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Introdução

O Programa “Pré-Acadêmico Professores do 
Terceiro Milênio” (PPTM) foi idealizado para atender 
às necessidades educacionais da população mais 
carente. A execução deste projeto caracteriza-se como 
um curso pré-universitário, gratuito, destinado a 
cidadãos provenientes de escolas públicas e que 
desejam seguir a carreira docente nas áreas de 
Biologia, Física, Química, Informática e Matemática. 

Historicamente, o projeto iniciou em 1996 no 
Departamento de Física da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) com aulas primeiramente de 
matemática e física. Nos anos seguintes a atividade foi 
incorporada à Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE), e desde 2000 já apresentava o 
formato atual, com aulas ministradas de todas as 
disciplinas avaliadas no Concurso Vestibular.

Embora o programa seja voltado à melhoria de 
resultados obtidos no exame do vestibular, há um 
constante esforço para inserir o alunado na realidade 
acadêmica, no ambiente universitário e principalmente, 
nas problemáticas da sociedade. Os professores são 
alunos de graduação e, muitas vezes, egressos do curso 
pré-vestibular.

As aulas de Biologia foram ministradas 
semanalmente dos meses de abril a dezembro. O
professor de Biologia (como de todas as outras áreas) 
deve ser responsável em assumir um compromisso para 
que toda a pedagogia seja direcionada à situação atual 
do mundo, com a finalidade de proporcionar uma 
percepção correta dos problemas sociais, e de fomentar 
atitudes favoráveis para auxiliar na construção de um 
planeta sustentável [1]. O professor, uma vez 
conscientizado de que nas aulas transmite-se 
implicitamente uma determinada concepção de mundo, 
percebe a importância de uma renovação didática 
metodológica. 

Analisando por outro ângulo, qual é a visão do 
alunado perante essa renovação metodológica no 
ensino da Biologia em um curso pré-acadêmico?

Partindo do docente, nesta nova forma o processo 
ensino/aprendizagem deixa de estar baseado na 
transmissão vertical através do professor para a sua 
recepção/assimilação pelos estudantes [2], passando a 
ser mais consistente com a aprendizagem pelo exame e

tratamento de situações problemáticas abertas nas quais os 
alunos devem apresentar uma participação ativa na 
construção do conhecimento. Porém, para melhor eficácia 
do ensino, se vê necessária a avaliação da utilidade desta 
renovação pelos educandos. Assim, pode-se identificar os 
pontos positivos na contribuição desta nova metodologia no 
ensino da Biologia no cotidiano dos alunos, na comunidade 
onde eles vivem, e também no ingresso e desempenho na 
Universidade.

Material e métodos

Para analisar a visão estudantil, foi realizada uma 
pesquisa qualitativa utilizando como instrumentos a 
observação da reação dos alunos pelo professor durante as 
aulas e a aplicação de um questionário de múltipla escolha, 
encontrado em anexo como questionário1, aos alunos no 
mês de setembro de 2009, abordando questões relativas ao 
método utilizado na aula de Biologia. No total 27 alunos 
participaram da pesquisa.

Trabalhou-se estatisticamente as respostas do 
questionário, com a elaboração de um gráfico, em anexo 
como Gráfico 1A, com as respostas mais freqüentes e uma 
tabela com todas as respostas do questionário em 
porcentagem, em anexo como Tabela 1.

Resultados e Discussão

Interpretando a tabela em anexo, conclui-se que 
mais de 65% dos alunos avaliaram positivamente o método 
de ensino nas aulas de Biologia. Percebe-se que nenhum 
aluno avaliou como negativa a renovação do ensino, onde 
todos responderam as alternativas C ou D da questão 1. 
Também não houve escolha para a alternativa que se referia 
ao não auxílio na resolução de problemas diários. Apenas 
um aluno afirma não se sentir mais capacitado para
melhorar a sua comunidade. Aproximadamente 89% 
avaliam este método como facilitador da vida acadêmica. É 
importante ressaltar que nem todos os participantes optam 
pelo curso de Licenciatura em Biologia, mas percebem a 
importância do conhecimento na área.

Desde 1927 tem sido publicados trabalhos e 
resumos sobre a investigação realizada no campo do ensino 
da aprendizagem das ciências em geral. Baseados nesses 
estudos modificaram a preparação da rede oferecendo 



oportunidades de auto-reflexão aos estudos como 
forma muito diferente de ensinar e aprender.

No decorrer do ano letivo, foram necessários 
divisão dos assuntos entre os professores no
planejamento anual. De acordo com as propostas do
Parâmetro Curricular Nacional (PCN) e solicitadas 
pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 
incluímos a exposição do conteúdo de forma
construtivista para que a aprendizagem seja 
significativa fomentando a participação dos estudantes 
na (re) construção dos conhecimentos científicos, que 
habitualmente se transmitem já elaborados [3].

As aulas elaboradas este ano incluíram
assuntos de Bioquímica, Citologia, Embriologia e 
Histologia, relacionando os temas Biotecnologia e 
sociedade, Saúde e Educação, e Ecorresponsabilidade. 
Para cada tema, foram elaboradas fichas com resumo e 
ilustrações que buscam numa melhor fixação do 
conteúdo pelos alunos. Na preparação deste material 
usou-se como fonte de pesquisa: livros, artigos, revistas 
cientificas, sites universitários e jornalísticos. Desde 
2005, conseguimos uma parceria Imprensa 
Universitária para confecção de todo material didático 
para o Curso.

Durante as aulas, buscou-se a inserção de 
novos métodos de ensino para melhor interação dos 
alunos com o conteúdo. O método Brainstorming ( 
onde lança-se um tema e os alunos dizem uma palavra 
referente) auxilia na sondagem dos conhecimentos 
prévios dos alunos. Neste método é preciso criar um 
ambiente propício para que os alunos passem a refletir 
sobre suas idéias anteriores aprendendo a reformulá-las 
por meio da contribuição dos colegas, e professores 
utilizando o diálogo na formação de conceitos
coletivos. Assim, debates são gerados através de 
situações e problemas trazidos pelo professor, onde o 
aluno pode levantar hipóteses acerca de temas que 
envolvam ciências, tecnologia, meio ambiente e 
sociedade. Os conteúdos das diferentes ciências só 
poderão ser oferecidos à aprendizagem do aluno 
acompanhados por todo o conteúdo intelectual e 
cultural que os acompanha. Sempre associando a 
aprendizagem ao tratamento de situações problemáticas 
abertas que possam gerar o interesse dos estudantes, 
onde a aprendizagem é concebida assim, como uma 
mudança ao mesmo tempo conceitual, metodológica e 
postural.

Para inserção dos alunos numa educação científica 
de qualidade, aproximando às aulas do curso 
universitário, são organizadas as atividades práticas 
como: aulas de campo; experimentos em sala de aula e 
aulas práticas em laboratórios na própria universidade. 
Desta forma é propiciado aos estudantes oportunidade 
de expor suas idéias sobre os fenômenos estudados, 
num ambiente encorajador, para que eles adquiram 
segurança no envolvimento com práticas cientifica.

Para avaliação são utilizadas resoluções de 
exercícios com aplicação de provas simuladas do 
vestibular e problemas com questões abertas. Esta 
última etapa trabalha a ortografia, o encadeamento e 

desenvolvimento de idéias, e a capacidade de propor 
soluções para questões da sociedade. Entretanto os 
professores devem buscar entender a resposta dada pelo 
aluno, de uma forma mais ampla. Em alguns casos 
respostas aparentemente errôneas revelam que o aluno 
conseguiu propor uma solução coerente para a situação 
nova, usando os conceitos já discutidos e outros de sua 
vivência.. Assim, na correção dos exercícios é fundamental 
uma visão tão abrangente do conteúdo como 
intelectualmente criativa para mostrar em que e por que a 
resposta não está coerente, aproveitando a solução “errada” 
proposta da melhor forma. Nestas práticas também foram 
inseridos momentos lúdicos, com jogos elaborados pelo 
professor e palestras com outros professores convidados. 

Agindo dessa forma, minimizamos as conseqüências de
maneira tradicional de estudar Biologia, onde, depois de 
muito tempo “decorando” palavras difíceis, os alunos não 
se lembram mais do que memorizaram [4].

Na responsabilidade da formação do educador, estamos 
satisfeitos em ser referência para uma educação científica 
de qualidade e influência para o ingresso à Licenciatura. 
Levando a uma padronização do ensino, baseado no PCN
[5].

Porém, sabe-se hoje que existem lacunas entre a prática 
de ensino de um aluno em formação acadêmica e um 
professor formado que muitas vezes não possui (ou não 
proporciona) condições satisfatórias em aplicar na sala de 
aula o que aprendeu na Universidade.  A maioria continua a 
educar os jovens como se não houvesse uma emergência 
planetária [6]. Muitos não têm disponibilidade de se 
dedicar a pesquisas investigativas na educação, resultando 
em ações construtivistas pontuais, em vez da necessária 
ação interdisciplinar, envolvendo educadores e 
comunidade. 

Podemos dizer, ainda, que através do questionário e das 
estatísticas passadas do Programa, fomos contemplados em 
usufruir do sentimento de ter usado a educação como meio 
de transformação da sociedade.

Como resultado do aprimoramento de ensino no curso,
temos um total de 28 estudantes oriundos do PPTM no 
curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas nos 
últimos três anos. Em média de 9,17%, representada no 
Gráfico 1B em anexo.
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Questionário 1. Avaliação do Ensino de Biologia I no “Programa Pré-Acadêmico Professores do Terceiro Milênio”

No decorrer do ano, vários assuntos foram abordados pelo 
professor de Biologia I (Bioquímica, Citologia, Embriologia 
e Histologia). De acordo com o modo* que os assuntos foram 
compartilhados responda:  

*Debate, seminários, palestras, jogos, etc..  

1º- A abordagem do assunto foi gratificante e proveitosa?

a) Não, pois não facilitou minha aprendizagem para o 
vestibular
b) Não, pois é preferível o método transmissão tradicional 
(apenas a transmissão do assunto)
c) Sim, mas poderia ser de mais fácil assimilação
d) Sim, foi de grande relevância em minha aprendizagem.

2º -Vai lhe ajudar a resolver problemas do seu dia-a-dia?

a) Sim
b) Não
c) Não sei

3º -Voce se sente mais capacitado para agir em função de 
melhorar a sua comunidade?

a) Sim
b) Não
c) Não sei

4º- Vai facilitar a vida acadêmica (universitária)?

a) Sim
b) Não
c) Não sei

Tabela 1. Percentual de respostas para cada alternativa do questionário.

Gráfico 1. A- Quantidade de respostas de maior freqüência para cada questão.  B- Quantidade de alunos aprovados para o Curso de 
Licenciatura Plena em Ciências Biológicas da UFRPE nos últimos três anos.

Questões A B C D

1ª - - 22,22% 77,7 7%

2ª 85,18% - 14,81% -

3ª 66,66% 3,71% 29,62% -

4ª 88,88% - 11,11% -


