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Introdução

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 
Docência (PIBID), é um projeto desenvolvido pela 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), 
com a finalidade de realizar ações negociadas, entre  a 
mesma e a escola, para otimizar e dinamizar o trabalho 
já desenvolvido pela comunidade escolar, visando a 
obtenção de resultados relevantes para a aprendizagem 
dos alunos, bem como auxiliando com trabalhos de 
caráter formativo para os professores e a gestão 
escolar. [1]

Este projeto conta com a atuação de 46 bolsistas, 
além de supervisores e coordenadores, e está 
subdividido em sete subáreas que contemplam algumas 
das principais disciplinas do ensino fundamental e 
médio. No caso do PIBID/Biologia, há a participação 
de oito bolsistas, sendo que quatro atuam na Escola 
Lions Parnamirim e quatro na Escola Xavier de Brito. 
Em cada escola há um professor supervisor e um 
professor da UFRPE que coordena o grupo.

O subprojeto PIBID/Biologia, que está em 
consonância com os objetivos do projeto principal, 
apresenta uma proposta voltada para a formação inicial 
e continuada de professores de biologia, no âmbito da 
educação básica em Pernambuco, sob a orientação de 
professores pesquisadores que atuam no curso de 
licenciatura em ciências biológicas. O objetivo é 
contribuir significativamente para a formação de 
docentes de biologia, comprometidos com a instrução 
de cidadãos críticos, reflexivos e conscientes de seu 
papel social, sendo, portanto, transformadores dos 
diversos contextos nos quais interagem e aptos para o 
exercício da cidadania na construção de uma sociedade 
democrática não excludente. [2] [3].

Analisar a compatibilidade entre os objetivos 
descritos no subprojeto PIBID/Biologia e as reais ações 
desenvolvidas na escola Lions de Parnamirim, suas 
repercussões e possíveis melhorias que já tenham sido 

geradas no prazo de atuação do subprojeto, além de elencar 
possíveis dificuldades identificadas pela equipe, bem como 
medidas para superá-las são algumas das diretrizes que 
norteiam este trabalho.

Material e métodos

O campo de pesquisa deste trabalho foi a escola Lions 
Parnamirim, localizada no bairro de Dois Irmãos, 
Recife/Pernambuco. Esta escola atende a uma comunidade, 
de maneira geral, pertencente a classe média baixa e 
dispõem de turmas de ensino médio e fundamental.

A abordagem metodológica selecionada foi a de cunho 
qualitativo [4], pois esta trabalha com o universo dos 
significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos 
valores e das atitudes.

Para a coleta de dados, foram utilizadas entrevistas e 
observação participante, além da análise do subprojeto 
PIBID/Biologia. A entrevista foi escolhida por propiciar 
relação direta entre as pesquisadoras e os entrevistados; já a 
observação foi eleita por ser a base da investigação 
científica [5]. Foram ouvidos diversos segmentos da 
comunidade escolar, representados pelos seguintes sujeitos: 
uma professora, uma secretária, a coordenadora pedagógica 
e três alunos. Os depoimentos foram gravados e 
transcritos. Para registro das observações foi utilizado 
caderno de campo.

Resultados e Discussão

As atividades desenvolvidas na escola Lions de 
Parnamirim, no período de julho a setembro de 2009, 
referentes ao primeiro ciclo do projeto PIBID, pelos 
integrantes da equipe PIBID/Biologia foram: aulas no 
contra turno (com realização de experimentos e revisões 
feitas de maneira contextualizada e dinâmica, dos assuntos 
anteriormente trabalhados em sala de aula), monitoria 
(realizada em conjunto com o professor, sendo estas 
representações práticas, de fácil entendimento do aluno, e 
que tem como tema os assuntos ministrados pelo 



supervisor) e atividades extraclasses, como a visita a 
Feira de Profissões, promovida pela UFRPE, na qual os 
alunos tiveram orientação profissional e conheceram os 
cursos ofertados pela mesma.

Todas as atividades acima descritas estão de acordo 
com as diretrizes determinadas pelo subprojeto 
PIBID/Biologia, que estipula: “contribuir com a 
formação de estudantes do ensino médio, assistidos 
pelo projeto”, como também “Estudar as temáticas na 
perspectiva investigativa, identificadas em diferentes 
contextos, através de situações problematizadoras.que 
levarão os alunos a pensar, analisar  e comparar e 
compreender a situação problema ou fenômeno 
investigado”[2].

Cada iniciativa realizada pela equipe participante do 
projeto tem surtido diferentes resultados nos diferentes 
segmentos da comunidade escolar, este fato foi 
constatado através das entrevistas realizadas, nas quais 
sujeitos participantes foram questionados acerca da 
importância do projeto PIBID na escola e sua atuação. 
A primeira a ser entrevistada foi a coordenadora 
pedagógica que afirmou “O que estou achando da 
atuação (PIBID/Biologia)? Eu tô achando bem efetiva, 
né? (...) Eu acho que foi bom para mobilizar a escola, 
né? Assim ajuda para mobilizar, ainda precisa mais, 
porque os alunos (...) tem de sentir mais a importância 
disso pra poder vir e os professores tem que também 
dar uma força pra isso, né? Mas eu acho a gente vai 
conseguir”.

A segunda opinião obtida foi a de uma professora 
que leciona para o ensino fundamental e médio na 
escola: “Eu acho que tudo que é novo motiva o grupo, 
e é um grupo assim de disciplina difícil, problemas 
sociais, né? Então o PIBID traz para a escola sangue 
novo, motivação à novidade e curiosidade (...) é isso 
que eu acho, que só tem de positivo para dinamizar o 
processo de aprendizagem na escola”.

Podemos observar que nos dois depoimentos o 
PIBID/Biologia aparece como uma proposta efetiva e 
inovadora, e que as duas entrevistadas acreditam na 
eficácia do projeto. Por outro lado, pode ser observado 
o desinteresse e a indisciplina dos alunos; estes 
realmente foram problemas constatados pela equipe 
PIBID/Biologia, porém os mesmos já estão sendo 
superados com ações que visam estimular o interesse 
do aluno através de aulas dinâmicas e criativas e que se 
aproximem o máximo possível da realidade do aluno, 
desse modo, há a tentativa de contextualizar os 
conteúdos programáticos.

Outras dificuldades identificadas pela equipe são: a
falta de um espaço reservado para a realização do 
projeto, devido à estrutura da escola ser limitada, o que 
está sendo resolvido graças a um esforço conjunto, 
entre direção e o PIBID, com a disponibilização de 
espaços antes não utilizados pelos alunos (sala do clube 
de mães), e a prática da escola de subir aula, o que 
resulta na perda do horário das atividades de monitoria.

No terceiro depoimento, pertencente à merendeira, 
também foram registrados relatos de desinteresse por 
parte dos alunos, porém foi observada uma expectativa 

de mudança gerada pela chegada do projeto e a sua 
atuação: “Se for para organizar esses jovens daqui eu acho 
muito bom, porque os meninos dessa escola, não só dessa, 
mas toda escola do estado, estão precisando de rédia (...) 
Fica difícil, quando comecei a trabalhar aqui os alunos 
eram bons, mais interessados, os jovens de hoje, a maioria 
não respeita...”

A secretária da escola disse em entrevista: “não tenho 
acompanhado de perto não, mas tô achando interessante, o 
pouco que percebo o envolvimento dos professores (...) tô 
vendo o envolvimento dos professores, eles estão bem 
empolgados, acho que está sendo bom”. Esse relato foi 
considerado pela equipe um bom indicativo, pois para 
construir uma educação de qualidade, se faz necessário que 
o docente esteja motivado a desempenhar o processo de 
ensino/aprendizagem da melhor maneira possível.

Por último, foram coletadas as opiniões dos principais 
beneficiados do projeto: os alunos. Estes afirmaram sobre o 
PIBID/Biologia: “eu acho interessante (...) eu tô 
compreendendo mais as aulas agora, é tipo um reforço, eu 
tô gostando” (A2), “ É melhor do que a gente tá na rua. A 
gente tá no colégio estudando e é bom que ajuda nas notas” 
(A5) e “É legal, melhor do que estar sem fazer nada, 
também ajuda” (A1), isso demonstra que mesmo em um 
curto prazo de atuação o projeto já vem despertando 
interesse no corpo discente, além de melhorar a 
compreensão dos alunos acerca dos conteúdos atualmente 
ministrados.

Diante dos dados obtidos e do curto prazo de atuação do 
projeto, consideramos que o mesmo alcançou as metas 
estabelecidas para este primeiro ciclo. Verificamos que 
algumas melhorias estão sendo alcançadas, como a 
participação mais efetiva dos alunos nas aulas e o 
comparecimento dos mesmos nas aulas do contra turno. 
Outro ponto que parece-nos fundamental é que o projeto 
está se adequando à escola, buscando espaços 
participativos e não impondo sua presença. 

Frente ao exposto, acreditamos que as ações do 
PIBID/Biologia podem se consolidar na escola, e assim 
contribuir para que o processo de ensino aprendizagem na 
escola Lions Parnamirim seja efetivamente otimizado. 
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