 

na sala de aula a menos de três meses atrás, entendeu? Então teve essa 

contribuição. É essa coisa de levar o aluno a fazer algo dentro da sala de aula, pra 

eles é tão simples isso, mas na maioria das vezes, na escola tradicional, não faz 

nada com o aluno, o aluno não sai da sala de aula, o aluno não se levanta da 

cadeira, o aluno não fala. Então, pra eles é algo diferente, simples, é pouco, mas é 

diferente, até hoje isso tá pregado lá na parede, essa pirâmide (alimentar) [...] E 

aí fui e mostrei a pirâmide, foi a mesma metodologia que eles utilizaram 

(referindo-se ao projeto Alimentação desenvolvido pelo PIBID/Biologia/UFC) só 

que, no caso, com alimentos já recortados. Então a gente faz uma adaptação, a 

gente vai aprendendo. (EMANUEL).Grifo nosso. 

 

Tipo assim, era algo essencial levar poesia? Não era, mas você faz algo diferente, 

você pode pegar uma poesia do Patativa do Assaré. Eu fui dar uma aula, no ano 

passado, sobre meio ambiente, biomas, eu não me lembro o que era, eu levei uma 

poesia do Patativa do Assaré sobre como a vegetação, como os animais se 

modificavam no período seco e no período chuvoso e ele falava da questão de 

você observar isso e aí antes de iniciar a aula eu trouxe a poesia e comentei e 

falei da necessidade dos alunos, ao longo da vida deles, de observar o ambiente 

que eles vivem, porque a cidade é um ecossistema. Pronto, comecei a aula, então 

trazer coisas diferentes, trazer uma poesia que é algo simples, o teatro, e iniciar, 

fazer coisas interessantes, que eu aprendi no PIBID coisas interessantes sobre 

isso que eu nunca tinha utilizado. (EMANUEL). Grifo nosso. 

 

Assim, a oficina A árvore do Prazer eu já fiz em sala né, se bem que não foi uma 

metodologia que a gente desenvolveu..., foi uma experiência que a gente fez. A 

história lá do curso, da oficina, eu tentei meio que, minimamente, trazer as 

dinâmicas que eu fiz pra trabalhar em sala, algumas deram certo, outras não, e é 

só isso, de vez em quando eu tento retomar. (GUILHERME). Grifo nosso. 

 

Como eu disse, as metodologias do PIBID são diversas, né, então, cada vez que 

você leva uma coisa diferente para o aluno, não diferente assim, diferente!!!, 

Mas diferente, que ele não viu, (...) é algo que desperta no aluno o quê, ... aquela 

vontade de saber o que é aquilo, de ele sair daquela cadeirinha dele e levantar e 
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querer saber o que é... sei lá, quem sabe chegar em casa e pesquisar mais. E 

realmente uma coisa interessante, né. Cada vez que você usa uma metodologia, 

você traz uma coisa nova, você chama o aluno pra você, tirar da abstração que ele 

tá, da conversa no celular ou da paquera que ele tá fazendo com a coleguinha e 

traz pra você, nem que seja por pouco período de tempo, porque você sabe que 

prender a atenção em 50 minutos seguidos... É difícil. (PÉROLA). Grifo nosso. 

  

A fala de Pérola sobre a diversidade metodológica para o ensino de biologia que 

se perseguiu no PIBID, no sentido de sempre buscar “algo diferente, inovador” nos remete ao 

que Farias (2002) considera como inovação no ensino. Para a autora, práticas inovadoras são 

aquelas práticas de caráter inédito, considerando o espaço em que são realizadas, não 

necessariamente originais, e que trazem mudanças para o contexto em que ocorrem.  

O componente de „novidade‟ de uma inovação condensa um sentido relativo, 

referenciado a „algo existente‟ que a incorpora. Esta é a condição básica para 

se produzir uma inovação: incorporar algo que, até então, não fazia parte da 

unidade de referência, alterando-a (FARIAS 2002, p. 83). 

 

E ainda: “Muitas vezes o „novo‟ pode estar na introdução de algo que já tem uso 

corrente noutro lugar. As inovações são novas ou originais no lugar em que elas são 

incorporadas” (HAVELOCK; HUBERMAN, 1980 apud FARIAS, 2002, p.83). Nesse 

sentido, podemos dizer que as práticas implementadas pelo PIBID/Biologia/UFC têm um 

caráter inovador por introduzirem modificações à realidade posta.  

 

d) valorização dos conhecimentos prévios dos aprendizes: 

O PIBID valorizava isso, o que o aluno traz também, não era só a gente ir e jogar 

informação, valorizava o que ele traz. Então, é isso também que eu tento aplicar 

na sala de aula, valorizar o conhecimento que eles trazem. (EMANUEL). 

 

Eu sempre tento iniciar as minhas aulas trazendo do conteúdo aquilo que tá já 

na vivência do aluno. Daí, a gente já começar a trabalhar os conhecimentos que, 

embora ele não vá utilizar pra sempre, mas que ele vai precisar naquele período 

que ele tá se formando ainda, né, na educação básica. Então, eu começo 

trabalhando com algo que interessa a ele, que esteja relacionado à vivência, ao 

cotidiano, ou a algum assunto que surgiu aí pelo mundo, e aí eu parto para o 

conhecimento mesmo científico que, muitas vezes, é chato pra eles, 

desnecessários, algumas vezes, infelizmente, mas que tem que ser dado, na minha 

visão, tem que ser dado. (ESTRELA). Grifo nosso. 
 

 Nessa direção apontam Bordenave e Pereira (1999, p. 42):  

 
Todo processo de ensino deveria começar na constatação do estado atual do 

aluno, quanto ao conhecimento do aluno sobre o assunto em pauta, bem 

como às suas atitudes em relação a respeito do tema a ser aprendido.  
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e) valorização da metodologia como forma de analisar a realidade: 

[...] o desenvolvimento de metodologias para o ensino de biologia ele não pode ser 

simplesmente para o aluno entender o que significa a célula e como ela interage uma 

com a outra. Essas metodologias devem ser baseadas num método científico que não seja 

só o método pra ele fazer a pesquisa dele e depois descrever algo sobre, o método 

científico pra analisar a realidade. Então o desenvolvimento dessas metodologias elas 

devem servir pra tentativa de educação, tentativa de experimentação do que é a análise, 

tudo bem mais especificamente da biologia num determinado momento na aula, mas que 

aquilo leve pra vida dele, pra ele analisar a realidade, sabe, vai distribuindo, vai 

classificar, porque a gente precisa didaticamente separar o conhecimento, mas ele 

também vai juntar isso pra dar uma resposta, pra dar explicação. [...] Então o 

desenvolvimento de metodologia, a importância que eu atribuo, é a essa, esse 

treinamento, digamos assim, porque ele vai usar pra vida, que a gente imagina que ele 

leva pra vida e a importância no lugar que isso ocupa na prática docente, eu acho que é 

central. Porque se ele for incentivado, isso é a própria educação, a própria construção da 

educação, da forma como ele vai tratar a realidade o mundo de forma crítica, entendeu? 

(FLOR). Grifo nosso. 

 

f) articulação teoria – prática: 

A forma como a gente abordava os conteúdos, por exemplo, a Biologia do 

primeiro ano, a Biologia que trata de células, Biologia celular, como um tema 

muito abstrato, no ponto de vista de como eles conseguem conceber aquilo que a 

gente faz em sala de aula. E aí uma necessidade de articulação entre a vivência, 

entre a prática, entre..., acho que o primeiro ponto assim, de tipo, como a gente 

consegue identificar aquilo que pra gente é concreto quando para os estudantes é 

extremante abstrato, e tentar diminuir essas diferenças e construir uma coisa 

mais concreta [...]. (LEON). Grifo nosso. 

 

g) reflexão sobre a própria prática: 

Uma coisa que ficou muito forte pra mim no PIBID, [...] experiência única e válida 

que eu tô levando pra mim, pro meu trabalho, pro meu dia a dia, é essa história de 

eu pensar o meu fazer em sala. Por mais que seja difícil, falta tempo pra planejar, 

falta tempo pra pensar numa aula dinâmica, numa nova metodologia, em n coisas, 

mas eu sempre tento pensar sobre o que eu tô fazendo em sala, aí, eu fiz isso daqui, 

eu tô sentindo que não tá dando certo, próxima vez que eu for fazer na mesma 

turma eu já tento fazer de uma forma diferente ou melhorar aquilo, ou melhorar, 

ou fazer diferente pra que se torne entendível, entendeu? Eu acho que pra mim o 

PIBID foi bem assim [...]. (GUILHERME). Grifo nosso. 

 

h) a consciência da importância da fundamentação teórica na proposição de 

metodologias de ensino de Ciências e Biologia: 

Eu acho essencial todas essas metodologias que a gente aprendeu em sala de 

aula, tanto a metodologia quanto a questão teórica, porque não dá pra você 

aplicar o método sem ter uma base teórica, antes estimulando embasando esse 

método, usando em sala de aula. Toda vez que eu vou fazer algo diferente eu 

penso, eu não coloco no papel nem nada, mas eu penso, não, isso daqui eu tou 

seguindo essa linha aqui desse pensador desse pesquisador e vou tentar criar 

uma atividade relacionado a isso, na hora que eu tô criando uma aula e ai é 

importante pro aluno e pra mim também, se diversificando como profissional, é o 

que as pessoas reparam basicamente isso [...]. (EMANUEL). Grifo nosso. 
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Tomando a fala do sujeito, que à época das entrevistas era o único atuando em 

escola pública, as metodologias de ensino aprendidas no PIBID não têm se destacado em seu 

fazer docente, devido às limitações e dificuldades características do espaço escolar: 

Elas (as metodologias de ensino) entram muito no sentido de tentar esclarecer o 

assunto. Como é que, geralmente, eu trabalho... tem a aula expositiva com o 

resumo, com a síntese ali do conteúdo na lousa, depois eu tento fazer alguma coisa 

prática, né, não a prática de laboratório, que eu não consigo levar, que eu ainda 

não consigo encaixar tudo, mas algum exercício, alguma coisa nisso. [...] Não é 

prioritário, porque como eu te falei, essa dificuldade na quantidade de alunos, isso 

é difícil e até...  e aí tem hora que a coordenadora ajeita as aulas, ficam juntas, 

três aulas, entendeu, então você tem mais tempo em sala e isso acaba ajudando. Só 

que mesmo assim, as práticas, elas, hoje, na minha vivência em sala de aula, elas 

não são prioritárias, eu diria até que terciárias, devido a falta minha de tempo 

pra planejar elas ou tentar adequar isso a essa quantidade de alunos. E também a 

quantidade de alunos eu acho que é o meu grande... Os meninos até reclamam, 

professor a gente não vai pra o laboratório, não tem condições de levar vocês pro 

laboratório. (GUILHERME). Grifo nosso. 

 

A fala de Guilherme ecoa nas constatações de Bordenave e Pereira (1999) sobre 

as condições de trabalho do professor, limitantes às inovações metodológicas: 

[...] Há também aqui, o problema do tempo. Os currículos sobrecarregados, 

colocando uma pesada carga horária sobre os professores e estudantes, 

limitam o emprego de atividades variadas de ensino. Em geral, são 

sacrificadas precisamente aquelas atividades que estimulam a criatividade e 

a iniciativa própria dos alunos, tais como a pesquisa bibliográfica, o trabalho 

de projetos em equipe, etc. (BORDENAVE; PEREIRA, 1999, p. 122). 

 

E mais:   

Às vezes, circunstâncias alheias à vontade do professor impossibilitam uma 

escolha racional de atividades. Existem escolas e faculdades que não 

oferecem as mais elementares facilidades para outras atividades senão para 

aula tradicional expositiva. Além de alojar numerosas turmas, as salas são 

pequenas, desprovidas de cortinas para escurecimento do ambiente [...].  Em 

síntese, os problemas giram em torno da velha série QUERER – SABER,  

SABER – FAZER - PODER. Existem professores que não querem variar sua 

forma de ensinar; outros querem, mas não sabem aplicar e ainda outros que 

querem e sabem, mas não podem fazê-lo por motivos alheios à sua vontade. 

(BORDENAVE; PEREIRA, 1999, p. 122). 

 

Ainda que a realidade apontada por Bordenave e Pereira (1999) não seja  

animadora, as falas dos sujeitos nos permitem inferir que sua prática pedagógica hoje, como 

professores, tem se pautado no diálogo, na reflexão sobre seu fazer docente, no respeito aos 

saberes dos educandos, no esforço de contornar os obstáculos ao desenvolvimento de 

metodologias inovadoras e no compromisso em relação ao planejamento das aulas,  embora o 

ambiente escolar com seus condicionantes, não raro se apresente na contramão dessa postura. 
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A prática pedagógica dos sujeitos reflete suas aprendizagens ao longo da 

formação inicial e, em especial, ao período em que foram bolsistas do PIBID. De suas falas, 

podemos inferir que as experiências vivenciadas no Programa foram significativas quanto ao 

aspecto formativo, pois lhes possibilitaram o reconhecimento do espaço escolar e de seus 

condicionantes como campo de atuação profissional.   

A experiência do PIBID me deu mais concretude do que seria o trabalho na escola 

pública na cidade, no Ensino Médio, então eu acho que eu aprendi a ver quem era esse 

público, quem eram esses jovens, quais as dificuldades de trabalhar com essa juventude, 

que questionam, que às vezes você não tem a resposta, que te desafia em sala de aula, 

então eu tive um pouco mais de vivência em relação a isso, e isso, pra mim, foi muito 

importante até pras minhas reflexões depois na minha vivência na escola pública. 

(FLOR). Grifo nosso. 

 

Aqui pensamos ser necessário esclarecer o que estamos chamando de 

reconhecimento do espaço escolar: a escola não é um lugar desconhecido dos sujeitos, uma 

vez que passamos, em média, 13 anos de nossas vidas nesse ambiente. O reconhecimento do 

qual falamos diz respeito ao desenvolvimento de uma percepção distinta da que construímos 

sobre a escola quando desta éramos alunos (especialmente sobre sua dinâmica, sobre os 

professores, sobre o ensinar, sobre o aprender, sobre os conteúdos, etc.), buscando, nesse 

novo momento, percebê-la na condição de aprendiz da profissão docente.  

Nessa direção orienta Pimenta (2009, p. 20): “O desafio, então, posto aos cursos 

de formação inicial é o de colaborar no processo de passagem dos alunos de seu ver o 

professor como aluno ao seu ver-se como professor.  

Nesse sentido, o PIBID também possibilitou a construção de importantes 

concepções sobre a docência, tais como: 

 

a) o exercício docente requer a compreensão e o reconhecimento de que os 

conhecimentos não são apropriados pelos estudantes da mesma forma, o que 

demanda uma diversificação das estratégias de ensino: 

 [...] cada um tem a sua identidade própria, cada um recebe o conhecimento de 

maneira diferente, cada um constrói o conhecimento baseado na vivência que ele 

tem, né. Então, a gente tem que ser um polvo, né, ter vários braços pra gente 

poder alcançar pelo menos uma grande parte daquele público de forma coerente, 

né, passando, transformando aquele conhecimento de Biologia de forma correta, 

que chegue, da mesma maneira, para cada um deles, né. Isso... perceber isso, 

identificar que essa abordagem múltipla que a gente tem que ter, né [...]. 

(ESTRELA). Grifo nosso. 

 

b) ensinar exige saberes específicos, como conhecer a matéria e situá-la no 

universo de conhecimento dos estudantes, potencializando sua aprendizagem; 
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desenvolver uma escuta sensível para identificar as dificuldades que os alunos 

apresentam e, a partir desse exercício, repensar o planejamento, e ainda exercer 

um “controle” de sala: 

Se você não sabe conhecimento teórico, não tem como você iniciar uma troca de 

informações com o aluno, né. Se você sabe pelo menos o básico, você sabe o que 

puxar dele e percebendo o que ele já sabe daquele conteúdo, daquele 

conhecimento, o mais simples que seja. E aí você sabendo aquela informação e 

você sabe relacionar e ir dando mais fogo pra aquela aula, mais alimento, mais 

oxigênio pra que aquela aula seja mais produtiva. Isso é um conhecimento. Você 

ter conhecimento. Isso é uma necessidade. Outra necessidade pra você saber 

ensinar é saber escutar também. Se você não escuta, se você não observa, você 

não consegue pontuar onde tá o problema nisso tudo, onde tá a dificuldade ou 

onde você pode ter errado, que momento no seu planejamento você não agiu de 

forma correta pra poder rever o seu planejamento, observar bem, escutar bem. 
Às vezes, os alunos têm ideias ótimas que você, no seu mundinho perfeito é o que 

sabe de tudo, não percebe, não escuta, e aí perde muitas oportunidades. E os 

alunos, eles têm conhecimento, o mais simples que seja, que vão dar mais ânimo 

pra aquela aula. E quando ele percebe que ele tá contribuindo, ele participa mais, 

ele se interessa mais, né. Outra coisa, é você ter espírito de liderança, saber 

coordenar, porque..., principalmente, na educação, no ensino fundamental, 6º 

ano, que eles estão a todo vapor, lá, eles querem participar, todos falam ao 

mesmo tempo, na mesma hora. Se você não souber liderar, coordenar a aula, 

também não flui. Vira um caos. (ESTRELA). Grifo nosso. 

 

[...] sim você tem que ter conhecimentos básicos de botânica, de zoologia, de 

bioquímica... [...]. (MAR). Grifo nosso. 

 

[...] ter o conhecimento da matéria, você tem que controlar, eu não queria usar 

esse termo controlar, mas saber lidar com a turma, saber que se você ficar o 

tempo todo só falando, falando, falando, eles, com 5 minutos, estão em um outro 

mundo que não é o seu, que não é aqui. [...] (PÉROLA). Grifo nosso. 

 

c) tomar consciência da importância do papel que o professor desempenha na 

formação do aluno, mesmo diante das precárias condições objetivas de trabalho 

docente, o que compreende reconhecer o estudante como ser social, buscar 

estimulá-lo para a aprendizagem e ser capaz de gerar situações de ensino que 

causem estranhamento e, por conseguinte, a busca pelo conhecimento: 

[...] que essa docência ela pode ser uma coisa mais engajada, que o professor tem 

um papel em termo de referência, enfim, incentivar aquele aluno que, às vezes, 

ele não tem perspectiva nenhuma, a ter uma esperança.  [...] Tem uma questão 

que é fundamental [...] a capacidade de gerar estranhamento, ela é importante, o 

estranhamento numa perspectiva de ele ver, olha tem alguma coisa aí que tá 

errado ou tem alguma contradição aí. Assim, a lógica das coisas não é pra ser 

assim? não é desse jeito? então gerou um estranhamento. Saber mobilizar essas 

contradições, trabalhar com elas, gerar um estranhamento e, a partir desse 

estranhamento, ele ter curiosidade de encontrar a resposta, que não é a minha 

que vai ser a dele [...] gerar esses questionamentos nele, pra que ele busque a 

resposta e construa conhecimento. (FLOR). Grifo nosso. 
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[...] porque a gente tem um contato muito limitado com o estudante, como eu falei, 

a gente trabalha com muitos alunos em sala de aula e pra gente encontrar essas 

contradições, a gente tem que conhecer a realidade do aluno, quem é aquela 

pessoa? Aquele ser social? Como ele se constitui? Você tem que ter sensibilidade 

pra compreender essas questões e eu acho que existe um embrutecimento a partir 

do que é, sabe... tantos alunos em sala, no meu ritmo de trabalho, as horas que 

eu estou em sala, a grana que eu não ganho, a greve porque o governo pisou em 

cima, o aluno que tá lá que não tá querendo ouvir o que eu tô querendo dizer, o 

aluno que tá lá porque é obrigado, ele não acreditar que pode passar pra ter uma 

vida melhor, não acreditar na educação porque ele acha que a educação não é 

do trato dele, então que vida que ele pode ter, então eu acho que tem essas 

questões todas que são limitantes, sabe. (FLOR). Grifo nosso. 

 

d) a concepção de que ser professor é uma construção, o que pressupõe sentir-se 

desafiado e estar disposto a mudanças, num movimento contínuo de pensar a 

profissão: 

O PIBID ele deu tipo várias facetas de como ser professor, agora eu não posso 

dizer que sei todos os caminhos necessários, porque é uma construção, ser 

professor é uma construção, às vezes uma mudança, hoje você tem que trabalhar 

com uma lousa digital, o que você vai fazer com isso né? (PÉROLA). Grifo 

nosso. 

 

[...] E na questão do ensino de biologia ele vai entrar, não na história de eu ficar 

me acomodando, pronto, eu já tenho todas as minhas aulas prontas e é só 

replicar. Não, mas tá pensando na ação mesmo, do negócio, ah... isso daqui eu 

fiz, deu certo, tem alguma coisa, tem que melhorar, entendeu. E tá pensando 

mesmo no fazer docente. (GUILHERME). Grifo nosso. 

 

As posturas de Pérola e Guilherme refletem a provocação que Nóvoa (1995) 

direciona a formação: 

A formação deve estimular uma perspectiva crítico reflexiva, que forneça 

aos professores os meios de um pensamento autônomo [...] A formação não 

se constrói por acumulação de cursos, de conhecimentos e de técnicas, mas 

sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas [...]. 

(NÓVOA, 1995, p. 25).  

 

Nesse sentido: 

 [...] importa valorizar paradigmas de formação que promovam a preparação 

de professores reflexivos, que assumam a responsabilidade do seu próprio 

desenvolvimento profissional e que participem como protagonistas na 

implementação das políticas educativas [...]. (NÓVOA, 1995, p. 27).  

 

Ao longo do PIBID, os sujeitos também foram construindo saberes pedagógicos 

específicos em relação às metodologias a partir dos projetos que foram desenvolvidos. Dentre 

os projetos, destaca-se o Reaprendendo para Viver (este, particularmente, proposto pela 
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gestão da escola X) pelos desafios que representou para os ex-bolsistas, em termos 

educacionais, sociais e culturais:  

Cada projeto a gente tinha uma coisa diferente pra fazer, então a gente, 

dificilmente, a gente estava sentando numa sala, dificilmente não, acho que 

praticamente nunca a gente ficou numa sala, com um quadro, falando de algo, só 

vendo, né, a gente... então eu aprendi, no caso, a trabalhar com Biologia, com 

dinâmica, com vídeos, com áudio, com música, com teatro, fanzini, que foi feito 

também. A gente teve esse negócio de fazer fanzini, e sei lá, quando a gente 

trabalhava no Reaprendendo para Viver, a gente tentava, era um projeto que 

tentava trabalhar com alunos com dificuldades, alunos do primeiro ano que não 

estavam bem, não estavam mesmo bem, estavam quase reprovando. (PÉROLA). 

Grifo nosso. 

 

Saberes fomentados pelas discussões realizadas em grupo, particularmente sobre o 

significado da educação científica no contexto social dos estudantes. Nesse sentido, Leon 

aponta as contribuições do referido Projeto para pensar sobre as metodologias de ensino, sua 

necessária fundamentação teórica e seu lugar na prática docente, numa perspectiva mais 

holística: 

[...] Acho que como a gente acabou dando muita centralidade a isso ao longo do 

programa, foi a questão de projetos mesmos. A questão da prática... Eu lembro 

que a gente, inclusive, vinha pra cá discutir o texto sobre a importância da 

pesquisa, da experimentação no ensino-aprendizagem de Biologia. E aí a gente, 

dentro disso... Pra cada reunião.... Foi um momento mais de formação teórica. 

Ler sobre um pouco da... como é que é essa educação científica hoje, diferentes 

marcos que ela passou ao longo..., sua relação com a revolução científico-

tecnológica, como é que era um pouco antes. [...] O projeto Reaprendendo pra 

Viver contribuiu muito pra isso. Foi no sentido de conseguir pensar os conteúdos 

no ensino de Biologia muito relacionados à realidade dos educandos. O fato de a 

gente assumir uma turma que era com pessoas com problemas de aprendizagem, 

de ter trabalhado com essas pessoas de diferentes realidades, com diferentes 

problemas, ttrouxe pra gente uma mediação e uma reflexão sobre o ensino de 

Biologia que era fortemente tencionada pela realidade, pelas dificuldades dos 

educandos. [...] (LEON). Grifo nosso. 

 

Embora o ensino por projetos tenha trazido grandes contribuições para pensar não 

apenas o ensino de biologia, mas também a escola e seus processos como um todo, Leon 

destaca que seria importante sistematizar as metodologias que foram desenvolvidas no PIBID 

e relacioná-las às produções já existentes: 

[...] A gente conseguiu pouco, ao longo do projeto, ver o que é que a gente tem 

que sistematizar sobre o ensino de Biologia, sobre metodologias. E aí fomos 

muito mais no sentir os educandos, sentir a escola e pensar os nossos projetos e 

refletir nisso. Acho que a própria articulação da gente sobre aquilo que a gente 

tava produzindo, que já estava produzido, de reflexões sobre metodologias, sobre o 

ensino de Biologia, a gente conseguiu fazer pouco. Acho que a gente tava... eram 

críticas ao nosso lado a questão de: Qual a importância das produções científicas 

sobre as atividades que a gente faz no PIBID como um momento de reflexão mais 

profundo, teórico, sobre qual reflexão sobre o ensino de Biologia que a gente tem? 
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Onde é que a nossa experiência se articula com todo esse conhecimento 

produzido? E aí a gente fazia uma crítica ao fato da gente produzir pouco, da 

gente escrever pouco, escrever pouco sobre os nossos projetos, a gente parar 

pouco para esses momentos. E aí eu acho que muito nesse sentido, agora, 

pensando, acho que a questão sobre metodologia do ensino de Biologia ficou um 

pouco prejudicada no sentido de não conseguirmos fazer uma articulação entre o 

que a gente tava produzindo e o que havia de geral. Mas, ao mesmo tempo, acho 

que não se dando dessa forma, se deu de uma outra forma que, hoje, entendendo 

as limitações, nos deixa muito contentes também. Pelo menos todo mundo do meu 

grupo que foi o fato de ter uma aproximação maior com o educando dentro dos 

projetos e de pensar o ensino a partir de uma possibilidade, de uma compreensão 

do que a gente entende por objetivos da educação dentro da vida dessas pessoas 

aqui. Quais são as contradições que a gente via dentro na escola [...]. (LEON). 

Grifo nosso. 

 

 A observação que Leon faz, sobre a pouca sistematização que houve das 

metodologias que desenvolveram, vão ao encontro de dois objetivos específicos de desta 

pesquisa. Primeiro, quando buscamos identificar as metodologias e ações desenvolvidas pelos 

ex-bolsistas para o ensino de Biologia e saberes e conhecimentos que mobilizaram para 

executá-las e, num segundo momento, quando nos propomos a construir, coletivamente, o 

Produto Educacional resultante desta dissertação, onde conseguimos sistematizar quatro 

projetos desenvolvidos no PIBID/Biologia/UFC. 

Nosso interesse nessa sistematização vai ao encontro das teorizações de Tardif 

(2002) que nos chamam atenção para a necessidade valorização e legitimação dos saberes 

produzidos pelos docentes, os quais devem ser sistematizados, a fim de se transformarem num 

discurso de experiência capaz de informar ou de formar outros docentes. 

Particularmente, no tocante às metodologias de ensino de Biologia e sua relação 

com a construção de saberes pedagógicos, pudemos inferir que esta se fez presente ao longo 

das ações desenvolvidas na escola pelos ex-bolsistas, bem como nas reuniões de 

planejamento, mobilizando saberes diversos e impulsionando os sujeitos a buscar formas de 

superação das dificuldades encontradas nesse percurso, como fica evidenciado nesta fala de 

Leon: 

[...] fazer uma análise da realidade da escola, como a gente acha que deveria... 

qual a nossa avaliação, quais são... o que é que a gente pode e deve inserir agora, 

quais são os objetivos da ação. Aí, depois, a gente ia construindo a metodologia. 

A metodologia toda de intervenção da escola era amadurecida nas reuniões, 

inclusive. A gente se reunia antes. Os bolsistas elaboravam a proposta e traziam 

para as reuniões em que a gente apresentava para o grupo como um todo [...] a 

Coordenadora de Área contribuía [...]. (LEON). Grifo nosso. 

 

 Os saberes pedagógicos foram sendo construídos nessa caminhada, entre o 

idealizado e o realizável e nas contradições que o espaço escolar desvelou face às teorizações 
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sobre o ensino, a aprendizagem, os conteúdos e o ser professor. Contradições que desafiam a 

prática pedagógica dos três sujeitos que permanecem como professores da Educação Básica: 

Estrela, Emanuel e Guilherme. 

Com a fala de Leon, finalizamos este capítulo, na certeza de que o 

PIBID/Biologia/UFC constituiu um marco na formação inicial dos sujeitos, especialmente 

pela aproximação destes com a profissão docente, com a escola, seus atores, a dinâmica desse 

espaço e as relações que nele se estabelecem.  

Antes de passarmos à seção 4.7 não podemos deixar de registrar o que nos diz 

Nóvoa (1995, p. 30): "é preciso fazer um esforço de troca e de partilha de experiências de 

formação, realizadas pelas escolas e pelas instituições de Ensino Superior, criando 

progressivamente uma nova cultura de formação de professores". Cultura na qual o PIBID 

pode se inserir como elemento de construção! 

 

4.7. Sistematização das metodologias de ensino elaboradas e desenvolvidas no 

PIBID/Biologia/UFC - PRODUTO EDUCACIONAL. 

 

A presente seção finaliza o capítulo quatro apresentando o Produto Educacional 

(localizado no Apêndice B) que integra esta dissertação, intitulado: Metodologias para ensino 

de Biologia na Educação Básica: relatos de experiência. 

Surgiu como uma demanda do Mestrado
61

, mas sobretudo de nosso  interesse em 

sistematizar as metodologias de ensino que os ex-bolsistas desenvolveram no âmbito do 

PIBID/Biologia/UFC, com vistas a incrementar a prática pedagógica dos professores de 

biologia da Educação Básica e a melhoria do ensino dessa disciplina na escola. 

Nessa direção, convidamos os sujeitos da pesquisa para divulgarem as práticas de 

ensino de biologia que vivenciaram, atendendo também a uma chamada de Tardif (2002) 

quanto à importância da valorização das experiências e saberes docentes produzidos na 

escola, e da necessidade de sistematização e divulgação dessas experiências. Nessa 

perspectiva, o autor aponta a escola como lócus de produção de múltiplos saberes, devendo a 

universidade reconhecê-los por sua legitimidade. 

Constitui-se de uma produção coletiva que agrega, de forma sistematizada, quatro 

propostas de ensino de biologia vivenciadas pelos ex-bolsistas, as quais foram brevemente 

                                                           
61

 Conforme explicitamos, anteriormente, constitui-se uma exigência dos Mestrados Profissionais. 
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descritas na seção 4.2: Projeto "Pensando Naquilo"; Jogo Perfil Biológico; Aula de Campo: 

no centro, o Ser Humano e o Meio Ambiente (culminância do Projeto Educação, Homem e 

Meio Ambiente); e Projeto Alimentação: você é o que você come.  Nestas propostas de ensino 

são apresentados, sobretudo, os aspectos metodológicos relacionados ao seu desenvolvimento. 

Propomos aos sujeitos que os relatos das propostas de ensino fossem assim 

estruturados:  

Título; 

 1.  Introdução (1.1 Contextualização; 1.2 Fundamentação teórica; 1.3 Objetivos);  

 2. Desenvolvimento (2.1 Materiais utilizados; 2.2Procedimentos de elaboração; 2.3 

Procedimentos de execução); 

 3 Conclusão (3.1 Percepção dos alunos sobre a atividade; 3.2 Aprendizagens; 3.3Avaliação). 

Os ex-bolsistas lançaram mão de relatórios produzidos à época em que as 

atividades foram desenvolvidas para compor o Desenvolvimento. A Introdução envolveu a 

busca por leituras que fundamentassem, teoricamente, a proposta de ensino. Os tópicos 

referentes à Conclusão foram elaborados a partir das impressões dos sujeitos sobre as 

propostas desenvolvidas. Ao final de cada atividade, encontram-se anexos e apêndices que 

compõem materiais (o seu registro, por meio de ilustrações) utilizados e/ ou produzidos para o 

desenvolvimento dessas propostas. 

 Assim, a sistematização e estruturação dos textos que descrevem as experiências de 

ensino resultaram de um esforço coletivo dos sujeitos, meu e de minha orientadora.  

 Dito isto, passemos às Considerações Finais deste trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao partirmos do desejo de conhecer a relação entre o desenvolvimento de 

metodologias para o ensino de Biologia por ex-bolsistas do PIBID e a construção de saberes 

pedagógicos para o exercício da docência no âmbito desse Programa, tínhamos como 

pressuposto que este, de fato, teria contribuído significativamente para a formação dos futuros 

professores, tendo em vista seus objetivos, a saber: inserir os licenciandos no ambiente 

escolar, dentro de uma proposta de aproximação escola-universidade e de vivenciarem a 

docência numa perspectiva interdisciplinar (no caso do PIBID/UFC, que inclui o 

PIBID/Biologia), sob orientação do docente universitário (Coordenador de Área), do 

professor da escola (Professor Supervisor) e em companhia de seus colegas licenciandos.   

Pressuposto confirmado nas falas dos sujeitos, das quais nos foi possível inferir 

múltiplos saberes pedagógicos construídos a partir da elaboração e desenvolvimento de uma 

grande diversidade de metodologias de ensino de Biologia (discussão, oficinas, dinâmicas, 

aula de campo, práticas de laboratório, dramatizações, músicas, poesias, jogos, produção de 

fanzine, etc.) que envolveu vários aspectos: o reconhecimento da complexidade e da dinâmica 

da escola, percepção das diferentes demandas dos estudantes, a mobilização de saberes e 

conhecimentos da formação inicial para pensar as metodologias, sistematizá-las e executá-las 

dentro de uma proposta interdisciplinar, a apropriação de conhecimentos sobre 

interdisciplinaridade e pedagogia de projetos, o enfrentamento de dificuldades inerentes ao 

próprio ensino-aprendizagem de ciências e Biologia e das formas de estruturação e 

organização do espaço escolar e das relações entre seus atores. 

No âmbito dos saberes pedagógicos construídos destacaram-se: o saber planejar o 

ensino (incluindo as metodologias e os aspectos avaliativos), dialogar com os alunos, 

organizar os conteúdos acadêmicos em conteúdos escolares, situar o ensino de biologia e suas 

metodologias em contextos mais amplos (sociais, políticos, econômicos, históricos, culturais e 

éticos), tornar os conteúdos menos abstratos e mais contextualizados, aproximar teoria e 

prática, valorizar os conhecimentos prévios dos estudantes e utilizá-los para iniciar as 

discussões em sala, respeitar as distintas demandas dos estudantes (perfis distintos dos alunos 

dos turnos diurnos e noturnos), saber adequar a linguagem para permitir a apropriação dos 

conteúdos pelos alunos (em face da complicada terminologia da biologia), refletir sobre a 

própria prática e buscar transformá-la. 
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Em síntese, podemos inferir que no movimento de construção de saberes 

pedagógicos no decorrer da permanência dos sujeitos no PIBID – Biologia, particularmente 

quando da elaboração e desenvolvimento de metodologias de ensino, os ex-bolsistas tiveram a 

oportunidade de mobilizar saberes e conhecimentos oriundos da formação inicial (das 

disciplinas específicas, das disciplinas pedagógicas, dos estágios supervisionados, de 

experiências do movimento estudantil, etc.) e de articulá-los frente às demandas da escola. O 

PIBID teve grande participação na construção desses saberes por possibilitar a inserção dos 

licenciandos em situações reais de ensino, uma vez que segundo Pimenta (1998; 2009) estes 

não se constituem a partir de saberes da educação e sobre pedagogia, mas no momento da 

ação docente, da prática que os confronta e reelabora.  

A prática pedagógica dos sujeitos que assumiram profissionalmente a docência na 

escola revelou e tem revelado aos que nela permanecem que as aprendizagens construídas no 

PIBID/Biologia/UFC foram essenciais para conhecer melhor a profissão e a escola pública, 

para pensar sobre os desafios de ser professor nesse contexto, particularmente quanto à 

relação professor-aluno, à seleção e elaboração de metodologias de ensino, e principalmente 

quanto ao pensar e refletir sobre sua própria prática. Os sujeitos conseguiram, coletivamente, 

construir essa postura no âmbito do PIBID, sendo as reuniões de planejamento uma 

ferramenta essencial nesse processo. 

Os saberes docentes construídos no PIBID/Biologia/UFC e ao longo da formação 

inicial fundamentaram a prática pedagógica dos sujeitos que exerceram a docência 

profissionalmente, por um período, e têm fundamentado a dos que estão atuando, hoje, na 

Educação Básica. Vale ressaltar que os sete sujeitos de nossa pesquisa assumiram a docência 

profissionalmente na Educação Básica, mas apenas três permaneceram na escola e destes, um 

está atuando na escola pública. Para alguns, infelizmente, esta realidade foi determinante, 

afastando-os da docência na Educação Básica, para outros tem se constituído um desafio 

contínuo, no sentido de encontrar formas de enfrentamento das suas condições de trabalho e 

da precariedade que, historicamente, marcam a profissão.  

Entendemos que o PIBID, enquanto Programa que se propõe a fortalecer os 

cursos de licenciatura e a permanência dos recém-formados na Educação Básica, precisa estar 

articulado a uma política de valorização dos professores mais ampla, que inclua uma 

reestruturação de suas condições objetivas de trabalho nas escolas e dos planos de cargos, 

carreira e salários, bem como de incentivo à formação continuada.  

Nossa pesquisa aponta a complexidade onde nosso objeto de estudo está inserido, 

sendo infrutífero tratar de metodologias de ensino de biologia sem considerar seu contexto de 
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produção e desenvolvimento. Retomando o título de nossa dissertação, Saberes pedagógicos e 

o desenvolvimento de metodologias de ensino de Biologia: o PIBID como elemento de 

construção, nos damos conta de que não existem formas infalíveis de ensino que garantam a 

aprendizagem dos conteúdos biológicos, mas há formas potencialmente mais favoráveis que 

outras, fundamentadas em um saber pedagógico que não se restringe à dimensão técnica do 

ensinar, antes assume intencionalidades mais amplas e comprometidas com a construção da 

emancipação humana. 

Nessa direção, o PIBID tem ajudado a construir e pensar metodologias de ensino 

criativas, sobretudo possibilitando uma formação pedagógica mais situada no contexto de 

atuação profissional dos licenciandos, diminuindo a distância entre o excesso dos discursos e 

a pobreza das práticas na formação docente.  

 Acreditamos que as experiências que o PIBID oportunizou aos sujeitos e que 

buscamos sistematizar nesta dissertação e em seu Produto Educacional, possam fomentar 

outras questões para continuarmos essa conversa sobre formação de professores e sobre o 

ensinar - aprender biologia na Educação Básica. 
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista aplicado aos ex-bolsistas do  PIBID/BIOLOGIA/UFC 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA - 

ENCIMA 

 

Título - SABERES PEDAGÓGICOS E O DESENVOLVIMENTO DE 

METODOLOGIAS DE ENSINO DE BIOLOGIA: O PIBID COMO 

ELEMENTO DE CONSTRUÇÃO. 
 

 
Nome do Entrevistado(a): ________________________________________ 

Nome fictício:_________________________________________________ 

E-mail:________________________________________Fone: ___________ 

Data da entrevista: ____/___/ 2012  

 

Meu nome é Márcia Melo. Sou mestranda em Ensino de Ciências e Matemática pela 

Universidade Federal do Ceará. Nesse momento estamos realizando o trabalho de campo de 

nossa pesquisa que versa sobre as metodologias de ensino desenvolvidas no âmbito do PIBID 

e a construção de saberes pedagógicos para o exercício da docência. Gostaria de agradecê-lo 

(la) pela disposição em colaborar conosco. O objetivo aqui é conversar sobre esta experiência, 

que, com sua permissão, gostaríamos de gravá-la em áudio.  

 

1. IDENTIFICAÇÃO e PERFIL DOS SUJEITOS 

1.1 Nome:  ____________________________________________ 

1.2 Sexo: (   )F   (    )M   1.3 Idade:_______  

1.4 e-mail:______________________________ 

1.5 tel:_________________________________ 

1.6 Curso_____________________ 

1.7 Instituição em que concluiu o Curso_______________________ 

1.8 Ano de Conclusão__________ 

1.9 Período em que foi bolsista do PIBID______________________ 
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1.10 Durante a graduação participou de algum outro Programa de bolsas?_____ 

Qual?_______________________________________ 

1.11 Possui outra graduação?__________Qual?________________ 

1.12 Tem Pós - graduação?_______ Em quê?_________________ 

1.13 Escola em que exerce a docência na Educação 

Básica__________________________________________________ 

1.14 Disciplinas que ministra________________________________ 

1.15 Séries em que atua/atuou______________________________ 

1.16 Tempo de atuação na Educação Básica___________________ 

1.17 Vínculo com escola___________________________________ 

 

2. CONHECIMENTO SOBRE O PIBID  

 

2.1 O que você conhece/lembra sobre o Programa? 

2.2 O que você conhece/lembra sobre a proposta do subprojeto da área da Biologia? 

2.3 Acha que conseguiu atingir o objetivo da proposta? 

2.4 O que o (a) motivou a participar? 

2.5 Como aconteceu sua inserção na escola no âmbito do PIBID? 

 

3. PARTICIPAÇÃO DOS EX-BOLSISTAS NO PIBID E O DESENVOLVIMENTO DE 

METODOLOGIAS DE ENSINO DE BIOLOGIA 

 

3.1 Que atividades desenvolvia como bolsista do Programa? 

3.2 Como ocorria o planejamento, a execução e a avaliação das ações do Programa 

desenvolvidas na escola? 

3.3 Que dificuldades você sentiu na execução do Programa na escola?  

3.4 Que dificuldades foram identificadas quanto ao ensino de Biologia durante sua 

permanência na escola no âmbito do PIBID? Como superou essa realidade? 

3.5 Em relação ao ensino de Biologia, que aprendizagens você identifica a partir da 

participação no Programa? Ou o que você aprendeu com o PIBID em relação ao 

ensino de Biologia? 
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3.6 Que metodologias foram desenvolvidas para o ensino de Biologia no âmbito do 

Programa? Pode descrevê-las? Que conhecimentos mobilizou para elaborá-las e 

executá-las na escola? 

 

4. CONTRIBUIÇÕES DO PIBID PARA A FORMAÇÃO DOCENTE DOS EX-

BOLSISTAS 

 

4.1 Que contribuições o PIBID trouxe para sua formação docente inicial no curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas? 

4.2 Em que o curso de licenciatura contribuiu para sua atuação no PIBID? 

4.3 Durante sua formação inicial no Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, que 

concepções conseguiu construir sobre metodologia para o ensino de Biologia? 

4.4 Que situações e práticas vivenciadas no âmbito do PIBID você considera que tenham 

lhe aproximado da realidade da profissão docente? Ou que tenham contribuído para 

melhor conhecer a profissão? 

4.5 Que aprendizagens você atribui à sua participação no Programa no tocante à 

construção de conhecimentos importantes para o exercício da docência? 

4.6 Quais situações e práticas vivenciadas no PIBID e em seu curso de licenciatura lhe 

oportunizaram a aprendizagem de metodologia para o ensino de Biologia na escola? 

4.7 A partir de sua participação no Programa, você identifica o que é necessário a um 

professor para saber ensinar? Ou a partir de sua vivência no PIBID, que saberes 

considera necessários ao exercício da docência? 

 

5. A ATUAÇÃO PROFISSIONAL DOS EX-BOLSISTAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

CONTRIBUIÇÕES DA FORMAÇÃO INICIAL E DAS VIVÊNCIAS NO ÂMBITO DO 

PIBID. 

 

5.1 Que dificuldades você enfrenta, hoje, no exercício da docência?  

5.2 Como sua vivência no PIBID tem contribuído para superá-las? Ou que influência 

exerce hoje sobre sua prática pedagógica como docente da Educação Básica?  

5.3 Em que as disciplinas do curso de licenciatura contribuem hoje para o seu exercício 

profissional? Trace um paralelo entre as aprendizagens no PIBID e da formação inicial 

para atuar na Educação Básica. 
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5.4 Que contribuições para sua formação docente você acredita que são oriundas da 

elaboração de metodologias para o ensino de Biologia no âmbito do PIBID? 

5.5 Que importância você atribui às metodologias no processo de ensino dos conteúdos da 

Biologia? Qual o lugar que ocupam hoje em sua prática docente? 

5.6 Quanto ao desenvolvimento de metodologias de ensino, como você acredita que essa 

prática poderia contribuir para a formação inicial dos futuros professores de Biologia? 

5.7 Como você acredita que as metodologias desenvolvidas no âmbito do PIBID para o 

ensino de Biologia podem contribuir para a melhoria da aprendizagem dessa área do 

conhecimento na escola básica? 

5.8 Você estaria disposto (a) a divulgar essas metodologias com vistas a dar uma 

contribuição para a melhoria do ensino de Biologia na Educação Básica? 
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APÊNDICE B - PRODUTO EDUCACIONAL 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este Produto Educacional foi elaborado a partir dos dados da pesquisa que 

realizamos no âmbito do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática da UFC 

- ENCIMA, onde buscamos analisar a relação entre o desenvolvimento de metodologias para 

o ensino de Biologia por ex-bolsistas do PIBID e a construção de saberes pedagógicos para o 

exercício da docência, no âmbito desse Programa.  

Foi produzido em colaboração com a orientadora desse trabalho e com cinco 

sujeitos da pesquisa
62

. Constitui-se de relatos que descrevem propostas de ensino 

desenvolvidas pelos ex- bolsistas do PIBID/Biologia da UFC durante sua atuação em duas 

escolas públicas, de Ensino Médio, no município de Fortaleza, no período em que foram 

bolsistas do Programa (2009-2011).  

Tem a finalidade de contribuir para incrementar a prática pedagógica do professor 

de Biologia da Educação Básica, facilitando-lhes o acesso a formas diversificadas de abordar 

os conteúdos biológicos.  

O interesse em conhecer as experiências de ensino, a produção de saberes 

pedagógicos e a elaboração e desenvolvimento de metodologias vivenciadas pelos sujeitos 

advém de nossa constatação de que uma parcela significativa das dificuldades do ensino – 

aprendizagem de Biologia, na escola, está atrelada à forma como os conteúdos são abordados, 

geralmente de forma expositiva, abstrata, descontextualizada e pouco dialogada. 

 Nesse sentido, este material objetiva aproximar a teoria e a prática no ensino-

aprendizagem dos conteúdos biológicos escolares. Para tanto, selecionamos quatro propostas 

de ensino desenvolvidas pelos ex-bolsistas: Projeto 'Pensando Naquilo'; Jogo Perfil Biológico; 

Aula de campo: no centro, o Ser Humano e o Meio Ambiente; Projeto Alimentação: você é o 

que você come. Estas propostas apresentam estratégias metodológicas para um ensino de 

Biologia mais contextualizado, lúdico, dinâmico e socio-historicamente situado. 

Esperamos que este material possa contribuir para a melhoria do 

ensino/aprendizagem dos conteúdos de Biologia na Educação Básica, ao apresentar-se como 

um conjunto de alternativas metodológicas à prática pedagógica dos professores, 

particularmente por possibilitar espaços para discussão e articulação entre os conteúdos e a 

forma como se materializam no cotidiano dos estudantes.   

                                                           
62

 Os sete sujeitos da pesquisa foram convidados a participar da elaboração coletiva do Produto Educacional, 

destes, cinco se prontificaram a sistematizar conosco as metodologias que desenvolveram, coletivamente, no 

âmbito do PIBID/Biologia/UFC.  
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As propostas/metodologias divulgadas neste produto Educacional não 

intencionam ser “uma receita” para os professores, mas um instrumento de trabalho a somar 

com sua prática docente. Desejamos que, a partir da leitura deste material, se sintam 

estimulados a apropriarem-se das práticas de ensino aqui descritas, experimentando-as e 

adaptando-as às suas múltiplas realidades.  
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ATIVIDADE 1 - “PENSANDO NAQUILO”: PARA ENTENDER A SEXUALIDADE 

                                            

 Sofia Cavalcanti Lima de Holanda. 

                                                                               

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este relato trata de uma experiência de ensino desenvolvida por ex- alunos de 

licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Ceará em uma escola 

pública, de Ensino Médio, no município de Fortaleza, durante os meses de setembro e outubro 

de 2009. A qual abordou, sob forma de Projeto, a temática da Sexualidade, no âmbito das 

ações desenvolvidas pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID e 

do qual foram bolsistas.  

Abordar a temática da Sexualidade, na Escola Básica, apresenta-se como um 

desafio tanto para os docentes em serviço, quanto para os licenciandos de Biologia. Pesquisa 

realizada por XAVIER (2009) com concludentes de licenciatura em Ciências Biológicas da 

Universidade Federal do Ceará apontou a necessidade desses futuros professores e de seus 

formadores investirem mais no trabalho com questões relacionadas à educação sexual, de 

forma a:  

permitir acesso e o aumento de momentos para discussão, a fim de preparar melhor 

futuros docentes que estão com uma formação deficiente, visivelmente confusos 

sobre muitos pontos dentro do trabalho com sexualidade, o que não ajuda a 

organizar um direcionamento que os permita estarem seguros para abordar esta 

temática. (XAVIER, 2009, p. 48). 

 

Desse modo, entendemos que a experiência de ensino que compartilharemos aqui 

poderá nos auxiliar no desenvolvimento dessa temática com os estudantes, contribuindo, 

segundo Oliveira (2010), para criar na escola um ambiente favorável para que os discentes 

exponham suas dúvidas, medos e mitos em relação à sua sexualidade. Assim, a escola estaria 

cumprindo seu papel na formação dos educandos, auxiliando-os a assumirem sua sexualidade 

com consciência e responsabilidade, e a evitar riscos ou atitudes motivadas tão somente por 

impulso e que venham lhes trazer danos. 
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1.1 Contextualização 

 

A escola exerce um importante papel na orientação sexual durante a adolescência, 

pois é o ambiente social no qual o indivíduo passa grande parte de sua vida, e é um dos 

principais elementos para contatos interpessoais. Um programa adequado de educação sexual 

permite maior consciência de si e do outro, além de reconhecer como lícito o direito ao 

prazer, possibilitando ao indivíduo melhores condições de buscar a própria felicidade e 

exercer a sua cidadania de forma mais plena. 

A ideia de trabalhar esta temática nos moldes de projeto partiu de uma demanda 

da própria escola em que atuamos como bolsistas do PIBID, no sentido de discutir com os 

alunos questões relacionadas à sexualidade. Como esperado, o tema agradou bastante aos 

estudantes, resultando em um grande número de inscrições para a participação no projeto.  

Seguindo a tendência atual, e objetivando-se estimular discussões relevantes para 

os jovens, foi sugerida e organizada uma proposta baseada na interdisciplinaridade. Dessa 

maneira, acredita-se que um projeto com a participação e abordagem de múltiplas disciplinas 

possa contribuir para a conscientização do aluno sobre tais questões e favorecer sua 

comunicação com a família e a escola. 

 

1.2 Fundamentação teórica 

 

A sexualidade é um conceito abrangente e que está intimamente relacionada à 

existência do ser humano, tornando-se, dessa maneira, assunto essencial para a formação do 

indivíduo dentro da escola (XAVIER, 2009). 

Segundo Oliveira (2010), a expressão da sexualidade no ambiente escolar 

difunde-se por todos os espaços e é evidenciada nas atitudes dos alunos, muito embora seja 

um local que permita algumas atitudes de repressão. Ainda assim, a escola se mostra um 

espaço privilegiado para discussões sobre a sexualidade dos jovens. 

Conforme estudo realizado por Xavier (2009), a temática sexualidade teve um 

surgimento tímido no âmbito escolar, ganhando mais destaque, nas escolas brasileiras, com a 

proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) - Temas Transversais.  

Nos PCN - Temas Transversais esse assunto é abordado na seção de orientação 

sexual e é sugerido sua transversalização para que este tema não fique restrito a uma 

disciplina, mas que seja debatido no âmbito das diversas áreas do conhecimento. Além disso, 
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traz como objetivos proporcionar o autoconhecimento e a reflexão sobre os aspectos da 

sexualidade, de forma a contribuir para o bem estar do adolescente (BRASIL, 1997).  

Os PCN representam um referencial que orienta o trabalho pedagógico, no sentido 

de potencializar o desenvolvimento de habilidades e competências que são esperadas para a 

formação plena de um cidadão (XAVIER, 2009).  De acordo com Jeolás e Ferrari (2003), a 

educação sexual deve ser uma prática auto-reflexiva e que oportunize ao aluno construir uma 

visão mais crítica acerca do tema, de forma a se tornar mais consciente sobre o respeito ao 

outro e as diversas manifestações da sexualidade. 

 

1.3 Objetivos 

 

Promover discussões a respeito da sexualidade em suas dimensões biológica, 

psicológica e sociocultural, visando favorecer ao aluno construir, ativamente, sua identidade 

sexual, entendendo os processos que ocorrem para a formação desta.  

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Passaremos, agora, a apresentar como a presente proposta foi, por nós, 

desenvolvida na escola, destacando os materiais utilizados, os procedimentos de elaboração e 

de execução. 

 

2.1 Materiais utilizados 

 

Para a realização das atividades foram utilizados diversos recursos: 

 

• projetor audiovisual (data-show); 

• Caixa “Daquilo”; 

•métodos contraceptivos: preservativos (masculino e feminino), pílulas anticoncepcionais, 

pílula do dia seguinte e DIU (dispositivo intrauterino); 

• barriga „gravídica‟; 

• modelos e pranchas anatômicas; 



153 

• vídeos; 

• músicas; 

• textos; 

• apresentação teatral. 

 

2.2 Procedimentos de elaboração  

  

O projeto tem abordagem interdisciplinar, partindo de três eixos norteadores: as 

ciências naturais, exatas e humanas. A proposta foi idealizada pelo PIBID/Biologia/UFC e 

elaborada juntamente com licenciandos das áreas de Letras, Filosofia, Química, Matemática e 

Física (também bolsistas do Programa). Além dessas contribuições, foi fundamental o apoio 

do núcleo gestor e do grêmio estudantil na divulgação da atividade dentro da escola, por meio 

da disseminação de cartazes informativos sobre a temática, além da divulgação desta nas salas 

de aula.  

A estruturação deste projeto está organizada em cinco momentos. Como atividade 

inicial, idealizou-se a confecção de algumas caixas, posteriormente identificadas como 

„Caixas Daquilo‟, que foram posicionadas em pontos estratégicos da escola (grêmio estudantil 

e próximo à cantina), visando recolher dúvidas dos alunos a respeito da temática, antes da 

realização do evento. Antes do início das atividades, as perguntas foram recolhidas e 

organizadas conforme a temática de cada momento do projeto. Esta etapa foi imprescindível, 

pois as metodologias e atividades propostas nos momentos seguintes foram baseadas e 

elaboradas a partir das dúvidas mais frequentes dos estudantes.  

O segundo momento aborda a criação de estereótipos envolvendo identidade dos 

gêneros, já o terceiro trata de temas como a gravidez precoce, doenças sexualmente 

transmissíveis e métodos contraceptivos. Com relação ao quarto e quinto momentos, estes 

estão destinados a abordar temas polêmicos como a homossexualidade, aborto e abuso sexual.  

Durante a execução dos momentos todas as áreas ofereceram suporte e 

contribuíram de diversas maneiras, encaixando-se nas atividades mais adequadas para a 

disciplina em questão. Baseando-se neste fato, licenciandos de Matemática, também bolsistas 

do PIBID, realizaram um tratamento estatístico com os dados obtidos sobre gravidez precoce 

e casos de DST. Os bolsistas da área da Física participaram do projeto demonstrando as 

adaptações (em termos de equilíbrio) do corpo feminino durante a gravidez, destacando a 
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barriga grávida e relacionando-a com seu peso e redirecionamento do eixo da mulher 

gestante. Outras discussões com relação aos assuntos polêmicos, envolvendo a sexualidade, 

foram abordadas pela área da Filosofia; a produção de gêneros textuais realizada com auxílio 

dos bolsistas da área de Letras, além de atividades práticas e dramatização teatral trabalhadas 

pela área da Química. 

Como atividade finalizadora do projeto, organizou-se um momento de 

socialização onde os alunos tiveram a oportunidade de expor suas ideias através de 

dramatizações, gêneros textuais, músicas, entre outros. As intervenções, no decorrer do 

projeto, foram direcionadas a partir de discussões, atividades práticas e da utilização de 

recursos audiovisuais. É importante ressaltar que todas as dinâmicas e textos extraídos de 

livros, assim como as músicas utilizadas durante a execução do projeto estão devidamente 

identificados na seção bibliográfica. 

 

2.3 Procedimentos de execução 

 

1º dia 

- Tema: Estereótipos e Anatomia 

- Tempo de duração: 3 horas 

- Descrição das atividades e tempo estimado: 

 

• Leitura do texto “Aquilo”
63

 de Luís Fernando Veríssimo (10 minutos); 

• Participação da área de Letras trabalhando estereótipos através de personagens femininas 

dentro da literatura brasileira (1 hora e 10 minutos); 

• Dinâmica dos estereótipos masculinos (30 minutos); 

• Intervalo (10 minutos); 

• Apresentação sobre anatomia (1 hora). 

 

- Considerações: A atividade teve como ponto de partida a leitura do texto “Aquilo”. Sugere-

se que duas pessoas façam esta leitura, buscando dramatizá-la e enfatizando as entonações dos 

diálogos presentes no texto. Em seguida, foi selecionada uma personagem feminina
64

 da 

literatura brasileira para trabalhar perfis estereotipados. A dinâmica trabalhada nesse dia foi 

adaptada da oficina “Identificando estereótipos”, extraída do guia Saúde e Prevenção nas 

                                                           
63

 Disponível no Anexo 1. 
64

 A personagem selecionada foi Rita Baiana, do romance O Cortiço, do escritor naturalista Aluísio de Azevedo, 

publicado no Brasil, em 1890.  
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Escolas (2008, p. 43). Como conclusão, houve uma apresentação para visualizar as estruturas 

reprodutivas, através de slides, e os modelos anatômicos do laboratório da escola. 

 

2º dia     

- Tema: DST 

- Tempo de duração: 3 horas 

- Descrição das atividades e tempo estimado: 

 

• Dinâmica “Contatos Pessoais” e apresentação de slides sobre DST (1 hora e 10 minutos); 

• Participação da área da Matemática demonstrando gráficos sobre casos de DST e gravidez  

• precoce (40 minutos); 

• Intervalo (10 minutos); 

• Participação da área da Química nos testes da camisinha (1 hora). 

 

- Considerações: A atividade inicial, para introduzir o tema do dia e “quebrar o gelo” do 

grupo, foi a dinâmica “Contatos Pessoais”, extraída do Manual do Multiplicador: adolescente 

(2000, p. 70-71). Após a realização da dinâmica, houve uma apresentação de slides sobre 

DST e, em seguida, demonstração de gráficos sobre casos de DST e gravidez precoce. Para 

finalizar, cada turma seguiu para os laboratórios da escola onde foram realizados testes para 

verificar a eficácia do preservativo masculino.  

 

3º dia: 

- Tema: Gravidez e Métodos Contraceptivos 

- Tempo de duração: 5 horas 

- Descrição das atividades e tempo estimado: 

 

• Vídeo “Tudo Sobre Gravidez” da Discovery Channel (54 minutos); 

• Respondendo as perguntas da “Caixa Daquilo” (10 minutos); 

• Apresentação de slides sobre métodos contraceptivos (15 minutos); 

• Respondendo as dúvidas que surgirem (15 minutos); 

• Intervalo (30 minutos); 

• Participação da área da Física com as barrigas gravídicas (1 hora); 



156 

• Participação da área da Química com a peça teatral “A química do amor” 
65

(2 horas).  

 

- Considerações: Para iniciar, os alunos assistiram ao vídeo “Tudo Sobre Gravidez”, 

disponível em alguns sites para download. Logo após, algumas perguntas foram retiradas da 

„Caixa Daquilo‟ respondidas. Posteriormente, houve apresentação de slides sobre métodos 

contraceptivos e participação dos licenciandos de Física com a demonstração de falsas 

barrigas grávidas para que os alunos as manipulassem. Para finalizar as atividades do dia, uma 

peça teatral foi apresentada com texto elaborado por bolsistas da área da Química, 

dramatizada por alguns alunos, que foram auxiliados pela professora de teatro da escola. 

 

4º dia 

- Tema: Temas Polêmicos 

- Tempo de duração: 3 horas e 40 minutos 

- Descrição das atividades e tempo estimado: 

 

• Participação da Filosofia com discussão sobre aborto (1 hora e 30 minutos); 

• Intervalo (10 minutos); 

• Leitura dos textos “No país de Blowminsk” e “Composição da sexualidade” e discussão 

sobre homossexualidade (1 hora); 

• Participação da área da Letras com a leitura de textos sobre temas polêmicos (1 hora). 

 

- Considerações: As atividades iniciaram com a participação da área da Filosofia com 

discussões e apresentação de slides sobre aborto e relações de gênero. Logo em seguida, 

foram trabalhados textos extraídos do guia “Saúde e Prevenção nas Escolas” (2008, p. 58 – 

60). 

5º dia 

- Tema: Mesa-redonda 

- Tempo de duração: 3 horas e 30 minutos 

- Descrição das atividades e tempo estimado: 

 

• Apresentação de músicas e vídeos relacionados com a temática do projeto para ambientar 

todo o grupo (30 minutos); 
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• Abertura (10 minutos); 

• Palestras - os palestrantes foram convidados para debater assuntos específicos previamente 

determinados: Palestrante 1 (CEDECA - Orientação jurídica para crianças e adolescentes) (40 

minutos); Palestrante 2  (GRAB: Grupo de Resistência Asa Branca - Homossexualidade) (40 

minutos); Palestrante 3 (COAS – Orientação médica) (40 minutos); 

• Intervalo (20 minutos); 

• Púlpito e avaliação do projeto (30 minutos). 

 

- Considerações: A atividade planejada tinha como objetivo apresentar palestras de variados 

assuntos, com a participação de representantes de alguns Grupos ou Órgãos. Entretanto, 

alguns imprevistos surgiram e impossibilitaram a execução do que foi planejado. Dessa 

forma, uma representante do CEDECA debateu sobre abuso sexual e forneceu as devidas 

orientações para as vítimas de abuso. Deveria ter a participação de outros palestrantes, o que 

não foi possível. Além disso, como conclusão, participantes de todas as atividades discutiram 

e avaliaram o projeto. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

A seguir apresentaremos as percepções dos alunos sobre as atividades 

desenvolvidas, as aprendizagens para os sujeitos envolvidos, assim como uma breve avaliação 

sobre essa experiência pedagógica. 

 

3.1 Percepção dos alunos sobre a atividade 

 

Desde o início, os estudantes se mostraram entusiasmados, envolvendo-se na 

elaboração do projeto e participando com as suas dúvidas e vivências pessoais. Houve uma 

diminuição na frequência dos alunos do 1º para o 2º dia, mantendo-se constante a partir de 

então. Provavelmente, isso se deve ao fato de que alguns alunos não se sentiram 

contemplados com as atividades propostas inicialmente, sendo assim desestimulados para 

continuar, ou a necessidade de outros alunos de abdicar das atividades da escola para 

comparecer em outros compromissos, como o trabalho, por exemplo. 

Infelizmente, no encerramento de todas as atividades, houve uma apresentação de 

um grupo de dança, convidado por alguns alunos e que não havia sido planejada com os  

integrantes do PIBID. A dança valorizava aspectos sobre a sexualidade de forma apelativa, 
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contrariando as propostas desenvolvidas no decorrer do Projeto. Este fato demonstra a 

necessidade de reavaliação das atividades sugeridas, com o intuito de identificar possíveis 

falhas, além de relembrar sobre a importância da elaboração do planejamento. 

 

3.2 Aprendizagens 

 

Apesar dos contratempos, a execução desta atividade apresentou-se de forma 

positiva tanto para os alunos, como para os bolsistas do PIBID, contribuindo na construção 

dos conhecimentos dos sujeitos participantes. 

Em todos os momentos, os estudantes tiveram oportunidade de expressar 

livremente ideias sobre temas que são de interesse para a maioria dos jovens e que, 

geralmente, não são discutidos no ambiente em que convivem (OLIVEIRA, 2010), como na 

escola ou na própria família. A família, muitas vezes, não facilita esse diálogo por não ter um 

conhecimento sobre o assunto, preferindo abster-se desses debates. Enquanto que a escola, 

dentro do seu planejamento, na maioria dos casos, não dispõe de tempo hábil para contemplar 

assuntos relevantes para a formação cidadã. 

Além dessas contribuições, as atividades propuseram uma maior interação entre 

os próprios alunos, bem como fornecer um espaço onde eles buscassem maiores 

esclarecimentos sobre seu corpo e para a construção da identidade, conscientizando-os para a 

tomada de atitudes respeitosas com seus semelhantes. 

Para os bolsistas, acredito que o maior aprendizado foi a vivência da dinâmica 

escolar, bem como a elaboração de atividades na forma de um projeto. Compreender também 

que cada estudante é único e, dessa forma, assimilam e constroem o conhecimento de formas 

diferentes. Além disso, a oportunidade de entender, de fato, o conceito da 

interdisciplinaridade, uma vez que, no decorrer das atividades, as participações das áreas 

ocorriam de maneira fragmentada, sem relação com a proposta inicial interdisciplinar do 

projeto. 

 

3.3 Avaliação 

 

De um modo geral, a proposta desse projeto didático foi de fundamental 

importância dentro da escola, uma vez que os participantes se mostraram sujeitos ativos na 

construção do conhecimento.  
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É importante lembrar que as atividades que foram propostas são apenas sugestões, 

pois sabemos que o cotidiano escolar é muito dinâmico e, muitas vezes, sem condições de 

dispor o tempo necessário para a realização deste projeto inteiramente. Dessa forma, 

sugerimos que cada escola possa adaptar este projeto, buscando outras atividades e 

readequando-o para a sua realidade (tempo/espaço/turmas/recursos, demandas, etc.). 
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ANEXO 1 - "AQUILO" - Texto de Luís Fernando Veríssimo. 

 

“AQUILO” 

 

- De uns tempos pra cá, eu só penso naquilo. 

- Eu penso naquilo desde os meus, sei lá, 11 anos. 

- Onze anos? 

- É. E o tempo todo. 

- Não. Eu, antigamente, pensava pouco naquilo. Era uma coisa que não me preocupava. Claro 

que a gente convivia com aquilo desde cedo. Via acontecer à nossa volta, não podia ignorar. 

Mas não era, assim, uma preocupação constante, como agora. 

- Pra mim sempre foi. Aliás, eu não penso em outra coisa. 

- Desde criança ?! 

- De dia e de noite. 

- E como é que você conseguia viver com isso, desde criança? 

- Mas é uma coisa natural. Acho que todo mundo é assim. Você que é anormal se começou a 

pensar naquilo nessa idade. 

- Antes eu pensava, mas hoje é uma obsessão. Fico imaginando como será. O que vou sentir. 

Como será o depois. 

- Você se preocupa demais. Precisa relaxar. A coisa tem que acontecer naturalmente. Se você 

fica ansioso, é pior. Aí sim, aquilo se torna uma angústia, em vez de um prazer. 

- Um prazer? Aquilo? 

- Pra você não sei. Pra mim, é o maior prazer que um homem pode ter. É quando o homem 

chega ao paraíso. 

- Bom, se você acredita nisso, então pode pensar naquilo como um prazer. Pra mim é o fim. 

- Você precisa de ajuda, rapaz. 

- Ajuda religiosa? Perdi a fé há muito tempo. Da última vez que falei com um padre a 

respeito, só o que ele me disse foi que eu devia rezar. Rezar muito, pra poder enfrentar aquilo 

sem medo. 

- Mas você foi procurar logo um padre? Precisa de ajuda psiquiátrica. Talvez clínica, não sei. 

Ter pavor daquilo não é saudável. 

- E eu não sei? Eu queria ser como você. Viver com a perspectiva daquilo naturalmente, até 

alegremente. Ir para aquilo assoviando. 
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- Ah, vou. Assoviando e dando pulinho. Olhe, já sei o que eu vou fazer. Vou apresentar você a 

uma amiga minha. Ela vai tirar todo o seu medo. 

- Sei. Uma dessas transcendentalistas. 

- Não, é daqui mesmo. Codinome Neca. Com ela é tiro e queda. Figurativamente falando, 

claro. 

- Hein? 

- O quê? 

- Do que é que nós estamos falando? 

- Do que é que você está falando? 

- Daquilo. Da morte. 

- Ah. 

- E você? 

- Esquece. 
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ANEXO 2 – Roteiro da peça A QUÍMICA DO AMOR  

 

A QUÍMICA DO AMOR
66

 

 

 

Cena 1. Casa do oxigênio  

 

Oxigênio está sentado em sua escrivaninha estudando, demonstrando interesse em lutar para um dia 

conseguir algo na vida. 

 

Irmão de oxigênio: Olá oxigênio, está sabendo da festa que vai haver na comunidade hoje? 

 

Oxigênio: Não. 

 

Irmão de oxigênio: Pois é, vai ter muita mulher, vamos? 

 

Oxigênio: É... infelizmente não poderei ir, terei que estudar. 

 

Irmão de oxigênio: Você vai acabar ficando é doido de tanto estudar, não é a toa que os outros te 

chamam de oxigênio, pois não tenho esta autoestima que você tem para conseguir algo na vida. 

 

O correio chama, e oxigênio levanta-se de sua escrivaninha para pegar uma carta. 

 

Oxigênio: E é para mim, mas quem me enviou esta carta? E é da região periódica, pense num 

lugar bom, lá tudo é organizado e quase todos se ajudam, uns aos outros, a se estabilizar. Deixa eu 

abrir para ver de que se trata.  

 

Ele lê a carta: “Parabéns pelo seu esforço de ter conseguido aprovação para trabalhar em nossa 

empresa, estaremos aguardando sua presença. Gostaria de informar que toda a despesa de 

hospedagem é por nossa conta e que a passagem se encontra disponível na Cia. aérea ponte de 

hidrogênio”. 

 

Oxigênio: Ôba! já vou comunicar a meus parentes que vou viajar para trabalhar. 

 

Oxigênio sai do palco, levando o público a entender que ele foi comunicar seus parentes que iria 

viajar. 

 

Cena 2: No saguão de um aeroporto. 
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Texto elaborado pelos bolsistas do PIBID/Química/UFC e, gentilmente, cedido para o enriquecimento desse 

trabalho. 
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Uma linda funcionária da empresa atende os passageiros que irão viajar. Oxigênio, no intervalo em 

que a moça atende os passageiros, aparecerá, de repente, como se estivesse correndo. 

 

Oxigênio: Boa tarde, gostaria de obter uma informação. 

 

H2: Pois não, em que posso ajudar? 

 

Oxigênio:  Go, gos, taria de de saber se se era po po possível a a ainda pe pe pegar o avião para 

Flúor. 

 

H2: Sim moço, mas por gentileza se apresse, pois o avião dentro de cinco minutos embarcará. 

 

Oxigênio:o, obrigado. Ele sai olhando para ela, e fala sozinho: Toda vida que meu corpo libera a 

dopamina, norepinefrina e feniletilamina eu me apaixono, e é por isso que fiquei nervoso, meu 

núcleo cardíaco acelerou e meus elétrons se excitaram, porque ela é tão linda...   

 

Ele tropeça e quase cai com sua mala. 

 

Cena 3: Dentro do avião. 

 

Figurinistas se posicionam como se estivessem sentados em poltronas de um avião e oxigênio entra 

atrasado. Logo depois que ele entra, surge um som de avião embarcando. 

 

Aeromoça: Boa tarde moço!Você aceita pé-de-moléculas? 

 

Oxigênio: Sim, por favor, mas de antimônio gostaria de um copo com água líquida. Ei, por que 

esta empresa se chama ponte de hidrogênio? 

 

Aeromoça: Esse nome é devido à segurança que a empresa oferece, pois nunca houve falha em 

suas viagens e somente uma descarga de grande energia pode comprometer a viagem dos 

passageiros, e esta companhia faz ligação com os 3 principais países do mundo. 

 

Oxigênio: Legal, mas quem é aquela linda moça que estava no saguão do aeroporto, prestando 

informação a quem precisava? 

 

Aeromoça: Pois não, ela é uma das funcionárias mais belas da empresa, é muito eficaz e se dá 

bem com todos os seus colegas, por isso é conhecida por H2. 

 

Após esse momento, a aeromoça sai. E surge novamente um som de desembarque de avião.   

 

Oxigênio: Há que grande silício. Só penso nela. 

 

Cena 4: Desembarque. 
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Usa-se o mesmo cenário do aeroporto, no qual ele partiu. 

 

Ao desembarcar ele senta-se em um banco e pega um jornal.  

 

Oxigênio: Tenho que me ligar com a ponte de hidrogênio, para poder ficar com H2. 

 

Resolve fazer uma ligação no celular. 

 

Oxigênio: Boa tarde. Gostaria de falar com H2. 

 

Voz: Só um instante. 

 

H2: Próton, com quem tenho o praseodímio de falar? 

 

Oxigênio: Com oxigênio. Lembro-me que tudo começou ontem, com um Arsênio na mão, você me 

Tuliou. Confesso que não estou sendo precipitado e nem desejo catalisar nenhuma reação 

irreversível entre nós dois, mas sinto que estrôncio perdidamente apaixonado por você. Sabismuto 

bem que a amo. De antimônio posso lhe assegurar que não sou nenhum érbio e que trabário muito 

para levar uma vida estável. 

 

H2: Desculpe-me, mas o único oxigênio que eu conheço é o que eu respiro. 

 

Oxigênio: Ontem precisei de informação e você me atendeu, delicadamente. 

 

H2: Sim, lembro-me de você, não é aquele que quase caiu após pedir informação? 

 

Oxigênio: Ah! sabia que você se lembraria de mim. Senti uma atração forte entre nós dois, 

gostaria de acertar os nossos coeficientes e compartilhar nossos elétrons. Na hora a bioquímica 

entrou em ação e impediu que eu falasse corretamente com você. Gostaria de marcar um encontro 

com você, pra gente se hibridizar. 

 

H2: Desculpe-me moço, mas não o conheço e já sou comprometida, me estabilizo com nitrogênio e 

juntos fazemos amônio. 

 

Oxigênio demonstra tristeza após falar com H2. 

 

Oxigênio: O que venho fazer aqui? Se meu amor ficou lá, tenho que voltar para meu país de 

origem, pois meu corpo continua eliminando duas substâncias chatas (dopamina e norepinefrina) 

que me faz ficar apaixonado. 

 

Ele dá uma volta no palco e depois retorna como se estivesse retornando de viagem. 

 

Cena 5: De volta ao aeroporto de origem. 
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No instante de tempo em que oxigênio dá uma volta no palco, H2 atende clientes, que neste caso são 

os mesmos que atuaram como figurinistas na cena dentro do avião. 

 

De longe oxigênio observa H2 e logo demonstra nervosismo. 

 

Oxigênio: Graças a Deus chequei, vou até lá, mas antes vou fazer uma oração, para que um 

cupido venha me ajudar. 

 

Pai Nox que estais nos sais  

Balanceada seja a vossa nomenclatura  

Venha a nox o vosso rênio  

Periódica seja a vossa vontade  

Assim no ferro como no sal. 

O pão nox de cada dia nos boroso  

Oxidai nossa valência  

Assim como oxidamos a quem nos tem Anidrido  

Não nos deixeis cair em oxi-redução  

E livrai-nos do sal. 

Ametal. 

 

Cupido: Eita! tenho uma nova missão: unir mais um casal, porém tem um problema .... Ela já é 

comprometida... Primeiro tenho que fazer com que ela se desencante do nitrogênio ... hum... já sei!Vou 

jogar nela um pozinho capaz de impedir, por enquanto, a produção de substâncias como adrenalina, 

dopamina e feniletilamina, estas tiram as vendas dos enamorados, ou seja, passam a enxergar todos os 

defeitos que antes não viam. Depois eu tenho que ajudar esse molenga, tenho que inibir seu nervosismo, 

ou seja, diminuir a norepinefrina. 

 

Oxigênio: Espero que você não esteja saturada, pois devemos buscar uma reação de adição e não de 

substituição. Eu brometo que nunca haverá gálio entre nós e até já disse quimicasaria com você. Caso 

algum dia apronte alguma, eu sugiro que procure um Avogrado e que me metais na cadeia. 

 

H2: Desculpe moço, mas acho que você está louco. 

 

Oxigênio: Louco de amor por você, Sinceramente, não sei por que você não procura um processo de 

separação, como se fossem misturas e não substâncias puras! Mesmo sendo pouco volátil, seu 

relacionamento pode dar errádio. 

 

H2: Vou ser franca, mas você não me atrai. 
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Oxigênio: Espero que você não tenha tido contato com o Hélio (que é o nobre da empresa!) nem com o 

Túlio e nem com os estrangeiros (Germânio, Polônio e Frâncio), pois esses só querem te induzir. Esses 

casos devem sofrer uma neutralização ou, pelo menos, uma grande diluição. 

 

H2: Como você sabe o nome de meus patrões? 

 

Oxigênio: Andei pesquisando. 

 

H2: Há... 

 

Oxigênio: Antes de deitar-me, ainda com o abajur acesio, descalcio meus sapatos e mercúrio no silício 

da noite, sinto-me sódio. Gostaria de entrar em equilíbrio e fazer com que tudo ficasse em normalidade. 

Sem você minha vida teria uma densidade desprezível, seria praticamente um vácuo perfeito. Você é a luz 

que me alumíno e estou triste porque atualmente nosso relacionamento possui pH pra lá de 7, isto é, está 

naquela base, e é só amizade. 

 

Cupido: Agora é a hora, ela já esta desencantada pelo nitrogênio. Vou jogar um pouquinho de 

oxitocina, ela vai fazer a mágica acontecer, esta substância está ligada aos laços afetivos, e não posso 

esquecer da vasopressina que vai garantir que o relacionamento seja duradouro e monogâmico. 

 

H2, de maneira bem melosa, dá um sim para ele. 

 

H2: Há eu aceito! Seus elétrons são tão excitantes. 

 

Após o sim eles dão a mão e saem do palco. 

 

Oxigênio: Até que enfim nos unimos, nos juntamos como se fosse ligação covalente e através de uma 

força de ligação de hidrogênio quero ter várias moléculas de H2O com você. 
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ANEXO 3 - PAGU (Composição: Rita Lee e Zélia Duncan) 

 

PAGU 

Mexo, remexo na inquisição 

Só quem já morreu na fogueira 

Sabe o que é ser carvão 

Uh! Uh! Uh! Uh!... 

Eu sou pau prá toda obra 

Deus dá asas à minha cobra 

Hum! Hum! Hum! Hum! 

Minha força não é bruta 

Não sou freira 

Nem sou puta... 

Refrão 

Porque nem! 

Toda feiticeira é corcunda 

Nem! 

Toda brasileira é bunda 

Meu peito não é de silicone 

Sou mais macho 

Que muito homem 

Nem! 

Toda feiticeira é corcunda 

Nem! 

Toda brasileira é bunda 

Meu peito não é de silicone 

Sou mais macho 

Que muito homem... 

Ratatá! Ratatá! Ratatá! 

Taratá! Taratá!... 

Sou rainha do meu tanque 

Sou Pagu indignada no palanque 

Hanhan! Ah! Hanran! 

Uh! Uh! 

Fama de porra louca 

Tudo bem! 

Minha mãe é Maria Ninguém 

Uh! Uh!... 

Não sou atriz 

Modelo, dançarina 

Meu buraco é mais em cima. 
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ATIVIDADE 2 - JOGO PERFIL BIOLÓGICO 

Vanessa de Sousa Frutuoso  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino de Biologia se apresenta como um desafio constante aos docentes dessa 

área. Aproximar os conteúdos da realidade dos alunos ou, ainda, diminuir a necessidade de 

abstração dos estudantes para compreender determinados conceitos biológicos exige o 

desenvolvimento de metodologias adequadas, tarefa que exige pesquisa e esforço no sentido 

da busca de métodos/ técnicas/materiais/recursos didáticos que favoreçam a aprendizagem em 

sala de aula.  

O intuito desse relato é apresentar a descrição e utilização de um jogo didático em 

uma escola pública do município de Fortaleza. Essa atividade foi elaborada por licenciandos 

de Biologia, alunos-bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – 

PIBID, da qual fizemos parte. Objetiva divulgá-lo e torná-lo utilizável como apoio 

pedagógico e como mais uma ferramenta de recurso didático a ser empregado por professores 

e futuros professores de Ciências e Biologia. 

 

1.1 Contextualização 

 

O Jogo Perfil Biológico surgiu como um instrumento didático produzido como 

atividade integrante de um projeto realizado em uma escola pública no município de 

Fortaleza, chamado Reaprendendo para Viver. Tal projeto tinha como objetivo trabalhar 

conteúdos de diversas áreas do conhecimento, como Física, Química, Matemática, Português 

e Biologia, através de novas abordagens e métodos de ensino. 

Este projeto nasceu de uma necessidade da escola em atender, diferencialmente, 

alunos do 1º ano do Ensino Médio que obtiveram baixo rendimento escolar no primeiro 

bimestre letivo. Este projeto foi realizado pelas áreas participantes do PIBID/UFC, mas cada 

área teve liberdade para organizar suas atividades, respeitando-se os objetivos da proposta. 

Então, neste cenário, nasceu o Perfil Biológico, um jogo de tabuleiro com pistas a 

respeito de conteúdos abordados em Biologia que visam investigar o conhecimento dos 

estudantes, onde a partir de dicas existentes em fichas, os participantes tentam acertar à qual 

conceito, estrutura ou personagem da Ciência e da Biologia se referem tais dicas.  
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1.2. Fundamentação teórica 

 

O ensino de Ciências e Biologia é considerado de extrema importância nos 

currículos do Ensino Fundamental e Médio, pois trata de assuntos de relevantes interesses 

humano-sócio-ambientais, e a forma que este conhecimento é construído junto aos alunos 

influencia na rentabilidade deste aprendizado. 

De acordo com Krasilchik (2008), a formação biológica deve contribuir para que 

cada indivíduo seja capaz de compreender e aprofundar as explicações atualizadas de 

processos e conceitos biológicos, a importância da ciência e da tecnologia na vida moderna, 

enfim, o interesse pelo mundo dos seres vivos. Esses conhecimentos devem contribuir, 

também, para que o cidadão seja capaz de usar o que aprendeu ao tomar decisões de interesse 

individual e coletivo, no contexto de um quadro ético de responsabilidade e respeito que leve 

em conta o papel do homem na biosfera.  

Para Benedetti et al (2005 apud JANN; LEITE, 2010) o ensino de Biologia tem a 

obrigação de proporcionar aos alunos oportunidades para a compreensão do dinamismo e a 

integração que caracterizam esse ramo da Ciência. 

Este ensino ainda é caracterizado pelo predomínio da aula expositiva, sendo esta a 

modalidade didática mais utilizada, fato que decorre dos diversos argumentos favoráveis a 

utilização deste método, tais como: introduzir novo assunto, sintetizar um tópico, comunicar 

experiências pessoais do professor e atender a um grande número de alunos (KRASILCHIK, 

2008).  

Contudo, apesar do reconhecimento de sua importância, a aula expositiva precisa 

ser analisada em relação ao seu potencial pra promover mais ou menos a construção de um 

aprendizado significativo, uma vez que durante o discurso do professor é difícil para os alunos 

acompanharem o raciocínio do expositor, logo a retenção de informação é baixa, o que leva os 

alunos a não formularem perguntas e a estarem passivos e desatentos durante a aula. 

Ensinar Biologia requer uma diversificação de formas e métodos de “dar aula”, 

pois se assim não o for, o ensino se torna descritivo, memorístico, descontextualizado e 

desmotivador, o que leva os alunos a perderem o interesse por esta área do conhecimento. 

Infelizmente, esse quadro de desinteresse causado, em parte, pelas formas como tais aulas são 

ministradas, está presente nas salas de aula por todo o país e cabe a nós, docentes e futuros 

docentes, trabalhar em busca de mudanças deste quadro. 

É notória a necessidade de se buscar novos recursos didáticos que facilitem o 

processo de aprendizagem, principalmente, despertando o interesse dos alunos. Uma maneira 
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de diversificar a metodologia em sala de aula é o uso de jogos didáticos. Tal metodologia 

pode ser utilizada seja como forma de introduzir novos conteúdos, ou em uma atividade de 

revisão, ou até mesmo como forma de avaliação. O jogo didático, quando bem planejado e 

trabalhado, pode se tornar uma excelente ferramenta de auxilio ao professor na construção 

desta aprendizagem. De acordo com Jann e Leite (2010), o jogo didático é um instrumento 

muito prático para resolver problemas apontados pelos educadores e alunos, como a falta de 

estímulo, a carência de recursos e as aulas repetitivas. 

O uso de jogos no ensino de biologia ajuda a promover o envolvimento e 

concentração do aluno com o assunto abordado. Eles funcionam como bons instrumentos que 

envolvem, estimulam e promovem a aquisição e/ou reforço de conceitos e de situações 

desafiantes, e exigem ainda, criatividade, estratégia e aquisição (pesquisa), utilização de 

conhecimento para alcançar um objetivo lúdico, como ganhar o jogo, cumprir tarefas, 

construir alguma coisa, resolver um mistério, entre outros, além de desenvolver as relações 

sociais, um elemento de extrema importância (GUIDETTI et al., 2007; MORIN, 2005A; 

MORIN, 2005B; TOSCANI et al, 2007 apud ROSSETO, 2010). 

Segundo Rossetto (2010), os jogos e atividades didáticas exigem a 

experimentação de momentos de incerteza e de desafios, o contato com o inesperado, o 

planejamento, a colaboração, a aplicação de conceitos em contextos diversos, enfim, ajudam a 

preparar os participantes (alunos e professores) para o mundo de incertezas. 

Entretanto, o uso de jogos não pode perder sua funcionalidade e se ater somente 

ao prazer que esta atividade proporciona, devendo, portanto, ter como emprego primário a 

construção do conhecimento e enriquecimento do aprendizado, tanto de alunos como de 

professores. 

A utilização de jogos no Ensino Médio também é estimulada pelo Ministério da 

Educação, na verdade é uma prática incentivada, pois de acordo com as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (2006), o jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios 

que favorecem o desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos e permite ao professor 

ampliar seu conhecimento de técnicas ativas de ensino, desenvolver capacidades pessoais e 

profissionais para estimular nos alunos a capacidade de comunicação e expressão, mostrando-

lhes uma nova maneira, lúdica, prazerosa e participativa de relacionar-se com o conteúdo 

escolar, levando a uma maior apropriação dos conhecimentos envolvidos. 

Vale salientar que os jogos didáticos não devem ser tidos como as únicas 

estratégias didáticas para a apropriação do conhecimento. É importante que o professor tenha 

o discernimento de que os jogos, por si só, não vão garantir a aprendizagem de certos saberes 
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que precisam ser sistematizados de acordo com os objetivos pedagógicos. Os jogos didáticos 

não são substitutos de outros métodos de ensino. São suportes para o professor e poderosos 

motivadores para os alunos que os usufruem como recurso didático para a sua aprendizagem 

(ZANON et al, 2008 apud JORGE et al, 2009). 

 

1.3 Objetivos 

 

O jogo Perfil Biológico tem por objetivo avaliar os conhecimento dos alunos nas 

áreas abordadas pelo jogo, assim como estimulá-los a desenvolverem estratégias de estudo, 

despertando-os para novas formas de aprendizagem. Objetiva, ainda, despertar o aluno para a 

importância do trabalho em grupo e a troca de conhecimentos. E, por fim, melhorar a relação 

e interação aluno-aluno e aluno-professor. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Passaremos a apresentar como a presente proposta foi desenvolvida pelos 

bolsistas na escola, destacando os materiais utilizados, os procedimentos de elaboração e de 

execução. 

 

2.1 Materiais utilizados 

 

Para a confecção do jogo Perfil Biológico (tabuleiro e cartas) utilizamos o 

software PowerPoint, sendo o tabuleiro impresso em lona para facilitar o manuseio e 

transporte e as cartas foram impressas em papel couchê para ter maior durabilidade. 

 

2.2 Procedimentos de elaboração 

 

O jogo Perfil Biológico foi confeccionado com base no jogo Perfil Junior, da 

marca de brinquedos Grow.  O mesmo tem como objetivo levar um peão até o espaço 

marcado “FIM”, com a menor quantidade de dicas apresentadas durante o jogo. Estas dicas 

estão presentes em cartelas nas quais constam dicas sobre o objeto a ser descoberto durante 

cada rodada. 
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O objetivo didático do jogo é avaliar, ou melhor, verificar os conhecimentos que 

os alunos possuem a respeito de diversos assuntos da biologia, explicitados na forma de 

palavras-chave e dicas em cada cartela. 

O Jogo Perfil Biológico pode ser utilizado com alunos a partir de 14 anos, e é 

aconselhável que o número de participantes por tabuleiro não exceda 10, para que o professor 

possa verificar melhor a qualidade do aprendizado. 

O jogo 
67

consiste de: 

• 1  tabuleiro para cada 5 duplas;  

• 100 cartelas, divididas em 6 categorias. Cada cartela contendo 10 dicas, onde 7 dicas são 

sobre a palavra escolhida e 3 dicas estão ligadas ao jogo, podendo ser uma penalidade ou um 

“prêmio”, por exemplo, passe a vez ou avance 2 casas;  

• tabela de pontos;  

• 5 peões (1 por dupla); 

• 10 fichas vermelhas. 

 

As categorias que constam nas cartelas estão explicitadas abaixo e foram escolhidas levando 

em consideração a abrangência em que cada categoria poderia ser explorada e também a 

relevância no conteúdo presente no ensino de biologia: 

 

• Pessoas (cientistas): personalidades da ciência que tiveram participação na divulgação e 

construção de conhecimentos ligados a biologia; 

• Processos biológicos: Fenômenos que ocorrem nos seres vivos. Exemplo: fotossíntese, 

respiração, fermentação e circulação sanguínea; 

• Célula/origem de vida: Estruturas, organelas, tipos, teorias, experimentos; 

• Ecologia/cidadania: Relações ecológicas, biomas, poluição ambiental, lixo; 

• Zoologia/botânica: Estruturas anatômicas de animais e plantas, grupos de animais/plantas. 

• Coisas: Aquilo que não se enquadra nas categorias anteriores, mas tem importância no 

ensino e estudo de biologia, exemplo: microscópio. 

 

                                                           
67

 No Apêndice C podem ser encontradas as peças do Jogo (tabuleiros, cartelas com as categorias e pistas, tabela 

de pontos). As fichas vermelhas podem ser facilmente confeccionadas, utilizando folhas de cartolina ou material 

mais resistente. Devem ser produzidas considerando as dimensões dos retângulos no tabuleiro. Estes estão 

numerados de 1 a 10 e devem ser cobertos com as fichas vermelhas à medida em que os números forem sendo 

apontados pelos participantes. Há também um modelo para a produção dos peões. Estes também podem ser 

confeccionados com cartolinas (devem ser de cores diferentes para distinguir as duplas de participantes. Cada 

dupla pode escolher um peão da cor que lhe agradar). 
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Regras do Jogo:  

 

O jogo foi elaborado para 10 pessoas, divididas em duplas, portanto, 5 duplas por 

jogo. O monitor/professor fará o papel de mediador. As duplas decidem, entre si, quem 

começará o jogo. Depois disso o mediador deve pegar a primeira cartela da pilha e dizer qual 

categoria pertence à carta. A dupla que foi sorteada para começar escolhe uma dica de 1 a 10, 

marcando com uma ficha vermelha o número correspondente no tabuleiro. O mediador faz a 

leitura da dica. Após isso, o jogador que escolheu a dica dá sua resposta.  Caso ele não tenha 

nenhuma resposta, ele passa a vez para a dupla a sua esquerda. A próxima dupla poderá 

responder ou escolher uma nova dica marcando-a com a ficha vermelha no tabuleiro. Caso 

acerte o palpite, a cartela é devolvida para o final da pilha e a dupla avança o peão de acordo 

com a indicação na tabela de pontos. Caso não acerte o palpite, a dupla passa a vez para a 

dupla da esquerda, não sofrendo penalidade.  

Quem chegar primeiro ao final do tabuleiro será a dupla vencedora. Esta receberá 

um prêmio e deverá distribuir com todos os participantes. 

 A escolha desse jogo como modelo para a confecção do jogo Perfil Biológico, 

ocorreu devido à quantidade de informações presentes em cada carta e pela oportunidade de 

testar a capacidade de dedução, de conhecimentos e organização de ideias dos jogadores a 

partir da associação das dicas apresentadas em cada rodada. Torna-se importante, também, 

devido às novas informações que os jogadores/estudantes adquirem sobre os assuntos 

abordados nas cartelas. 

  

2.3 Procedimentos de execução 

 

O jogo Perfil Biológico foi utilizado em três momentos distintos dentro do Projeto 

Reaprendendo para Viver. 

Primeiramente, o jogo foi utilizado em uma aula inicial com o objetivo de realizar 

uma sondagem de conhecimentos prévios dos alunos, verificando acertos e, principalmente, 

dificuldades, e através dessa sondagem pudéssemos planejar as próximas atividades e 

assuntos abordados no ensino de biologia. Para auxiliar a verificação do conhecimento dos 

alunos, junto à aplicação do jogo foi elaborada e aplicada uma ficha de acompanhamento, 

onde constavam todas as palavras do jogo e o número de dicas utilizadas pela dupla para o 

acerto do assunto. Nesta ficha de acompanhamento, que fica de posse do professor/monitor, 

foram registrados os acertos e erros. 
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O segundo uso do jogo ocorreu durante uma aula de Citologia, onde foram 

utilizadas somente as cartas relacionadas a este tema. a fim de fixar as informações 

anteriormente discutidas. 

O terceiro uso do jogo ocorreu na aula final do projeto Reaprendendo para Viver, 

em uma aula que tinha por objetivo avaliar o desempenho dos alunos e a aprendizagem dos 

mesmos após o projeto, neste caso o jogo Perfil Biológico foi utilizado, sendo composto 

apenas pelas cartas referentes aos temas trabalhados durante o projeto. 

 

3. CONCLUSÃO 

A seguir apresentaremos as percepções dos alunos sobre as atividades 

desenvolvidas, as aprendizagens para os sujeitos envolvidos, assim como uma breve avaliação 

sobre essa experiência pedagógica. 

 

3.1. Percepção dos alunos sobre a atividade 

 

A utilização do jogo como recurso didático foi vista com bastante entusiasmo 

pelos alunos, pois tal método não é usual em sala de aula, o que motivou os mesmos a 

participarem mais ativamente da atividade. 

Tal atividade também foi vista como uma boa surpresa, pois muitos não 

imaginavam que jogos pudessem ser utilizados como meio de aprendizagem. Os alunos 

também puderam perceber que as aulas podem ser diferentes, dinâmicas e interativas, 

perdendo a concepção de que todas as aulas devem ser monótonas e tediosas.  

Para tais alunos, esses recursos diferenciados deveriam ser mais utilizados em sala 

de aula, uma vez que estimulam o interesse e a participação, modificando o caráter monótono 

da aula, característica apontada pelos próprios alunos. 

 

3.2 Aprendizagens 

 

Para os alunos, as aprendizagens referentes ao uso do jogo estão ligadas 

essencialmente ao conteúdo que pode ser aprendido de maneira lúdica. 

Outra aprendizagem que merece ser pontuada refere-se ao trabalho e empenho, 

por parte dos alunos, em organizar/relacionar as dicas com o conteúdo ou assunto do qual já 

possuíam algum conhecimento, seja de sala de aula ou de outros lugares diferentes do 

ambiente escolar. 
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3.3 Avaliação 

 

O uso do Jogo Perfil Biológico como recurso didático tinha por intuito a busca por 

uma participação efetiva dos alunos e o aumento crescente do interesse e da motivação em 

participar, ativamente, das aulas. 

Os alunos participantes da atividade, nos três momentos em que foram realizadas, 

mostraram grande interesse e entusiasmo. Considero também que a utilização de tal recurso 

exerce uma influencia positiva com relação ao comportamento e o relacionamento dos alunos 

entre si e com os professores, uma vez que estimula uma maior interação. 

O jogo Perfil Biológico é avaliado como um importante instrumento de 

aprendizagem, possuindo também um caráter bem versátil, pois o mesmo foi utilizado em 

momentos distintos, tanto para a sondagem de conhecimentos, como para revisão de assunto e 

também para a avaliação de aprendizagem. 

Utilizar o jogo como recurso didático, seja em sala de aula ou em um espaço 

diferenciado, traz ricas oportunidades para alunos e professores construam conhecimento e 

também com relação a outros aspectos socioculturais como relacionamento, socialização, 

respeito e outros. 

 

- Considerações: O jogo Perfil Biológico deve ser repensado em alguns aspectos para uma 

melhor utilização. Por exemplo, uma sala de aula “comum” tem em média 35-45 alunos. 

Nesse ambiente, a utilização do jogo com toda a turma pode ser bastante trabalhoso, cabendo 

ao professor criar meios para que o jogo possa ser bem utilizado, ou seja, que não ocasione a 

perda de seu objetivo principal, que é a construção da aprendizagem e não apenas o brincar 

por brincar. Uma possível solução para sanar essa dificuldade seria a divisão da turma em 

várias equipes, e de cada equipe o professor escolheria um monitor que ficaria responsável 

por “dirigir” o jogo na equipe, assim o docente ficaria livre para atuar como um coordenador 

geral, auxiliando todas as equipes. Outra preocupação refere-se ao uso indevido do jogo, pois 

pode ocorrer que, inadvertidamente, este recurso didático venha a ser utilizado apenas como 

uma espécie de “tapa-buraco”, o que descaracterizaria totalmente a função primordial do jogo. 

É importante também que antes de iniciar a utilização desse recurso seja feita uma 

explicação/discussão sobre o papel do jogo na aprendizagem para que o mesmo não seja visto 

apenas como diversão. 

 

 



177 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio: ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Brasília: 

MEC/SEB, 2006. 

 

JANN, P. N.; LEITE, M. de F. Jogo do DNA: um instrumento pedagógico para o ensino de 

ciências e biologia. Revista Ciências & Cognição, v. 15 (1): 282-293. Disponível em:<http:// 

www.cienciasecognicao.org> acesso em: 26 de maio de 2012. 

 

JORGE, V. L. et al. Biologia limitada: um jogo interativo para alunos do terceiro ano do 

ensino médio. VII Enpec – Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. 

Florianópolis, 2009.   Disponível em: 

<http://www.foco.fae.ufmg.br/viienpec/index.php/enpec/viienpec/paper/viewFile/1580/210> 

acesso em: 26 de maio de 2012. 

 

KRASILCHIK, M. Prática de Ensino de Biologia. 4.ed. São Paulo: Edusp, 2008. 

  

ROSSETTO, E. S. Jogo das organelas: o lúdico na Biologia para o Ensino Médio e Superior. 

Revista Iluminart. IFSP: Sertãozinho, v. 1, n. 4, Abr., 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cienciasecognicao.org/
http://www.foco.fae.ufmg.br/viienpec/index.php/enpec/viienpec/paper/viewFile/1580/210


178 

APÊNDICE C - PEÇAS DO JOGO PERFIL BIOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C1 – Tabuleiro do Jogo Perfil Biológico 

 

Fonte: arquivos da autora (2009) 

Figura C2 – Cartela: categoria Processos  Biológicos 

 
Fonte: arquivos da autora (2009) 

 

  Figura C3 – Cartela: categoria Seres vivos 

 
Fonte: arquivos da autora (2009) 
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 Figura C5 – Cartela: categoria Ecologia /      

Cidadania

Fonte: arquivos de autora (2009) 

 

Figura C4 – Cartela: categoria Coisas  

Fonte: arquivos da autora (2009) 

 

 

Figura C6 – Cartela com a categoria Pessoas  

Fonte: arquivos da autora (2009) 
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     Figura C7 - Tabela de pontos do jogo perfil biológico 

  
  Fonte: arquivos da autora (2009) 
 

Figura C8 – Orientação para confecção do peão  (Jogo 

Perfil Biológico)

 

Fonte: arquivos da autora (2009) 

 

Figura C9 – Peões confeccionados com cartolina 

Fonte: arquivos da autora (2009) 
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ATIVIDADE 3 - AULA DE CAMPO: NO CENTRO, O SER HUMANO E O MEIO 

AMBIENTE 

Rafael Dias de Melo 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

A degradação dos recursos naturais difere da utilização e manejo destes mesmos 

recursos quando o modelo de organização social é orientado não pela produção de valores de 

uso, de modo a garantir a sua sobrevivência, mas pela produção de valores de troca 

(mercadorias), orientado para obtenção de lucro, que descola o atendimento das necessidades 

humanas e do restante dos ecossistemas da produção de bens de uso, rompendo a capacidade 

de produção orgânica da natureza - limitada pelos ciclos biogeoquímicos e pela força de 

trabalho total (ou o conjunto das forças produtivas de uma sociedade) – através da introdução 

de máquinas e pela superexploração do trabalho, tal como é no capitalismo.  

Nessa perspectiva, a exploração desenfreada da natureza, movida pelo desejo de 

lucro, e o excessivo consumo de bens industrializados têm acarretado uma superprodução de 

resíduos e o esgotamento dos recursos naturais, ameaçando a vida do homem e dos demais 

seres vivos.  E é nesse cenário preocupante que a Educação Ambiental se insere como 

promotora de uma necessária e urgente mudança de postura dos indivíduos em relação ao 

meio ambiente. Todos os segmentos da sociedade têm sido conclamados a assumir 

responsabilidade nesse processo, destacadamente a escola.  

Nessa direção, a Educação Ambiental (EA) vem se apresentando como um 

desafio à prática docente, uma vez que há o entendimento de que a escola deve contribuir para 

a formação e desenvolvimento do senso crítico dos indivíduos. Assim, faz-se necessário que 

invista em projetos e na construção de espaços para se discutir as questões ambientais, como a 

degradação dos recursos naturais decorrente das relações sociais baseadas na produção e troca 

de mercadorias, bem como a visão antropocêntrica e as relações estabelecidas entre os 

homens em sociedade. Mas esse movimento não tem sido tarefa fácil, pois:  

embora os professores e gestores considerem importante discutir a questão 

ambiental, eles ainda apresentam uma conceituação subestimada das propostas e 

finalidades da educação ambiental, o que reflete nas práticas que são realizadas 

dentro da escola. (HOLANDA, 2010, p. 8). 

  

A experiência que aqui descrevemos foi decorrente de nossa vivência como aluno 

do Curso de licenciatura de Ciências Biológicas da UFC e como bolsista do 
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PIBID/Biologia/UFC em uma escola pública do município de Fortaleza, onde desenvolvemos 

um Projeto na área de educação e meio ambiente. Aqui apresentaremos a experiência de uma 

aula de campo que desenvolvemos como parte das ações do referido projeto. 

 

1.1Contextualização 

 

Os efeitos já observados do aumento da temperatura global, o derretimento das 

calotas polares e consequente elevação do nível dos mares e aumento do efeito estufa, bem 

como aumento da vulnerabilidade de diversas espécies ao risco de extinção, que podem 

alterar radicalmente o equilíbrio dinâmico do planeta, justificam, em grande parte, a 

preocupação dos cientistas quanto ao assunto e o aumento do apelo social para que a educação 

contribua para superação desses problemas. Foi o contexto de crises políticas, econômicas, 

ambientais, de desenvolvimento e culturais, atribuídas ao modelo de desenvolvimento 

adotado pela sociedade moderna, centrado nas necessidades de produção e do consumo e 

baseado numa relação antagônica entre sociedade e natureza que, conforme Pinesso (2006), 

fez surgir a educação ambiental.  

É notável o aumento nas iniciativas educacionais, em termos de projetos, 

desenvolvimento de materiais didáticos, práticas e pesquisas no campo da educação 

ambiental, na última década. No entanto, ao passo que a teoria econômica hegemônica 

justifica o crescimento econômico como prioridade para resolver prementes questões 

econômicas, sociais e ambientais (OLIVEIRA, 2011), se desenvolve uma prática pedagógica 

cada vez mais voltada para a empregabilidade e a manutenção dos mercados de trabalho e 

ritmos de crescimento econômico. 

Foi nesse contexto, resgatando pressupostos e concepções da prática educativa, 

suas relações com as transformações econômicas observadas no último século, identificando 

as diferentes matizes existentes na educação ambiental brasileira, que se construiu o Projeto 

Ser Humano, Educação e Meio Ambiente: ensaios para uma intervenção necessária. Objeto 

de estudo de meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), o projeto foi desenvolvido pela 

equipe do PIBID/Biologia/ UFC, em uma escola pública do município de Fortaleza, entre 

agosto e novembro de 2010, com 18 estudantes de 2º e 3º anos do Ensino Médio. Contou com 

nove encontros pedagógicos, dos quais selecionamos os três últimos, que compreendem a 

preparação de uma aula de campo, sua execução e avaliação, para serem descritas e 

divulgadas neste Produto Educacional. 
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Frisamos, aqui, o conhecimento como bem comum da humanidade, das suas 

gerações passadas, presentes e futuras e que a experiência por nós descrita poderá ser tomada 

por docentes que desejem desenvolvê-la, contudo devido às particularidades de cada escola, 

sugerimos que seja adaptada de forma a atender questões relacionadas a tempo, turmas, 

recursos, demandas, etc. 

 

1.2 Fundamentação teórica 

 

Buscando explicitar sinteticamente os pressupostos que orientam o trabalho, 

importa dizer, de início, que a educação ambiental, antes de tudo, é educação. Numa brilhante 

definição, Saviani vem afirmar que “o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens” (Saviani, 2005, p.13). Entre os grandes pensadores 

do tema resgatamos ainda o conceito de educação omnilateral, formulado por Marx e 

apresentado por Gramsci (1995), onde a práxis educativa revolucionária deveria dar conta de 

reintegrar as diversas esferas da vida humana que o modo de produção capitalista prima por 

separar, trabalhando assim com as nossas múltiplas dimensões formativas (CASAGRANDE, 

2005; LOUREIRO, 2007). 

A educação é um dos principais elementos do processo de disputa de hegemonia 

entre classes sociais antagônicas, no qual uma classe ou setor busca ter hegemonia sobre 

outras classes ou setores, no sentido de exercer sobre elas um processo de direção política. À 

educação somam-se outras instituições sociais, tal como a família e a igreja, na reprodução da 

organização vigente da sociedade. Mas, como nos alerta Iasi (2007, p.21): 

a universalização da visão de mundo da classe dominante se explica não apenas pela 

posse dos meios ideológicos e de difusão, mas também e fundamentalmente pela 

correspondência que encontra nas relações concretas assumidas pelos indivíduos e 

classes. 

 

Partindo da compreensão da luta de classes como elemento estruturante da nossa 

realidade social, o trabalho se identifica com a busca da emancipação da classe que vive do 

trabalho (ANTUNES, 2007), o que justifica sua opção, dentre a pluralidade de vertentes 

existentes na educação ambiental brasileira, com a educação ambiental transformadora. De 

acordo com Loureiro (2004), a educação ambiental transformadora é definida, no Brasil, a 

partir de uma matriz que vê a educação como elemento de transformação social (movimento 

integrado de mudança de valores e de padrões cognitivos com ação política democrática e 
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reestruturação das relações econômicas), inspirada no fortalecimento dos sujeitos, no 

exercício da cidadania, para a superação das formas de dominação capitalistas, 

compreendendo o mundo em sua totalidade. 

Orientados por estes objetivos mais amplos, conteúdos escolares como interações 

ecológicas, ecossistemas e processos de desertificação, padrões climáticos e efeito estufa, 

dentre tantos outros relacionados ao meio ambiente ganham novo sentido, onde não basta a 

compreensão enquanto fenômenos da natureza. Compreender as características da estrutura 

social onde está inserido o educando, sua história, modo de produção e seus impactos sobre o 

meio ambiente são premissas para uma ação transformadora e consciente deste e, ao mesmo 

tempo, dos educadores e da escola, enquanto meio de reprodução social em constante disputa. 

 

1.3 Objetivos 

 

Desenvolver uma aula de campo em local familiar aos estudantes, orientando para 

percepção das relações desenvolvidas entre os seres humanos e o meio, buscando propiciar 

aos educandos vivências que os forneçam elementos para que relacionem a educação, o 

gênero humano e o meio ambiente, a partir de uma experiência assistida por professores e 

monitores. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

  

Aqui passaremos a apresentar como desenvolvemos a presente proposta na escola, 

destacando os materiais utilizados, os procedimentos de elaboração e de execução. 

 

2.1 Materiais utilizados 

  

Foram utilizados, ao longo dos encontros que precederam a aula de campo, 

vídeos, músicas e textos de suporte, os quais indicamos a seguir: 

 

• O episódio de número 22, da 9º temporada da série “The Simpsons” – “Embate de Titãs – 

Trash of the Titãs”; 

• Trecho do debate de José Saramago e Eduardo Galeano no Fórum Social Mundial de 2005, 

em Porto Alegre, em que Saramago fala sobre democracia – retirado do documentário 

“Encontro com Milton Santos ou O mundo global visto do lado de cá”, 2006; 
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• Música “Até quando?”, do cantor brasileiro Gabriel O Pensador; 

• Curta-metragem brasileiro “A ilha das Flores”, do diretor Jorge Furtado, produzido em 

1989, pela Casa de Cinema de Porto Alegre; 

• Documentário “A história das coisas”, da autora e escritora Annie Leonard, sob licença da 

Creative Commons; 

• Texto A Relação do Homem com a Natureza: o Trabalho In: LESSA, S.; TONET, I. 

Introdução à filosofia de Marx. 1. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2008.  

 

Para a realização da aula de campo foi necessário o aluguel de um ônibus de 

passeio. Para tanto, buscamos orçamento em quatro empresas diferentes e realizamos um 

contrato financiado pelas verbas de custeio do PIBID, através do convênio entre 

CAPES/UFC. Para registro da percepção dos estudantes sobre o meio ambiente foram 

utilizadas máquinas fotográficas tomadas emprestadas dos próprios professores e monitores.  

Foi elaborado um roteiro de aula de campo (Apêndice D), que foi entregue aos 

monitores e alunos logo no início do encontro. Além de um texto de subsídio sobre a história 

das praças e prédios antigos do centro de Fortaleza (Apêndice E), este entregue somente aos 

professores. 

 

2.2 Procedimentos de elaboração  

  

A ideia da aula de campo no centro da cidade de Fortaleza foi motivada pela 

densidade de elementos históricos do local, que possibilitavam diversas conexões sobre as 

formas de organização social no presente e em épocas passadas, e as decorrentes interações 

Sociedade x Natureza. Além do conteúdo histórico, os centros das grandes capitais agrupam 

grande diversidade de atividades produtivas, atraindo muitas pessoas dos diversos setores da 

população, ampliando os problemas com a produção de lixo, a poluição sonora e visual. O 

centro é ainda lócus de moradia em antigas residências, bem como um dos principais espaços 

de luta pela sobrevivência de trabalhadores desempregados e sem teto.  

Tais características fazem deste espaço um interessante recorte da realidade 

socioambiental da cidade e estabelecem um primeiro desafio à elaboração da aula de campo: a 

definição de questões norteadoras que orientem as observações dos educandos, elencando 

pontos chaves para visita, para daí então visitar previamente os locais e traçar o roteiro da aula 

de campo.  
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Nesse sentido, partindo de temas discutidos ao longo dos encontros que 

antecederam a aula de campo, o seu norte foi definido pelas seguintes perguntas: 

a) Quais são as atividades desenvolvidas pelos seres humanos no centro da cidade? 

b) Como são os locais e condições de trabalho? 

c) Quais são as características do ambiente no centro? Que diversidade e abundância de 

animais e plantas são observadas? Como o homem convive com este meio e como são suas 

construções? 

d) Como é a moradia no centro, para aqueles que têm teto e para aquelas pessoas que vivem 

nas ruas? 

e) É possível identificar impactos da ocupação deste ambiente pelos seres humanos e suas 

atividades produtivas? Quais? 

Estabelecidas essas questões, partiu-se para a pesquisa histórica sobre o centro, 

suas praças, prédios e monumentos. Com estes dados, visitamos os locais, observando o 

movimento das ruas, o tempo de deslocamento, locais para intervenção dos professores e 

monitores, orientando os grupos para observação dos aspectos relevantes às questões 

elaboradas, planejando o tempo de parada em cada ponto. Atentamos para necessidade de 

orientar quanto aos cuidados com a pele e proteção contra os raios solares, de reforçar a 

hidratação e a alimentação, identificando pontos para beber água e realizar um lanche. E desse 

modo, com cronômetro, mapa, os conteúdos a serem abordados em cada local, e nossas 

limitações entre a previsão de chegada e saída, definimos o trajeto e passamos para a 

construção do roteiro para aula de campo.  

Todos esses procedimentos foram antecedidos pela comunicação à direção 

pedagógica da escola sobre a intenção da aula de campo. Uma vez aprovada a proposta, foram 

enviados comunicados aos pais/responsáveis pelos alunos, com termos de autorização, os 

quais foram devidamente assinados, uma vez que a maioria dos estudantes era menor de 

idade.  

Com tudo encaminhado, realizamos um encontro dois dias antes da aula de 

campo, onde propusemos acordos coletivos para garantir o bom andamento da atividade: 

horário de concentração na escola; saída do ônibus; retorno do centro e chegada à escola; 

divisão de grupos; vestimentas; alimentação; formação de equipes e métodos para 

deslocamento em grupo no centro da cidade. Todos esses aspectos foram pontos acordados, 

coletivamente, entre os bolsistas do PIBID e os estudantes. 
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2.3 Procedimentos de execução 

  

No dia da aula de campo, os roteiros foram entregues aos monitores e estudantes 

no início do encontro, que ocorreu às sete horas da manhã na própria escola. Retomamos os 

acordos coletivos, bem como objetivos, roteiro e expectativas para essa atividade. Na espera 

do ônibus, realizamos dinâmicas de aquecimento corporal e prestamos os últimos 

esclarecimentos. 

A chegada ao Centro, ocorrida na Praça dos Mártires, foi seguida de retomada do 

trajeto, tempo estimado da atividade e posteriormente realizamos breve exposição sobre 

marcos histórico daquela praça, aproximando o cenário social de Fortaleza à época de sua 

construção. Em cada ponto de parada, eram apresentadas exposições sobre história e 

elementos que poderiam ser observados no local.  

Nesta primeira parada, além do histórico da praça, chamamos a atenção para a 

arborização da mesma, com várias árvores antigas, imunes ao corte através de decretos 

municipais. Sobre a fauna, vários pássaros chamaram a atenção dos educandos, bem como 

peixes no interior das fontes de água. Deste ponto, pudemos observar parte da orla de 

Fortaleza e comunidades que a habitam, além do Forte Nossa Senhora da Assunção e a Santa 

Casa de Misericórdia.  

Neste primeiro ponto, ficamos cerca de quarenta e cinco minutos, destes, quinze 

foram destinados para os grupos realizarem livre observação e registros fotográficos. Em 

seguida, tomamos a rua Dr. João Moreira, rumo ao Centro de Turismo – nossa segunda 

parada. 

No Centro de Turismo, novamente foram retomados os aspectos históricos do 

local, que fora a antiga Casa de Detenção de Fortaleza. Visitou-se o Museu de Arte e Cultura 

Popular, local onde foi realizada uma discussão sobre trabalho, modificação da natureza, 

ferramentas, a arte, o artesanato e o comércio. Foram ressaltados aspectos da arquitetura da 

época, marcantes no antigo prédio. Nesta parada, que também durou cerca de quarenta e cinco 

minutos, ocorreu um intervalo para ida ao banheiro. Antes da saída, que se deu pelo portão 

três, localizado a Rua General Sampaio, rumo à Praça da Estação, abordou-se a dinâmica da 

cidade, sede dos locais de trabalho, a movimentação das pessoas, os sistemas de transporte. 

A Praça da Estação foi a terceira parada, onde foi observada a grande 

movimentação de transportes e pessoas, muito lixo na praça e nas ruas ao redor, moradores de 

rua e vários prostíbulos nas mediações. Esta parada foi de apenas vinte minutos, depois dos 

quais seguimos pela Rua General Sampaio em direção à Praça José de Alencar. 
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No caminho, a alta temperatura e a ausência completa de árvores abateram os 

grupos. As calçadas estavam completamente tomadas por trabalhadores ambulantes, que 

trabalhavam em situação extremamente precária. A chegada à Praça José de Alencar foi 

comemorada devido a uma agradável área sombreada fornecida por várias árvores, ao mesmo 

tempo em que apresentou aos educandos fortes contradições nas condições de trabalho 

verificadas entre os feirantes, vendedores ambulantes e artistas populares que tomavam toda 

praça. Havia também muitos moradores de rua.  

Após cerca de trinta minutos neste ponto, tendo aproveitado para que o grupo 

bebesse água, seguimos para a Praça do Ferreira, pela Rua Liberato Barroso. Na praça, 

estimulamos os grupos, por meio de perguntas, a falarem sobre a experiência da aula de 

campo e sobre o andamento dos registros fotográficos. Encaminhou-se a compra de lanches e 

após esse momento seguimos para a última parada, Praça dos Leões, através da Rua 

Guilherme Rocha.  

Os grupos lancharam na Praça dos Leões e aproveitaram para um breve descanso. 

A Praça, bastante arborizada, chamou a atenção dos educandos pela grande quantidade de 

moradores de rua. Após os últimos comentários e registros fotográficos da aula, partiu-se para 

a Praça dos Mártires, chegando ao fim do trajeto e da aula de campo.  

Uma vez escolhida a fotografia como método para registro da percepção dos 

educandos sobre a realidade apresentada, buscamos não interferir excessivamente sobre a 

direção dos olhares destes e consequentemente das fotografias. 

 

3. CONCLUSÃO 

   

A seguir, apresentaremos as percepções dos alunos sobre as atividades 

desenvolvidas, as aprendizagens para os sujeitos envolvidos, assim como uma breve avaliação 

sobre essa experiência pedagógica. 

 

3.1 Percepção dos alunos sobre a atividade 

 

O fato de ser aquela a primeira aula de campo dos 17 estudantes que participaram 

da atividade, fazia daquele um momento de grande euforia. Este elemento motivacional 

imprimiu marcas muito positivas no processo educativo, das quais podemos citar o grande 

interesse e envolvimento na proposta pedagógica apresentada.  
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Ao longo do trajeto, mas principalmente na volta, dentro do ônibus, os educandos 

foram revelando imensa satisfação com a atividade desenvolvida. No entanto, a 

sistematização destas percepções ocorreu no encontro posterior, no qual, com as fotos 

reveladas, realizamos uma seleção para montagem de uma exposição fotográfica na escola.  

Todos avaliaram como importante a utilização das aulas de campo como 

ferramentas pedagógicas. Ressaltaram que se sentem muito distantes da natureza e que a 

dinâmica escolar é extremamente limitada à sala de aula, tendo sido útil a atividade 

desenvolvida para aproximar a realidade social do dia-a-dia deles, citando os descasos com o 

meio ambiente e com o ser humano, evidenciados pela poluição e pelas formas de trabalho 

degradantes ou da exclusão do trabalho, citando a grande quantidade de mendigos nas ruas. 

 

3.2 Aprendizagens 

  

Com a transversalidade de temas, conteúdos e conhecimentos como marca da aula 

de campo realizada, no âmbito das aprendizagens, podemos citar: o desenvolvimento de uma 

postura de valorização da coletividade; de busca pela preservação do meio ambiente e de 

relações mais harmônicas entre reprodução da sociedade e a natureza; valorização dos bens 

culturais e do patrimônio histórico; valorização do ser humano e do seu trabalho, relacionando 

as causas das diferentes crises que vivenciam a sociedade contemporânea com a forma de 

organização do trabalho. 

 

3.3 Avaliação 

  

Para avaliação da atividade, foram tomados depoimentos sobre a aula de campo, 

mas principalmente observado o processo de envolvimento com o produto do trabalho de 

registro feito por eles e da decorrente montagem da exposição na escola
68

 com este mesmo 

produto. A participação, o interesse pelas atividades, envolvimento e desempenho foram os 

elementos chave utilizados para avaliação. 

 

 

 

                                                           
68

 Cf. registros fotográficos da aula de campo no Apêndice F. 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DA AULA DE CAMPO 

 

Ser Humano, Educação e Meio Ambiente: ensaios para uma intervenção necessária.  

Universidade Federal do Ceará 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência - PIBID 

 

NO CENTRO, O SER HUMANO E O MEIO AMBIENTE 

 

Data: 30/10/2010 

Escola: X 

Tempo:  

Encontro na Escola – às 7h00 

Saída da Escola – às 7h30 

Chegada do ônibus no Centro – às 8h20 

Saída do ônibus do Centro – às 12h20 

Chegada na Escola – às 13h20 

Roteiro:  

A) Praça dos Mártires (Chegada) 

B) Centro de Turismo de Fortaleza 

C) Praça da Estação 

D) Praça José de Alencar 

E) Praça do Ferreira 

F) Praça dos Leões 

G) Praça dos Mártires (Partida) 

Objetivos: Trabalhar a percepção sobre as 

várias facetas da realidade do Centro de 

Fortaleza com base nos conhecimentos 

abordados ao longo da oficina. 

Elementos: - A vegetação (a arborização) e a fauna; 

  - A Poluição {Sonora, Visual, Lixo}; 

  - Os Trabalhadores e seus Ambientes de Trabalho {Ambulantes e Lojistas}; 

  - A Moradia no Centro {As Residências e os Moradores}; 

  - Os Desempregados e os Sem Teto. 
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Orientações para os(as) Professores(as) 

 

Materiais: 

 Câmeras Fotográficas: 

 Crachás para todos; 

 

Professores(as): Brisa
69

, Pérola, Leon, Guilherme,  Lia
70

, Suze
71

, João
72

, Bia
73

  

 

Objetivo: Trabalhar a percepção dos estudantes sobre as várias facetas da realidade do Centro 

de Fortaleza com base nos conhecimentos abordados ao longo da oficina. 

 

(Que eles conheçam o Centro de Fortaleza a partir de uma abordagem histórica, social, 

ambiental, política e econômica).  

 

Um registro da percepção dos estudantes dos elementos elencados serão as 

fotografias tiradas. Para dinamizar o trabalho, dividiremos os estudantes em grupos. Ao todo, 

serão dezessete alunos na aula de campo. Estamos propondo a formação de quatro grupos, 

sendo três grupos de quatro estudantes e um de cinco. Os grupos serão formados no início da 

viagem em direção ao Centro. Leon e Pérola assumirão o papel de coordenar a atividade e 

todos os grupos, enquanto cada um dos outros professores acompanharão, especialmente, um 

grupo. Andaremos sempre próximos, uns às vistas dos outros. 

 

1ª Parada: Praça dos Mártires (45 minutos) 

 Repassar roteiro, objetivos, acordos coletivos; 

 Histórico da Praça; 

 Vegetação (Falar das árvores, lembrar de falar do Baobá), e fauna (perceber os 

pássaros); 

 A comunidade da orla, vista do passeio e a construção do Aquário do Ceará; 

 Prédios antigos (Forte, Santa Casa de Misericórdia, etc.) 

                                                           
69

 Codinome atribuído à Coordenadora de Área, que também participou da aula de campo. 
70

 Codinome atribuído a ex-bolsista que participou desta atividade, mas não é sujeito de nossa pesquisa. 
71

 Codinome atribuído à outra ex-bolsista, que também participou desta atividade, e que também não é sujeito de 

nossa pesquisa. 
72

 Codinome (colaborador).  
73

 Codinome (colaboradora). 
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 Moradores de Rua. 

 

Teremos 30 minutos de conversações e em seguida 15 minutos para observação dos grupos. 

Seguimos para o Centro de Turismo pela rua Dr. João Moreira – No caminho, observar 

“pastoradores e limpadores de carros” e uma fila na calçada para uma clínica médica de 

consultas a preços populares. 

 

2ª Parada: Centro de Turismo de Fortaleza (30 minutos) 

 

 Histórico – Falar sobre a antiga casa de Detenção de Fortaleza; 

 Ir ao Museu de Arte e Cultura Popular, possibilitá-los observar as obras, cuidados para 

não ocorrer toque nestas e possíveis danos.  

 Retomar a discussão sobre trabalho – modificação da natureza – ferramentas – a arte – 

o artesanato – o comércio. 

 A diferença na arquitetura. 

 1º Ida aos banheiros 

 Dirigimos-nos para o salão – falamos sobre a dinâmica da cidade, da movimentação 

das pessoas, do sistema de transporte, da ida e vinda das pessoas e orientamos sobre o 

percurso nas ruas. 

 

Sairemos pelo portão 3, pela rua General Sampaio e seguiremos para a praça da Estação. 

 

3ª Parada: Praça da Estação (20 minutos) 

 Notar a movimentação, a organicidade da cidade. 

 Atravessando a praça, notar os prostíbulos ao redor. 

Após atravessar a praça pelo centro dela, seguiremos para a Praça José de Alencar pela 

General Sampaio. Notar a completa ausência de árvores. Os trabalhadores, ambulantes, as 

lojas e condições de trabalho. 

 

4ª Parada: Praça José de Alencar (30 minutos) 

 visitar a feira, notar trabalhadores e suas condições de trabalho. As várias atividades 

realizadas na praça, sua movimentação. A expressão das pessoas nela.  

 Os moradores de rua. 
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 O Teatro estará fechado, então abordaremos seu histórico, brevemente, à sua frente e 

seguiremos para a Praça do Ferreira pela rua Liberato Barroso. Nessa ida, explorar o 

trabalho, o comércio e as pessoas. 

 

5ª Parada: Praça do Ferreira 

 Histórico; 

 Avaliar brevemente o caminhar da atividade, estimulando os grupos a falarem sobre o 

que estão achando, o que lhes chamou a atenção e como anda o trabalho de registro. 

 Aqui teremos mais tempo para observações mais à vontade. 

 Notar as pessoas na praça. 

 Notar os muitos idosos. 

 

6ª Parada: Praça dos Leões 

 Esta será a parada para lanche e pequeno descanso. 

 Notar o comércio de livros, os sebos, os prédios antigos, as ruas retorcidas. 

 Moradores de rua. 

 

Aqui avaliaremos nosso tempo e a possibilidade de visitarmos outro local. Há a sugestão do 

Museu do Ceará e também da Catedral. 

 

Daí, voltaremos para a Praça dos Mártires. A nossa volta está marcada para às 12h30, mas é 

interessante chegarmos mais cedo para avaliar a atividade, ter uma dinâmica, descontrair um 

pouco e fazer um pré encerramento da atividade. 
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APÊNDICE E - ELEMENTOS HISTÓRICOS SOBRE O CENTRO DE FORTALEZA  

 

"Defender o que resta, eis a questão. Fortaleza é uma cidade 

sem respeito ao passado, desmemoriada, indiferente ao destino de 

todo o belo que nos foi legado. Uma cidade submissa ao império do 

consumismo e do imediatismo, permitindo a demolição de prédios 

históricos e lendários para abrir espaço a ridículos estacionamentos de carro." 

 

Blanchard Girão (1997) 

 

Praça dos Mártires 

A Praça dos Mártires, também conhecid como Passeio Público, é a mais antiga praça 

da cidade de Fortaleza, Ceará. Além da bela vista para o mar, a praça possui como atrativos 

naturais diversas árvores centenárias, como o famoso baobá plantado por Senador Pompeu em 

1910. Seu nome atual foi definido em 11 de janeiro de 1879 pela Câmara Municipal de 

Fortaleza. 

História 

O Passeio Público já foi Campo da Pólvora, Largo da Fortaleza, Largo do Paiol, Largo 

do Hospital de Caridade, Praça da Misericórdia e, a partir de três de abril de 1879, Praça dos 

Mártires. Teve dois nomes não oficiais: Campo da Pólvora (1870) e Passeio Público, pelo 

qual é hoje conhecido.  

A praça foi planejada na década de 1820, por Silva Paulet, mas sua urbanização só foi 

iniciada, em 1864, na gestão do presidente da Província Dr. Fausto Augusto de Aguiar e foi a 

primeira praça da povoação, compreendendo três planos, o atual e outros dois mais abaixo, 

hoje ocupados pela Avenida Leste-Oeste.  

Os três planos em três níveis eram destinados às classes rica, média e pobre. Por volta 

de 1879 as duas praças mais baixas foram desativadas e a atual foi dividida em três setores 

com a mesma finalidade, ficando os ricos com a avenida do lado da praia, a classe média com 

a do lado da Rua Dr. João Moreira e os pobres com a central. Foi nesta época que o passeio 

recebeu as bonitas grades de ferro que o rodeavam e que foram retiradas em 1939 e 

recentemente feitas novas, de acordo com as antigas.  

O nome de Praça dos Mártires é uma homenagem aos heróis tombados ali, 

pertencentes ao movimento República do Equador, que foram bacamarteados: João Andrade 

Pessoa Anta, tenente-coronel Francisco Miguel Pereira Ibiapina, padre Gonçalo Inácio de 

Loiola Albuquerque e Melo Mororó, tenente de milícias Luís Inácio de Azevedo e o tenente-

coronel Feliciano José da Silva Carapinima. 
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Foi tombada pelo IPHAN em 13 de abril de 1965. Em setembro de 2007 teve início a 

última restauração da praça realizada pela Prefeitura de Fortaleza através da FUNCET com o 

apoio da Casa Cor no Ceará. Na ocasião de entrega da restauração, no dia 6 de outubro de 

2007, houve o lançamento de uma publicação de alunos do Colégio Militar de Fortaleza que 

realizaram uma pesquisa sobre a praça e ajudaram nos trabalhos de resgate da história do 

Passeio Público. 

 

Santa Casa de Misericórdia 

Foi o primeiro hospital de Fortaleza e instalou-se em quatorze de março de 1861, em 

virtude do Regulamento de 14/09/1847 e mandado começar pelo presidente Inácio Corrêa de 

Vasconcelos em 1847 sob o nome de Hospital de Caridade, com recursos dos restos das 

esmolas conseguidas para as vítimas da seca de 1845. Em 1848 os trabalhos foram suspensos 

recomeçando no ano seguinte. A partir de 1854 a obra esteve em andamento graças ao 

cidadão Antônio Rodrigues Ferreira, o Boticário. Toda a obra foi feita com recursos oriundos 

de ajuda da população. Concluído o edifício do Hospital de Caridade (Santa Casa) em 1857, 

foi posto em funcionamento com alguns índios enfermos, mas por falta de condições foi 

fechado pelo presidente que assumira o governo, Dr. João Silveira de Sousa. 

O prédio era somente a parte térrea, como pode ser observado nas suas antigas 

fotografias, que datam de 1911. O governo instalou a Irmandade da Misericórdia, criada pela 

Lei provincial nº 928 de quatro de agosto de 1860, do presidente da Província Antônio 

Marcelino Nunes Gonçalves para administrar o Hospital de Caridade a cujo cargo deveria 

ficar a administração do hospital. A Lei nº 1009 de 19/09/1861 mudou o nome de Hospital de 

Caridade para Santa Casa de Misericórdia. 

Em 1922, iniciaram-se as obras de reforma do prédio da Santa Casa, que passou a ter 

dois pavimentos. O prédio atual é projeto do arquiteto italiano P. Fiorillo. Desde o início até 

hoje a Santa Casa de Misericórdia tem vivido sempre com muita dificuldade e com a ajuda de 

toda a sociedade através de vários tipos de campanhas, sendo famosa a campanha feita pelos 

Diários e Rádios Associados em 1948 quando Paulo Cabral fez a entrega de um cheque de um 

milhão de cruzeiros. 

 

Praça José de Alencar 

  Antiga Praça Marquês de Herval, localizada entre as Ruas General Sampaio, 24 de 

Maio, Liberato Barroso e Guilherme Rocha. Fica em frente ao Teatro José de Alencar, e junto 

com o IPHAN e a Igreja do Patrocínio, forma um importante conjunto arquitetônico. 

O Monumento a José de Alencar foi fruto de um concurso público realizado entre 

escultores de todo o Brasil, realizado no dia 17 de setembro de 1928 no saguão do Liceu de 

Artes e Ofícios no Rio de Janeiro, saindo como vencedor o escultor paulista Humberto 

Bartholomeu Cozzo. No memorial descritivo ele justifica seu projeto no binômio simplicidade 
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e originalidade. Justifica preferir a posição de José de Alencar sentada “por acha-la mais 

adequada a um homem que agiu mais com o cérebro que com ações; sentado, interrompe suas 

anotações para concentrar seu pensamento numa visão que só ele vê ao longe...”. 

O monumento foi executado em 59 blocos, pesando sessenta quilos cada um, de 

granito branco de Itaquera, com altura de 6,5 m e 4 m de largura, os baixos relevos foram 

inspirados em os romances Iracema e o Guarani.  

 

Theatro José de Alencar  

Inaugurado a 17 de junho de 1910, é composto por uma estrutura metálica importada 

da escócia, que fica por trás da fachada em estilo neoclássico. O salão principal, com quatro 

andares, possui um palco com elevador. O teatro conta ainda com uma biblioteca, uma galeria 

de artes e um jardim lateral (projetado pelo paisagista Burlemax). Em 1964 foi tombado como 

patrimônio histórico nacional pelo IPHAN, constitui um dos mais significativos monumentos 

artísticos da cidade. Foi restaurado pela última vez entre 1989 e 1991. Situa-se na Praça José 

de Alencar, s/n. O prédio ao lado já foi sede da Escola Normal, da faculdade de Medicina, de 

odontologia e enfermagem e hoje abriga o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional. 

 

Farmácia Osvaldo Cruz 

Construída em 1934, foi a primeira farmácia de manipulação de Fortaleza, mantém até 

hoje sua arquitetura e os móveis originais. Situa-se na Praça do Ferreira, Rua Major Facundo, 

576 (Centro). 

 

Palacete Ceará 

Inaugurado em 1914, em 1946 passou a ser ocupado pela Caixa Econômica Federal, 

que o comprou em 1955 e o utiliza até hoje. Localização: Rua Guilherme Rocha, 48. Praça do 

Ferreira – Centro. 

 

Praça dos Leões 

Construída em 1877, oficialmente chama-se Praça General Tibúrcio, em homenagem 

ao General cearense que participou da Guerra do Paraguai. É conhecida popularmente por 

Praça dos Leões, por possuir estátuas de leões em bronze trazidas da França no início do 

século passado. Recentemente recebeu uma estátua de bronze de Rachel de Queiroz, sentada 

em um dos bancos da praça. Situa-se no Cruzamento das ruas São Paulo e Sena Madureira. 
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Igreja do Rosário 

Originou-se de uma pequena capela construída pelos escravos por volta de 1730, tendo 

passado por várias reformas. Recentemente, ia ser demolida pelo governo de Lúcio Alcântara, 

mas durante as obras foram achados corpos de escravos, forçando o cancelamento da 

demolição. Situa-se na Praça dos Leões, ao lado da Academia Cearense de Letras e próximo 

ao Museu do Ceará. 

 

Palácio da Luz  

Localizado na Praça dos Leões, ao lado da Igreja do Rosário, o Palácio da Luz foi 

construído no final do século XVIII para servir de residência ao capitão-mor António da 

Costa Viana. Em 1814 foi adquirido pelo governo imperial e depois ocupado como sede do 

governo estadual. Atualmente abriga a Academia Cearense de Letras. 

 

Museu do Ceará 

O prédio foi construído, entre 1856 e 1871, para abrigar a Assembleia Legislativa do 

Estado. Depois que a Assembleia mudou-se, abrigou a Faculdade de Direito, a Biblioteca 

Pública e a Academia Cearense de Letras. Foi tombado pelo IPHAN e hoje abriga o Museu do 

Ceará. Possui objetos de grande valor histórico como o livro no qual foi lavrada a abolição 

dos escravos no Ceará e a bandeira utilizada na Confederação do Equador. Situa-se na Rua 

São Paulo, 51 (ao lado da Praça dos Leões, no Centro). 

 

Catedral  

A antiga Igreja da Sé, concluída em 1854, foi demolida em 1938 para a construção de 

uma nova catedral. Com seu imponente estilo gótico, a catedral levou 40 anos para ser 

construída. As obras começaram em 1938 e só terminaram em 1978. Tem capacidade para 

5.000 pessoas. Situa-se na Rua Sobral, s/n - Centro. 

 

 

Estação Central João Felipe  

Foi construída em 1880. Foi ponto de chegada e partida dos trens que levavam 

mercadorias e passageiros da capital para o interior e do interior para a capital. Mantém a 

fachada (em estilo neoclássico) praticamente inalterada e funciona hoje sob tutela do 

METROFOR, fazendo linhas para Caucaia e Pacatuba. Fica na Rua João Moreira, em frente à 

Praça Castro Carreira (Praça da Estação), no Centro. 
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“O primeiro apitar de trem” 

No dia 3 de agosto de 1873, cerca de 8.000 fortalezenses - a quase totalidade da 

população da capital cearense de então! - vieram, meio assombrados, assistir, na rua do Trilho 

de Ferro, hoje Tristão Gonçalves, à passagem barulhenta do primeiro trem que andou 

espantando todo mundo, na via pública, com o seu apitar estridente e esquisito. 

Naquela tarde, dava-se a experiência da locomotiva "Fortaleza". Diante da multidão 

basbaque, o pequenino trem, com um êxito surpreendente, rodou, cinco vezes, seguidamente, 

sob os mais entusiásticos aplausos, entre a estação Central, localizada no antigo Campo 

d'Amélia, atual praça Castro Carreira  

Raimundo Menezes - Coisas que o vento levou... Crônicas Históricas da Fortaleza Antiga / 

Edesio Editor / 1938. 

 

Fontes consultadas: 

 

Wikipédia, a enciclopédia livre.  

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal>. 

Acesso em: 12 out. 2010. 

 

Oficina de Projetos S/S LTDA.  

Disponível em: <http://www.ofipro.com.br/preservando/estacao.htm>. Acesso em: 12 out. 

2010. 
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APÊNDICE F - REGISTROS FOTOGRÁFICOS DA AULA DE CAMPO  

  

 

Figura F1 – Exposição fotográfica na escola. 

 

           Fonte: Arquivos do autor (2010) 

 

 

Figura F2 -Exposição fotográfica na escola.  

 

          Fonte: Arquivos do autor (2010) 
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Figura F3 – Exposição fotográfica na escola 

 

          Fonte: Arquivo do autor (2010) 

 

 

 

Figura F4 -Exposição fotográfica na escola 

 

          Fonte: Arquivos do autor (2010) 
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ATIVIDADE 4 - PROJETO ALIMENTAÇÃO: VOCÊ É O QUE VOCÊ COME  

 

Diego Adaylano Monteiro Rodrigues 

Márjorie Lima Serra                                                                               

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A relação do homem com a alimentação foi e vem se transformando ao longo da 

história da humanidade. As mudanças de hábitos alimentares, que envolvem o consumo 

exagerado de calorias, principalmente pela grande adesão de pessoas de todas as idades ao 

fast food, e pelo estilo de vida sedentário que um sem número de pessoas cultiva atualmente, 

têm acarretado uma série de problemas de saúde, como a diabetes, hipertensão, geralmente 

decorrentes da obesidade, fruto de hábitos alimentares inadequados.  Nesse cenário, também 

se inserem as crianças e adolescentes em idade escolar. Desse modo, a escola vem sendo 

convocada a trabalhar esses aspectos na formação dos educandos. 

Albuquerque et al (2009), em pesquisa realizada com os estudantes do Ensino 

Fundamental de uma escola pública no município de Fortaleza, verificou que 74,8% dos 

estudantes não sabem a quantidade de calorias que devem consumir diariamente e que 43,9% 

não sabem em quais alimentos encontram-se os nutrientes que devem ser consumidos. 

Constatou ainda que 56% dos alunos se alimentam nos intervalos das refeições e que os 

alimentos mais consumidos são biscoitos, seguidos de frituras. Esses dados apontam para 

necessidade de um trabalho de educação alimentar na escola, pois esta: 

Deve assumir, diante da comunidade escolar, uma postura crítica em relação à 

educação quanto aos hábitos de alimentação saudáveis, o que poderia ser iniciado 

pelo questionamento em relação aos alimentos vendidos em sua cantina e à 

qualidade da merenda escolar servida, gratuitamente, na escola. (ALBUQUERQUE 

et al, 2009, p. 8). 

 

Contudo, entendemos que a adoção de hábitos alimentares saudáveis envolve 

questões mais amplas do que tão somente a escolha ou o conhecimento sobre os tipos de 

alimentos e quantidades que devemos consumir diariamente. São relacionadas à  aspectos 

sociais, econômicos, culturais, etc. Os dados da referida pesquisa apontam para a necessidade 

da escola,  juntamente com a família, buscar desenvolver nos educandos a consciência de que 

podem optar pelo consumo de alimentos que favoreça seu desenvolvimento de forma 

saudável. 
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Nesse sentido, o presente relato tem por finalidade apresentar atividades que 

integraram o Projeto Alimentação: você é o que você come.  

Este foi desenvolvido no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência - PIBID, em uma escola pública do município de Fortaleza. Foi elaborado e 

realizado por alunos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFC, bolsistas do 

referido Programa. 

 

1.1 Contextualização 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), no Brasil existem 38 

milhões de adultos com mais de 20 anos. Desses, 10 milhões são considerados obesos. 

Pesquisas realizadas no Brasil revelam que o país passa por estado de transição nutricional, 

acontecendo diminuição dos casos de desnutrição e aumento de indivíduos com excesso de 

peso (LUCINO et al , 2011).  

Em 1989, a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN), encontrou 

prevalência de sobrepeso de 7,7 % para a população de adolescentes do Brasil. Nos anos 90 a 

prevalência de sobrepeso e obesidade entre adolescentes de 15 a 19 anos foi de 8,45 % para o 

Nordeste.  Em 2006, Campos, Leite e Almeida (2007) concluíram, em seu estudo no 

município de Fortaleza, realizado em escolas públicas e particulares, que 19,5 % dos 

estudantes estão acima do peso ideal ou obesos. 

As escolas nas quais desenvolvemos essa pesquisa são consideradas escolas 

modelo e situam-se na periferia de Fortaleza. São mantidas pelo governo estadual e oferecem, 

diariamente, merenda escolar nos três turnos. No entanto, muitos alunos compram alimentos 

ricos em açúcar e os consomem nos intervalos, evidenciando falta de consciência sobre sua 

saúde corporal, possivelmente refletindo seus hábitos alimentares. 

Os estudos nacionais e internacionais revelam que, em relação ao excesso de peso 

corporal, alunos de escolas particulares e de alto nível econômico são considerados grupos de 

risco (BONTORIN et al, 2010). No entanto, a população de baixo nível econômico e de 

escola pública pode apresentar elevado peso corporal devido a características regionais e 

culturais, sendo, dessa forma, importante estabelecer programas educativos para todos os 

grupos, o que nos remete uma concepção dialógica em que a escola está comprometida com a 

mudança social (BONTORIN et al, 2010; FREIRE, 2005), justificando assim o 

desenvolvimento de ações que contemplem esta questão no espaço escolar, a exemplo das 
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oficinas que realizamos nas escola Y, no âmbito do PIBID/ Biologia/ UFC, e que nos 

propomos a divulgar neste Produto Educacional.  

 

1.2 Fundamentação teórica 

 

A contextualização e a interdisciplinaridade são apontadas na Lei de Diretrizes e 

Bases da educação brasileira, sendo o eixo organizador da doutrina curricular. Estes dois 

conceitos são complementares e apresentam, dentro dos documentos oficiais e pesquisas 

educacionais, diversos significados, porém envolve colocar em práxis um conhecimento 

integrado à vida dos alunos, estimulando-o a ter protagonismo e autonomia (BRASIL, 1996). 

Para Wartha e Faljoni - Alário (2005), contextualizar é uma postura frente ao 

ensino. É assumir que todo conhecimento envolve uma relação entre sujeito e objeto, o que 

envolve a criação de significados e valores. Enquanto ser interdisciplinar envolve criar 

relações entre as disciplinas, rompendo o seu formalismo que dificulta a aprendizagem dos 

alunos e a criação de relações entre os conceitos estudados e a prática. Ser interdisciplinar não 

envolve desestruturar as disciplinas, mas promover a comunicação entre elas e usar estratégias 

que capacitem o aluno para a vida em sociedade, para a atividade produtiva e experiências 

subjetivas, visando à integração.   

Aliado a estes princípios pedagógicos, buscamos criar atividades que 

estimulassem os alunos e que pudessem ultrapassar uma aprendizagem artificial e sem 

significado. Nessa direção, estruturamos e desenvolvemos atividades de caráter lúdico e 

artísticas.  

O lúdico, “o brincar” ou “o Jogo”, compreende atividades que estimulam a 

espontaneidade e autonomia do aluno.  Segundo Meira (2003), a ludicidade é uma expressão 

cultural, que por sua vez é expressa em diversas manifestações. Esta foi perdida logo após a 

revolução industrial, quando o homem perdeu parte de sua própria espontaneidade e 

subjetividade. 

 

1.3 Objetivos 

 

As oficinas visavam estimular uma compreensão crítica dos alunos acerca da 

alimentação e saúde corporal e levar os alunos a perceberem atitudes/ações que devem ser 
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tomadas para evitar a contaminação dos alimentos no cotidiano. Nesse sentido, 

desenvolvemos atividades que tinham como objetivos específicos: 

   

 Fazer um resgate histórico da alimentação humana, inserindo-o no cotidiano dos 

alunos.   

 Analisar a dieta alimentar dos alunos, identificando os componentes necessários 

(macronutrientes e grupos de alimentos) a partir do recomendado pela pirâmide 

alimentar. 

 Esclarecer o conceito de caloria e de Índice de Massa Corporal (IMC).  

 Estimular os alunos a compreender sobre o tema segurança alimentar e o preparo dos 

alimentos. 

 Discutir sobre os impactos da agricultura e pecuária na produção de alimentos. 

 Gerar questionamentos, por parte dos estudantes, de forma que possam refletir sobre 

sua postura para consigo mesmo e para com o universo que lhes alimenta e nutre.  

  

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Passaremos, agora, a apresentar como desenvolvemos a presente proposta na 

escola, destacando os materiais utilizados, os procedimentos de elaboração e de execução. 

As oficinas foram realizadas aos sábados e integravam um Projeto maior e 

interdisciplinar: “Projeto Alimentação”.  Semanas antes da aplicação do Projeto, os alunos 

faziam inscrições para as salas onde assistiriam aulas, podendo escolher, no primeiro horário, 

a sala da biologia e nos outros horários, outras disciplinas. O PIBID/Biologia/UFC 

desenvolvia as oficinas (doravante, denominadas 1 e 2) em duas salas, concomitantemente.  A 

Oficina 1 tinha como tema a alimentação e a saúde corporal, enquanto a Oficina 2 tinha como 

tema segurança alimentar e impactos da produção de alimentos. 

 

2.1 Materiais utilizados 

 

Para a realização das atividades foram utilizados diversos recursos: 

 

• apresentação teatral; 

• recortes de revista para a criação de uma pirâmide alimentar; 
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• vídeo;  

• jogo didático; 

• fanzine (papel A4, tesoura, cola e recortes de jornais/revistas de figuras relacionadas à 

alimentação); 

• poemas; 

 

2.2 Procedimentos de elaboração  

 

Para contextualizar o conteúdo que iríamos abordar na Oficina 1, alimentação e 

saúde corporal, criamos uma esquete
74

, organizada em três seções. A primeira, denominamos 

o mito de Adão e Eva (comer ou não comer a maçã?). O segundo momento tratava da 

alimentação dos homens das cavernas e a terceira tratava da alimentação nos dias de hoje. 

Também usamos recortes de revistas (ilustrações de vários tipos de alimentos) para os alunos 

criarem uma pirâmide alimentar
75

.  

 Já para a contextualização da temática a ser abordada na Oficina 2, segurança 

alimentar e impactos da produção de alimentos,  selecionamos dois vídeos.  

Para dar continuidade ao desenvolvimento da Oficina 2, reproduzimos o jogo 

didático "Ponto Crítico
76

", o qual segue lógica similar a jogos do tipo detetive. Em linhas 

gerais, o jogo em questão (de tabuleiro) tinha por objetivo que seus participantes 

desvendassem o personagem que contaminou o alimento, por meio de qual procedimento 

(inadequado) e o local onde se deu a contaminação. O jogo também possibilitava discutir a 

importância da higienização do corpo e dos alimentos.  

                                                           
74

 O roteiro da esquete: Você é o que você come? está disponibilizado no Apêndice E. 
75

 Cf. ilustração da cadeia alimentar sendo construída pelos alunos (Apêndice H, figura H1).  
76

 Este jogo encontra-se disponível no acervo on-line do Centro de Estudos do Genoma Humano - CEGH/ USP. 

O CEGH realiza atividades de educação e divulgação científica, ministrando cursos, produzindo material 

instrucional, fornecendo apoio para professores de Ensino Médio e realizando exposições itinerantes em escolas 

públicas. Considerando a temática proposta, contaminação de alimentos e segurança alimentar, o jogo Ponto 

Crítico constituiu um recurso didático interessante do ponto de vista do ensino/aprendizagem e quanto aos 

aspectos lúdico e dinâmico. Pode ser adaptado à realidade de cada escola. O site do CEHG 

(http://genoma.ib.usp.br/educacao/materiais_didaticos_jogos_Ponto_Critico.html) fornece várias instruções 

sobre sua produção e utilização em sala de aula. Apresentamos, no Anexo 5, as peças do jogo e no Anexo 6, suas  

regras. Estas podem ser facilmente confeccionadas pelo professor. O Apêndice H (Figura H2) apresenta o jogo 

sendo utilizado na escola por um grupo de alunos do Ensino Médio.    
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Produzimos textos
77

 e um fanzine
78

 sobre os temas em questão. Lançamos mão de 

revistas, livros e jornais relacionados com a temática e, em seguida, nos reunimos para propor 

questões que complementassem as demais atividades, como o paradoxo entre produtos 

processados e industrializados e os alimentos verdes e frutas sem conservantes. 

O fanzine continha ideias básicas sobre o tema, frases "soltas" feitas à mão, e 

outras, recortadas, figuras e desenhos ilustrativos e um poema de Ferreira Gullar: Não há 

Vagas.
79

 Este, por trazer riqueza de elementos sociais, foi selecionado pelo seu potencial de 

suscitar reflexões sobre o que comemos e o porquê de aquilo ser o que comemos, e o que não 

comemos.  

A intenção era que os estudantes saíssem da sala de aula com a mente 

"fervilhando" de ideias, perguntas e incertezas, pois o fanzine propunha uma leitura subjetiva, 

particular, pessoal e livre de impressões por parte dos bolsistas, já que as ideias que foram 

lançadas através do mesmo foram pensadas para uma função reflexiva e sem retorno 

imediato. 

 

2.3 Procedimentos de execução 

 

Para iniciar a atividade, despertando a atenção dos alunos, foi encenada uma 

esquete composta de três cenas. Na primeira, encenamos sobre a alimentação e o mito de 

Adão e Eva. Na segunda cena resgatamos a alimentação dos homens das cavernas e na 

terceira contextualizamos a temática com a atualidade, envolvendo assuntos como 

emagrecimento e alimentação. Para encerrar as atividades artísticas, recitamos, em conjunto, o 

poema o “O bicho”
80

 , de Manuel Bandeira. 

Após a discussão sobre a encenação, fez-se uma análise conjunta da dieta 

alimentar dos estudantes. Pirâmides alimentares foram construídas a partir da percepção dos 

alunos e, posteriormente, debatidas. A pirâmide alimentar “padrão” foi apresentada e 

comparada às elaboradas pelos alunos. Em seguida, as funções dos alimentos foram 

apresentadas e realizado o cálculo do IMC (índice de massa corporal) de alguns alunos. A 

oficina foi finalizada com a entrega dos fanzines para os alunos. 

                                                           
77

 Os textos intitulados Você é o que você come?  e Micróbios nos alimentos! Quem é o verdadeiro criminoso? 

estão disponibilizados nos Apêndices F e G, respectivamente. 
78

 Uma pequena revista artesanal. Cf. ilustração do fanzine produzido pelos bolsistas, no Apêndice I.  
79

 Disponível no Anexo 4. 
80

 Cf. final do Apêndice E. 
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Na Oficina 2, inicialmente, apresentamos dois vídeos
81

. Um sobre segurança 

alimentar e outro que expunha casos de contaminação alimentar. Partindo desses vídeos 

conduzimos duas discussões.  

Discutimos sobre o processo de industrialização dos alimentos, o que ofereceu ao 

homem uma insegurança alimentar, ao ponto que nos distanciamos da natureza para termos 

fácil acesso a um alimento pronto, rápido e, não raro, pobre em nutrientes. Ainda que haja 

higienização do corpo e dos alimentos pelo consumidor, existem alimentos industrializados e 

processados que são contaminados durante a fabricação, nas grandes fábricas ou nas 

lanchonetes fast food e que estão fora do alcance de prevenção por parte do consumidor. Em 

seguida, discutimos os impactos da agricultura e da pecuária no meio ambiente.  

Após esse momento, utilizamos o jogo didático "Ponto Crítico". As turmas foram 

organizadas em grupos para a atividade. Houve debates sobre o jogo, como a questão da 

segurança alimentar é tratada no cotidiano, o que acontece no dia a dia e as atitudes que 

devemos tomar para evitarmos esse tipo de contaminação. Pensando em enriquecer o debate 

sobre a temática Alimentação, entregamos o fanzine aos alunos, chegando ao término da 

Oficina.  

 

3. CONCLUSÃO 

 

A seguir, apresentaremos as percepções dos alunos sobre as atividades 

desenvolvidas, as aprendizagens para os sujeitos envolvidos, assim como uma breve avaliação 

sobre essa experiência pedagógica. 

 

3.1 Percepção dos alunos sobre a atividade 

 

Em relação à Oficina 1, logo no início da oficina, quando encenamos as esquetes, 

os educandos sentiram-se motivados em participar das atividades, ficaram curiosos em saber 

sobre aula e ficaram emocionados com o poema. Eles comentaram o que haviam entendido da 

apresentação e suas interpretações do poema, as quais tomamos como estímulo para iniciar a 

construção da pirâmide alimentar.  

                                                           
81

 Não foi possível realizar o registro dos vídeos. Os sujeitos não recordavam mais. Essa informação também não 

consta nos relatórios que tivemos acesso. A sugestão é que os docentes interessados em desenvolver essa 

atividade busquem outros vídeos, disponíveis na internet, ou em outros meios, na perspectiva adotada nesse 

Projeto. 
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Distribuímos as figuras de alimentos para os alunos e, aos poucos, eles se 

direcionavam ao quadro e colavam as figuras, resultando no que chamamos de pirâmide 

alimentar invertida, na qual os alimentos menos saudáveis estavam na base da pirâmide, 

enquanto os mais saudáveis estavam próximo ao topo. Os alunos, de fato, representavam suas 

realidades e tomamos estes fatos para criarmos uma discussão dentro da sala de aula sobre em 

que posição deveria estar cada alimento. 

Os alunos explicaram que outros alimentos faziam parte do seu dia a dia, 

enquanto, no quadro, nós discriminávamos os nutrientes (carboidratos, lipídios e proteínas) 

em que eram ricos. Contextualizando o conteúdo, reiniciamos nossas discussões sobre a 

importância de cada nutriente, explicando sobre a influência da alimentação no corpo das 

pessoas. Esse momento foi bem interativo, pois os alunos relatavam sobre a importância dos 

alimentos e nos questionavam a respeito dos efeitos destes sobre a menstruação (cólicas), 

problemas cardiovasculares e sobre o sexo.  

A Oficina 2 foi muito produtiva, pois sempre havia retorno dos estudantes, sendo 

o momento pós-vídeo o mais rico, no qual aproveitaram para levantar muitas questões que 

mereciam ser discutidas sobre os conteúdos dos mesmos.  

 

3.2 Aprendizagens 

 

Levamos os alunos a perceberem, mais proximamente, os benefícios de uma 

alimentação balanceada. Construímos a ideia de uma boa alimentação relacionada à fisiologia 

do corpo humano. Vinculamos a concepção de saúde ao bem estar físico e mental das pessoas, 

e não apenas a ausência de enfermidades. Os alunos conheceram os nutrientes presentes nos 

alimentos consumidos por eles, no dia a dia, e obtiveram informações sobre como atingir uma 

boa dieta alimentar. Informações que poderão utilizar para corrigir/modificar hábitos 

alimentares inadequados. 

 

3.3 Avaliação 

 

A avaliação da atividade foi realizada em reunião com grupo PIBID/UFC (que 

congrega bolsistas de várias áreas, Química, Matemática, Física, Filosofia, Educação Física, 

etc.) e entre os bolsistas do PIBID/Biologia/UFC, onde apontamos que o princípio da 

contextualização foi bem trabalhado, uma vez que buscamos elementos do dia a dia dos 

alunos e da realidade brasileira (com a exposição de um filme, contextualização histórica nos 
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referindo sobre alimentação dos homens pré-históricos, ou usando o jogo Ponto Crítico que 

também trabalha o cotidiano dos alunos). No entanto, quanto à interdisciplinaridade tivemos 

dificuldades de analisar, pois estávamos em nossas salas realizando as atividades do PIBID e 

não tínhamos contato com os bolsistas das outras áreas.  

É importante destacar o aspecto lúdico do jogo no envolvimento dos alunos com a 

temática, seu potencial como elemento estimulador da troca de ideias e do raciocínio lógico. E 

a contribuição do fanzine, uma vez que permitiu explorar questões que não puderam ser 

trabalhadas em sala, mas que estavam diretamente relacionadas com o tema em andamento. A 

participação dos alunos foi integral.  
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APÊNDICE E - ESQUETE: “VOCÊ É O QUE VOCÊ COME?” 

 

Após toda turma entrar em sala pedimos que todos se acomodem bem para 

iniciarmos a atividade: uma breve explicação será necessária sobre aquela manhã, 

mas é interessante cultivar o clima de mistério na turma. As carteiras deverão estar 

previamente arrumadas formando um uma espécie de arena. Então Leon pegará 

o prato de inox sobre a mesa e bate nele três vezes com a colher, como se fosse um 

gongo.  

 

1ª Cena 

 

Após os três toques no prato Eva (Brisa
82

) e Adão (Leon) sentam-se no chão 

lentamente já incorporando os personagens. Eva e Adão contemplam a 

imensidão do paraíso. Eva mexe nas coisas, enquanto Adão assobia e canta com 

os pássaros. De repente, Eva se levanta e vai em direção a Adão: 

 

Eva (Brisa): Adão... 

Adão (Leon): Oi, minha querida? 

Eva: Você não quer ir até a macieira e me trazer uma maçã bem madura, vermelha e 

suculenta? 

Adão: Hãm? Como assim Eva? Mas você acabou de comer! Além do mais, sabe bem 

que o Divino não quer que comamos dos frutos daquelas árvores. 

Eva: Ai Adão, você é um tolo! Não vê que o Divino está apenas nos testando para 

saber da nossa obediência?! 

Adão: Sei e por isso mesmo que não iremos desapontá-lo.  

Eva: Mas que teste mais sem graça esse que brinca com a fome dos outros! 

Adão: Ah Eva, não me venha com essa! Fome?! Você acabou de se empanturrar 

daqueles bichinhos esquisitos brancos que ficam presos ao chão. 

Eva: Chama-se cogumelo, seu bronco! 

Adão: oras, mas você quer que eu lembre de todos os nomes que você tira dessa sua 

cabeça maluca quer? É periquito, papagaio, palmito, parca, porco, pato, polpa, 

                                                           
82

 Codinome atribuído à Coordenadora de Área do PIBID/Biologia/UFC, que interpretou Eva, nessa esquete. 
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pérola, perna, porco... eita, porco eu já falei! 

Eva: Mas, Adão, é que justamente isso de ficar dando nome para tudo que existe no 

mundo que eu sinto tanta fome. E a fome existe para ser matada! Vá naquela árvore 

e me traga uma maçã agora! 

 

Congela a cena. Eva fica paralisada e Adão conversa com a plateia com um tom 

de voz diferenciado. 

 

Adão: E é assim que pela primeira vez na história as coisas que existem ganham 

nome, inclusive algo que muito tempo depois será chamado de DR... 

 

Adão volta para a posição inicial e frente a frente com Eva. 

 

Adão: Como assim me traga uma maçã agora? Que jeito é esse de falar comigo? 

Sua gulosa antipática! 

Eva: ora, esse é o seu papel aqui no paraíso: o de me servir! 

Adão: Agora deu! Sei.. levar grito é o meu papel aqui no paraíso, de uma pessoa 

esfomeada como você. Não vou pegar maçã alguma! Fica sempre aquela serpente na 

árvore me envenenando sobre o Divino. 

Eva: E até certo ponto penso que ela tem razão, mas que sábio é esse que nos 

impede de suprir uma necessidade básica que é a de comer quando se tem fome. 

Adão: ele nos pediu apenas para não nos aproximarmos daquela árvore. 

Eva: Velho suvino!  Lá estão as mais lindas maçãs e ele as quer só para ele. Só 

porque foi ele que inventou! 

Adão: Nossa, mas você não pode ver nada quieto, que logo quer. Tenho certeza que 

você não está com fome alguma. Sua comilona! Isso é só para afrontar o Inventor. 

Eva: vamos logo Adão, me traga uma maçã daquele pé e deixe logo de ser medroso! 

Estou com água na boca para saborear aquelas delícias vermelhas. 

Adão: certo, certo, certo! (emburrado) Irei lá satisfazer esses seus olhos grandes... 

Tomara que passe mal com essa maçã.  

Adão vira-se e segue em direção à porta da sala. Adão sai da sala e Eva voltando 

para a turma fala caminhando para a saída. 
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Eva: O final na história todos já conhecem...(eles saem da sala) e já entram em 

outro clima.  

 

2ª Cena 

 

Movimentam-se agachados até chegar ao centro da turma e assim permanecem.  

 

Brisa: nossa essa foi por pouco! Esses dinossauros quase nos pegaram dessa vez. 

Leon: tudo bem, estamos a salvos aqui dentro. 

Brisa: a salvos de quê, se continuamos morrendo de fome? Não conseguimos trazer 

nada até que aqui e agora toda comida que poderá nos alimentar está lá fora junto 

aos dinossauros. 

Leon: droga, temos que escolher entre comer e virar comida das feras ou ficar vivos 

com fome aqui protegidos. 

Brisa: mas se ficarmos aqui com fome, morreremos do mesmo jeito, se não pior! Aos 

poucos, fracos, com frio e doentes. 

Leon: e o que você sugere que façamos? 

Brisa: você deve ir lá fora e matar aquelas feras e conseguir comida para a gente. 

Leon: o quê?! (surpreso com a sugestão) Você quer comer os meus restos que os 

dinossauros rejeitarem, é isso? Por que não começa logo? Ande, me morda logo e 

acabe com isso!!! 

Brisa: mas cru, desse jeito? Você deve ter um gosto péssimo, prefiro morrer de fome! 

Leon: entre morrer lentamente aqui ou ter a possibilidade de morrer de uma só 

bocada lá fora, prefiro a forma mais rápida. Vem comigo? 

Brisa: e você acha que eu ficaria aqui sozinha? 

 

Eles saem pela porta sussurrando baixinho. Quando voltam já são novos 

personagens. 
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3ª Cena 

 

Brisa (Elisa): Paulo, você não vai acreditar... descobri ontem numa revista uma 

fórmula genial para emagrecer 20 quilos até o final dessa semana. 

Leon (Paulo): Nossa!!! como assim Elisa? (surpreso!) De onde você pretende tirar 

20 kg daí?? Isso é um absurdo. Você está ótima como está! 

Elisa: ah, lá vem você novamente com esse seu papo de velho chato! 

Paulo: como assim papo de velho chato? Você coloca a sua saúde em risco com 

essas porcarias mentirosas de dieta e quando tendo alertá-la você me chama de 

velhaço chato?! 

Elisa: ai, você não sabe com o eu sofro por carregar todos esses pneus comigo. Olha 

só essa minha cintura ridícula. Não conseguirei viver no mundo se continuar assim. 

Prefiro morrer a continuar essa baleia ridícula que estou agora. 

Paulo: mas quanto absurdo você está falando! E como seria essa tal dieta que você 

começou falando? 

Elisa: Ah, ela é muito simples, basta você diminuir 80% das proteínas, carboidratos 

e gorduras que você ingere todos os dias e então após cada refeição tomar uma 

colher de vinagre. Ela não é simples? 

Paulo: Simplicíssima! Nunca vi caminho tão direto para levar peixes para o caixão. 

Elisa: Peixes? 

Paulo: sim, seres que são pegos pela boca e levados para a morte. 

Elisa: nossa, mas como você é pessimista! 

Paulo: minha querida, se você retirar essa quantidade de nutrientes básicos da sua 

alimentação você certamente vai emagrecer até tornar-se apenas o esqueleto ou 

então o pó dele. 

Elisa: ai como você é dramático. Acha que eu sou idiota?Já tenho tudo planejado. 

Comprarei umas cápsulas que vendem nas farmácias com todos os complementos 

alimentares que necessito. Será uma nota preta, mas valerá a pena para que eu 

novamente possa voltar a me olhar no espelho! 

Paulo: ah, sendo assim, menos mal. Você tem dinheiro mesmo para comprar essa 

parafernália de coisas. 

Elisa: sim, tenho! 
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Eles seguem cochichando até a saída dele. 

 

Ambos voltam com a poesia em mãos para o último momento. Ele é mais 

intimista. Cada um lê um verso, dando interpretação própria. O objetivo é dar 

um baque e chamar para a reflexão sobre a questão da alimentação enquanto 

um problema social, hoje. Será necessário construir um ritmo mais intenso para 

esse poema. 

 

 

 

O Bicho 

Vi ontem um bicho  

Na imundície do pátio 

Catando comida entre os detritos. 

 

Quando achava alguma coisa, 

Não examinava nem cheirava: 

Engolia com voracidade. 

 

O bicho não era um cão, 

Não era um gato, 

Não era um rato. 

 

O bicho, meu Deus, era um homem. 

Manuel Bandeira 
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APÊNDICE F - TEXTO :  VOCÊ É O QUE VOCÊ COME?     

 

PPIIBBIIDD--  UUFFCC  --  BBIIOOLLOOGGIIAA  

VVooccêê  éé  oo  qquuee  vvooccêê  ccoommee??  

Uma pergunta bem capciosa, pois de certa forma somos formados 

por moléculas como proteínas, carboidratos e lipídios que são encontrados nos 

alimentos. Comemos para nossa satisfação pessoal, mas nos alimentamos para 

repor essas moléculas que são, frequentemente, usadas em nosso metabolismo, 

para constituir nosso corpo e fornecer energia. 

A carne, que é um músculo animal com relativa quantidade de 

gordura, tem suas proteínas quebradas em partes menores e nosso trato 

digestivo. Dentro das nossas células estas partes são reorganizadas para formar 

outras proteínas que estão, por exemplo, no sangue, como hemoglobina, no 

cabelo e nas unhas, como queratina, e até nas proteínas que estão nos nossos 

músculos. Isso mesmo, do músculo do boi para o seu prato, depois para o nosso 

trato digestivo e, por fim, para o seu músculo. 

Então, somos consequências do que comemos? Sim, nossa saúde a toda hora é 

influenciada por nossa alimentação. Quando comemos muita gordura, que é importante para o 

funcionamento do corpo, esta tende a ser armazenada na nossa cintura e no quadril: são os 

nossos inesperados quilinhos a mais. O mesmo acontece quando nos alimentamos com excesso 

de proteínas e carboidratos, como carnes e massas, que em nosso corpo são transformadas em 

gorduras, e voltamos a ter os velhos pneuzinhos indesejados. 

Porém, não somos de fato tudo o que comemos, tão pouco o que digerimos e 

conseguimos absorver. Imagine a cápsula de um remédio que você acaba de ingerir. Esta é 

digerida em seu intestino e o remédio será absorvido por seu corpo, pois ele não fará parte 

deste, ele simplesmente realizará sua função e depois será eliminado por nosso organismo. Um 

outro exemplo bem mais claro é quando comemos vegetais, como milho e feijão. Suas fibras 

alimentares não são digeridas pelo corpo e são encontradas normalmente nas fezes. 

Além da função plástica, quer dizer de constituir nosso corpo, os alimentos nos 

fornecem energia e medimos essa energia em Kcal, assim como medimos a massa em kg ou a 

distância em km. Em média, um jovem precisa de 1600 kcal por dia. Ele gasta essa energia em 

suas atividades diárias como tomar banho, ir à escola, estudar e namorar, mas, principalmente 
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Um beijo romântico rápido queima entre uma e três 
calorias. Um beijo de boca aberta com contato de 
língua de curta duração pode queimar cinco calorias. 
Um beijo de um minuto pode gastar até 26calorias.  

 

para manter seu corpo funcionando normalmente: seu intestino precisa “se mover” para 

empurrar as fezes e isso requer energia; seu cérebro está toda hora coordenando seus órgãos e 

isso requer energia. Por fim, seu coração nunca pode parar de bater, precisa gastar energia para 

enviar sangue a todos os órgãos. Nosso corpo é como uma máquina que gasta energia para seu 

funcionamento e recarrega essa energia se alimentando. E agora, faz sentindo por que os 

rótulos dos alimentos tem o valor calórico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://rntbze.blogspot.com.br/20

10/04/sobre-homer-simpson.html 
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APÊNDICE G - Texto MICRÓBIO NOS ALIMENTOS! QUEM É O VERDADEIRO                

AUTOR? 

Projeto Alimentação 

PIBID/UFC 

 

Micróbios nos alimentos ! Quem é o verdadeiro criminoso? 

 

Tia Cotinha, Seu Chico e João Mourão são personagens do 

jogo Ponto Crítico, entanto poderiam ser personagens comuns do seu dia a 

dia. Poderiam ser até mesmo eu, professor do Liceu que comeu um 

hambúrguer mal passado, ou você, quando esqueceu de lavar as mãos 

depois de ir ao banheiro. Estes são maus hábitos comuns, que levam a 

infecção alimentar ou intoxicação alimentar. Na infecção, o micróbio entra em nosso 

organismo produzindo suas toxinas dentro nosso corpo, enquanto na intoxicação alimentar os 

micróbios se desenvolvem no próprio alimento e quando o comemos, ingerimos essas toxinas 

e os sintomas aparecem rapidamente: é como se estivéssemos tomando veneno produzido por 

um microorganismo. A intoxicação alimentar também pode ser causada pela ingestão de 

alimentos contaminados por pesticidas ou medicamentos, bem como pela ingestão acidental 

de substâncias naturalmente venenosas, como algumas encontradas em cogumelos e 

peixes. Mas os micróbios crescem espontaneamente no pão estragado? Como eles foram parar 

no alimento? 

Lembrem-se que um ser vivo sempre se origina de outro ser vivo, então esses 

micróbios cresceram no alimento, porque foram levados por pessoas ou simplesmente usaram 

o ar, água e até os equipamentos usados no preparo do alimento, como facas e tábuas de 

carne para chegar até o alimento, acontecendo o que chamamos de contaminação cruzada. 

Esta ocorre, basicamente, quando a bactéria é transferida de um alimento contaminado para 

um alimento sadio. Por isso é preciso ter cuidado, principalmente, ao fatiar os alimentos, 

procedimento que oferece maior perigo referente à contaminação cruzada. Isso porque as 

bactérias podem facilmente se alojar no cabo da faca ou prancha/ tábua de corte culinário. 
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APÊNDICE H - REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO PROJETO ALIMENTAÇÃO:   VOCÊ 

É O QUE VOCÊ COME 

 

Figura H1 – Pirâmide alimentar  (Oficina 1 - Projeto Alimentação:você é o que você come ) 

 

Fonte: arquivos da Coordenadora de Área PIBID/Biologia/UFC (2010) 

 

Figura H2 – Alunos participando do Jogo Ponto Crítico 

 

Fonte: arquivos da Coordenadora de Área PIBID/Biologia/UFC (2010) 
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APÊNDICE I - FANZINE (Projeto Alimentação: você é que você come) 

 

 

 

 

  Figura I1- Capa do Fanzine  Figura I2 - Corpo do Fanzine ( p. 2, 3) 

  
 Fonte: Arquivo da autora (2010)  
 

 

 

 

 

 

 Fonte: Arquivo da autora (2010) 

 

 

Figura I3 - Corpo do Fanzine ( p. 4, 5)   Figura I4 - Corpo do Fanzine ( p. 6, 7) 

  
 Fonte: Arquivo da autora (2010) 

 
Fonte: Arquivo da autora (2010) 
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 Figura I5 - Corpo do Fanzine ( p. 8, 9)  Figura I6 - Corpo do Fanzine (p. 10, 11) 

 
 

Fonte: Arquivo da autora (2010) 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da autora (2010) 

 

Figura I7 - Fanzine- Contra capa ( p. 12)  

 

 

Fonte: Arquivo da autora (2010) 
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ANEXO 4 - NÃO HÁ VAGAS - Poema de Ferreira Gullar  

 

 

NÃO HÁ VAGAS 
 

O preço do feijão 

não cabe no poema. 

O preço do arroz 

não cabe no poema. 

Não cabem no poema o gás 

a luz o telefone 

a sonegação 

do leite 

da carne 

do açúcar 

do pão. 

O funcionário público 

não cabe no poema 

com seu salário de fome 

sua vida fechada 

em arquivos. 

Como não cabe no poema 

o operário 

que esmerila seu dia de aço 

e carvão 

nas oficinas escuras 

– porque o poema, senhores, 

está fechado: 

“não há vagas” 

Só cabe no poema 

o homem sem estômago 

a mulher de nuvens 

a fruta sem preço 

O poema, senhores, 

não fede 

nem cheira. 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 

ANEXO 5 – COMPONENTES DO JOGO "PONTO CRÍTICO" 

 

 

Figura 5.1- Cartas dos suspeitos. (Jogo Ponto Crítico). 

 
  Fonte: http://genoma.ib.usp.br/educacao/Cartas_PONTO_CRITICO.pdf 

 

 

 

Figura 5.2 - Cartas locais (Jogo Ponto Crítico). 

 
Fonte: http://genoma.ib.usp.br/educacao/Cartas_PONTO_CRITICO.pdf 

 

 

Figura 5.3 - Cartas procedimento (Jogo Ponto Crítico) 

 
Fonte: http://genoma.ib.usp.br/educacao/Cartas_PONTO_CRITICO.pdf 
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Figura 5.4 - Carinhas dos personagens 

                       

                       
Fonte: http://genoma.ib.usp.br/educacao/PONTO_CRITICO_Carinhas_Personagens.pdf 

 

 Figura 5.5 - Caderneta do detetive (Jogo Ponto Crítico) 

 
Fonte: http://genoma.ib.usp.br/educacao/Caderneta_PONTO_CRITICO.pdf 
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   Figura 5.6 - Tabuleiro (Jogo Ponto Crítico) 

 
   Fonte: http://genoma.ib.usp.br/educacao/PONTO_CRITICO_Tabuleiro.pdf 
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ANEXO 6 - REGRAS DO JOGO PONTO CRÍTICO. 

 

Para 3, 4, 5 ou 6 jogadores 

 

Idade: a partir de 10 anos 

 

Prepare o fôlego! A partir de agora você é um detetive que precisará de toda a sua astúcia 

para desvendar um caso da contaminação de alimentos ocorrido na cidade de Sievi
83

. Sua 

missão é descobrir onde e como ocorreu a contaminação do alimento e, é claro, encontrar o 

culpado. 

 

Para isso você terá que ter as respostas para 3 perguntas: 

 

1. Quem contaminou o alimento? (pessoa responsável) 

2. Onde ocorreu a contaminação? (local) 

3. Como isso aconteceu? (procedimento) 

 

Mas...Atenção! 

 

O culpado pode ser qualquer um dos pacatos cidadãos de Sievi, inclusive você mesmo. 

 

Quem vence o jogo 

 

Pelas pistas e informações fornecidas pelos demais jogadores, por dedução e até por sorte, o 

jogador que primeiro identificar as 3 cartas contidas no envelope confidencial de resultados, é 

considerado o melhor detetive e ganha o jogo. 

 

Componentes 

 

• Um tabuleiro que representa a cidade de SIEVI com 6 diferentes locais e ruas que interligam 

esses locais. Além disso, existe, no tabuleiro, uma estação SAIDA e um local para colocar o 

envelope confidencial. 

 

• 6 peões coloridos que representam os suspeitos do crime: 

 

• Um pacote com 17 cartas ilustradas: 6 cartas com os suspeitos, 6 com os locais e 5 com os 

procedimentos. 

 

• 1 bloco de anotações do detetive 

 

• 1 envelope confidencial 

 

• 1 dado de oito faces 

 

 

                                                           
83

 O professor ou os alunos podem sugerir o nome de outra cidade, criar outro cenário, outros personagens, etc. 

Aproveitando apenas as regras do jogo.  
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Como preparar o jogo 

 

1. Colocar os 6 peões no tabuleiro na estação SAÍDA. 

 

Mesmo que haja menos que 6 jogadores, colocar todos os peões porque qualquer um dele 

pode ser o culpado. Cada jogador escolhe um peão. A ordem de escolha pode ser sorteada no 

dado. Dar um bloquinho de anotações para cada jogador. 

 

2. Separar as 17 cartas em 3 grupos: o dos locais, o dos suspeitos e o dos procedimentos. 

Embaralhar separadamente cada grupo e, sem ninguém ver (nem você) colocar a carta de 

cima de cada grupo dentro do envelope confidencial. Essas 3 cartas contêm a solução do caso 

da contaminação (o local, o culpado e o procedimento). A seguir, colocar o envelope 

confidencial no espaço lateral do tabuleiro, onde está escrito Envelope Confidencial. 

 

3. Pegar as cartas restantes dos 3 grupos de cartas e embaralhar todas juntas. Distribuir todas 

as cartas, uma carta por vez para cada jogador, no sentido do relógio. Os jogadores não podem 

ver as cartas dos outros. 

 

Atenção! Conforme o número de jogadores, alguns podem ficar com uma carta a mais. Isso 

não altera o resultado do jogo; da mesma forma como pode facilitar em certos casos de 

dedução, em outros vai dificultar bastante essa tarefa.  Cada jogador segura as cartas que 

recebeu com cuidado para que nenhum outro jogador possa ver. 

 

Como Jogar 

 

O jogador que estiver com a Tia Cotinha começa o jogo, seguido pelos demais jogadores à 

esquerda. 

 

1. Na sua vez, jogar o dado e andar com o seu peão o mesmo número de espaços sorteado em 

direção a um local de sua escolha. 

 

 Como andar com o peão: 

 

• Você tem que sair com o peão pelas portas da estação SAIDA. 

 

• Na mesma jogada, você pode andar para frente, para trás, para os lados e para a diagonal 

desde que não volte para o espaço de onde você saiu. Se houver outro peão no caminho do 

seu, desvie, usando os espaços dos lados. Dois peões não podem ocupar o mesmo espaço. Um 

local, entretanto, pode ser ocupado por qualquer número de peões. 

 

• Para entrar no local, você deverá chegar, pelo menos até a porta do local escolhido. 

 

2. Quando chegar no local escolhido, você entra pela porta e aí, na mesma jogada, tem que, 

obrigatoriamente, dar um palpite. 
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3. O PALPITE: 

 

A. Agora você vai falar quem você acha que é o culpado, qual o procedimento que levou à 

contaminação e qual o local que tem que ser o mesmo onde você está. 

Exemplo: “Acho que foi a Tia Cotinha, no restaurante, quando espirrou na maionese” Ao 

mesmo tempo em que você dá o palpite, você coloca o peão suspeito no local (no caso, o peão 

Tia Cotinha deverá ir para o restaurante). 

 

B. A seguir o jogador à sua esquerda vê se tem uma ou mais cartas do seu palpite. Se tiver, ele 

deve mostrar apenas uma delas e somente para você que deu o palpite. Se ele não tiver 

nenhuma das cartas, o primeiro jogador à esquerda que tiver uma das cartas mostra para você. 

Se ele também não tiver, o próximo jogador à esquerda fará o mesmo, e assim 

consecutivamente até chegar em você. Se algum jogador mostrar uma das 3 cartas do seu 

palpite, isso significa que ela não está no envelope confidencial e, portanto, não é uma das 3 

respostas para a solução do caso. 

 

Importante: Sempre que você tiver uma carta que prove a falsidade de um palpite, você tem 

que mostrá-la, se for a sua vez de mostrar. Do contrário você atrapalha o jogo e é 

desclassificado! 

 

C. O peão que foi deslocado para um local por causa do palpite, não volta para o local onde 

estava antes. O jogador que está com esse peão pode, na sua vez de jogar, dar um palpite no 

mesmo local, sem precisar sair nem jogar o dado. Se ele não quiser, joga o dado e sai do 

aposento normalmente. 

 

D. Você não pode ficar no mesmo local por duas jogadas seguidas. Se no seu próximo palpite 

você quiser repetir o local, você terá que sair em uma rodada e voltar na outra. 

 

4. À medida que você for dando palpites, anotar em sua caderneta de anotações, quais os 

suspeitos, locais e procedimentos que não podem ser a solução do caso, conforme as cartas 

estão sendo mostradas pelos outros jogadores. Você pode também inventar outras marcações 

para outras informações que você descobrir durante o jogo. Lembre-se: o caderno de 

anotações é o jeito mais fácil para você marcar as suas pistas e informações. 

 

5. O palpite é verdadeiro até que um jogador apresente uma carta àquele que deu o “palpite”, 

cuja jogada termina. Começa então a vez do próximo jogador. Se ninguém provar que o 

palpite é falso, o jogador pode então passar a sua vez ou formular uma “acusação”. 

 

6. A acusação: 

 

A. Quando você tiver certeza de ter resolvido o crime, na sua vez faça a acusação. Mas 

atenção: cada jogador só pode fazer uma acusação! Para fazer a acusação você pode estar 

em qualquer local. Não precisa ser o mesmo local da acusação. Por exemplo: você pode estar 

na Praça e dizer que vai fazer a acusação e depois dizer o nome do culpado, o local e o 

procedimento que levou à contaminação do alimento. 

 

Exemplo: “Vou fazer a acusação: acho que foi a Tia Cotinha, na Fábrica, porque deixou o 

peixe descongelando fora da geladeira”. 
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B. Você tira as cartas do envelope confidencial e, sem deixar ninguém ver, verifica se sua 

acusação está certa. 

 

Se ela estiver errada, você coloca as cartas de volta no envelope confidencial e continua no 

jogo, apenas para mostrar as cartas que tiver nos palpites dos outros jogadores. Agora, você 

não pode mais movimentar seu peão, nem dar palpites, nem fazer outra acusação! Se a 

acusação estiver certa, isto é, se você encontrou no envelope confidencial as 3 cartas da sua 

acusação, você deverá colocá-las  sobre a mesa para que todos vejam. 

 

VOCÊ GANHOU O JOGO!!! 

 

Dicas 

 

• Você pode blefar e atrapalhar as investigações dos outros jogadores detetives, falando em 

seu palpite cartas que estão com você mesmo. 

• Se você perceber que outro jogador está perto da solução do caso, você pode afastá-lo do 

local onde ocorreu a contaminação dizendo no seu palpite que ele é suspeito, pois assim o 

peão dele irá para o local em que você está. 

• Os jogadores precisam ser extremamente cuidadosos ao examinar suas cartas antes de 

certificar – se de que não podem provar a falsidade do “palpite” dado pelo jogador da vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


