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Introdução

     A forma como os currículos estão organizados 
pelas disciplinas tradicionais conduzem o aluno apenas 
a um acúmulo de informações que de pouco ou nada 
valerão na sua vida profissional [1]. Como também 
conduzem a uma concepção de mundo onde os fatos, 
os fenômenos, a existência, se apresentam de forma 
fragmentada, desconexa, cuja conseqüência é a 
angústia, a incompreensão da totalidade, o medo, o 
sofrimento [2]. Para os coordenadores que idealizaram 
o Programa Institucional de Iniciação à docência 
(PIBID) e os Subprojetos a ele articulados, o sujeito/ 
aluno é plurifacetado e transita por diversos mundos 
informais que não se restringem ao espaço escolar. O 
que demanda o uso de práticas pedagógicas modernas e 
de tecnologias de apoio à aprendizagem. A escola 
passa a ser percebida como um espaço no qual grupos 
sócio-culturais disputam memórias possíveis sobre si 
mesmos e lugar de encontro entre vários saberes que 
também promovem o conhecimento [3].

Em alguns casos isolados, educadores, tem deixado 
de lado os conhecimentos tradicionalmente organizados 
e sistematizados, e tem partido única e exclusivamente 
para a organização curricular a partir de uma 
exploração de conhecimentos do senso comum.
Contudo, o senso comum necessita ser interpretado a 
partir do conhecimento científico, de forma a conduzir 
uma ruptura epistemológica, em que não é possível 
pensar em uma racionalidade, mas em racionalidades, 
assim o conhecimento não seria o privilégio de um, 
mais de vários. Um pensar nesta direção exige um 
projeto em que causa e intenção coincidam, que não 
oriente apenas para o produzir, mas que surja 
espontaneamente no suceder diário da vida, de um ato 
de vontade. No projeto interdisciplinar não se ensina, 
nem se aprende, vive-se, exerce-se [1]. Neste sentido, o 
PIBID foi concebido sob uma perspectiva 
interdisciplinar, considerando o eixo temático ciência e 

contexto a partir de uma metodologia que contempla a 
diversidade, que formula problemas e trabalha a partir de 
conceitos e temas [3]. Segundo Ponte [4] a pesquisa dos 
profissionais da educação sobre a sua prática filia-se em 
diversas tradições intelectuais, profissionais e acadêmicas. 
Por isso, o PIBID contempla a formação inicial de 
professores através de um aprofundamento teórico em 
relação aos elementos que fundamentam a formação para a 
docência e o saber-fazer, de modo a priorizar as seguintes 
problemáticas: qual o papel e responsabilidades do 
professor na sala de aula? Quais são as pluralidades de 
concepções de ensino? Que conteúdo ensinar? Como 
auxiliar os estudantes a formular perguntas, a serem co-
responsáveis pela produção do conhecimento e a 
desenvolverem competências? [3].  A importância atribuída 
aos conteúdos de ensino e à aprendizagem, é, talvez, uma 
das novidades que mais chama a atenção nas propostas 
curriculares porque, embora os conteúdos tenham 
desempenhado sempre um papel decisivo nos programas 
oficiais e nos programas dos professores, surge uma série 
de reflexões a se considerar, já que não podemos minimizar 
a importância de organizar e selecionar o que ensinar em 
sala de aula, assim, como não exceder no peso dado aos 
conteúdos escolares. Um dos problemas mais conflituosos 
da história do pensamento educativo é definir o que seja 
conteúdo de ensino [5]. A tendência habitual de situar os 
diferentes conteúdos de aprendizagem sob a perspectiva 
disciplinar tem feito com que a aproximação à 
aprendizagem se realize pertencendo às respectivas 
disciplinas ou áreas: matemática, língua, música, geografia, 
etc. Mudando de ponto de vista e, em vez de se fixar na 
classificação tradicional dos conteúdos por matéria, 
considerando-os do tipo: conceitual (conhecimento de 
fatos, acontecimentos, situações, dados concretos e 
singulares); procedimental (regras, as técnicas, o métodos, 
as destrezas e habilidades, as estratégias e os 
procedimentos) e atitudinal (os valores, as atitudes, e as 
normas) podemos ver que existe uma maior semelhança na 



forma de aprendê-los e, portanto de ensiná-los, pelo 
fato de serem conceitos, procedimentos e atitudes [6].
Portanto, as estratégias didáticas adotadas pelo PIBID 
buscam uma perspectiva de contextualização e 
interdisciplinaridade como forma de abordagem de 
conteúdos. As temáticas serão estudadas na perspectiva 
investigativa, identificadas em diferentes contextos 
através de situações- problema que levarão os alunos a 
pensarem, analisarem, compararem e compreenderem a 
situação investigada, num exercício argumentativo, no 
qual, os mesmos debatem sobre que pensam, levando-
os a construção de novos conhecimentos [3]. 

O presente artigo tem por objetivo discutir os 
elementos que caracterizam um novo olhar para a 
prática de ensino de ciências e biologia, através de 
leituras e discussões colegiadas sobre o assunto visando
o letramento científico. Como também relatar a 
primeira etapa de atividades dos alunos bolsistas do 
curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), 
pertencentes ao Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência, vinculados ao Subprojeto de 
Licenciatura em Biologia, atuantes na Escola Estadual 
Joaquim Xavier de Brito, durante o período de julho a 
setembro de 2009.

Material e métodos

Inicialmente foram realizadas reuniões quinzenais 
para leitura e discussão de textos envolvendo os 
seguintes temas: Projeto Político Pedagógico, 
cientificidade e educação em ciências, prática educativa
e práticas interdisciplinares na escola, visando nortear a 
nossa prática educativa, assim como planejar de 
atividades a serem desenvolvidas na escola. Foram 
estabelecidas as seguintes ações: observações das 
instalações físicas e estruturais da escola; observação 
das aulas de Ciências e Biologia; apresentação do 
projeto PIBID e da equipe envolvida aos professores, 
funcionários e alunos (8ªs, 1ºs e 2ºs anos); aplicação de 
questionário de sondagem aos alunos e avaliação dos 
mesmos; reuniões de planejamento das intervenções 
didáticas (monitorias em sala de aula e laboratório de 
ciências e aulas práticas) e atualização do cronograma 
de atividades; e trabalho de parceria com a equipe de 
química (palestra e montagem de experimentos) e 
atividade paralela (resolução de questões do ENEM 
para os alunos do 3° Ano. Houve também uma visita à 
UFRPE para alunos de 2º e 3º anos do ensino médio, 
durante a “Feira de Profissões” visando conhecer às 
áreas de atuação profissional de cada curso oferecido 
pela universidade, esclarecer dúvidas em relação ao 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), direcionar 
os alunos que ainda se encontravam indecisos, bem 
como conhecer um pouco mais de cada um.

Durante as reuniões com as coordenadoras e 
supervisora, discutiu-se a necessidade de uma rápida 
apresentação do projeto para os alunos, de modo à 
inserí-los neste processo. Discutiu-se também a forma 
como ela seria realizada, bem como recursos e 
materiais necessários. Então, foi elaborada uma 

apresentação em PowerPoint e optou-se por incluir uma 
dinâmica. As apresentações do Projeto Institucional e 
Subprojeto de Biologia foram realizadas nos dias 13 e 14 
de agosto com todas as turmas, ora em sala de aula, ora em 
auditório, elas foram sucedidas da seguinte maneira: 
Primeiro momento- apresentação inicial dos bolsistas pela 
professora supervisora, debate dos objetivos e resultados 
esperados do projeto, dúvidas, perguntas, expectativas e 
feedback de algumas questões presentes no questionário 
(relação dos conteúdos de biologia/ ciências com outras 
matérias? Quais? Como?, sugestões, etc.); Segundo 
momento- (dinâmica)- foi solicitado aos alunos que 
fizessem um semicírculo, em seguida foram distribuídas 
algumas tampinhas plásticas de refrigerante e colocou-se 
um pouquinho de água em cada uma, e falamos que essa 
água representava o compromisso de cada um com o 
projeto, em seguida foi pedido que cada um falasse seu 
nome e colocasse seu pouquinho de água em um recipiente 
maior, no final mostrou-se o aumento do volume de água 
no recipiente e pediu-se que imaginassem se todos que o 
compõe este projeto (coordenadores, supervisores, 
professores convidados, bolsistas de todas as áreas, 
diretores e alunos) colocassem o seu pouquinho de água 
(contribuição), o quanto teríamos no final?. Essa atividade 
tinha por objetivo possibilitar ao aluno se sentir parte 
integrante, participante e importante neste processo.

Neste primeiro momento foram confeccionados três 
planos de aulas para as oitavas, Plano1- propriedades dos 
elementos químicos- conteúdos conceituais
(condutibilidade térmica, elétrica, maleabilidade, etc. e 
importância econômica); procedimentais (formulação de 
perguntas, respostas e trabalho em grupo); atitudinais/ 
valores (reconhecer a importância econômica dos metais; 
refletir sobre consumo consciente dos recursos naturais; 
principais efeitos à saúde em decorrência da contaminação 
por metais pesados; adotar atitudes ecologicamente corretas 
tais como, não guardar pilhas/ baterias usadas; não jogá-las 
em lixo comum, não manuseá-las em caso de vazamentos; 
separar o lixo orgânico do material que pode ser reciclado 
(alumínio e cobre). Materiais utilizados: fio de cobre, 
amostras de chumbo, aço e ferro, moedas (ligas metálicas), 
termômetro, pilhas, etc.). Plano 2- ligações químicas:
conteúdos conceituais (ligação iônica, covalente e metálica, 
definição, aplicações e formação dos diversos compostos); 
conteúdos procedimentais (formulação de perguntas, 
respostas e trabalho em equipe); conteúdos atitudinais/ 
valores (desenvolvimento de espírito de coletividade, 
companheirismo e compartilhamento de idéias). Materiais 
utilizados: papéis coloridos, sementes, bolinhas de sílica 
gel, palitos diversos, cordões, isopor, cola e tesouras. Plano 
3- Misturas homogêneas e heterogêneas- conteúdos 
conceituais (substâncias, misturas homogêneas e 
heterogêneas); procedimentais (visualizar e identificar as 
misturas heterogêneas e homogêneas) e atitudinais 
(desenvolver consciência de como se comportar no 
ambiente de laboratório e obediência as regras de 
segurança). Para os Primeiros anos, foram elaborados dois 
planos: Plano 4- Quebra das moléculas, digestão e 
absorção dos alimentos: conteúdos conceituais 
(carboidratos, lipídeos e proteínas: conceito, classificação); 
conteúdos procedimentais (formulação de perguntas e 



respostas); atitudinais/ valores (reconhecer a 
importância estas substâncias para a manutenção da 
vida; adotar práticas de saúde preventiva, procurar 
atendimento médico-nutricional em caso de distúrbios 
alimentares e associar boa alimentação com prática de 
exercícios regulares). Estratégia didática, realização de 
experimento, materiais utilizados: refrigerante, ovo 
(proteína), óleo de soja (gordura) e pão (carboidrato). E
Plano 5- Célula: conteúdos conceituais (célula animal 
e vegetal e organelas), procedimentais (formulação de 
perguntas e respostas) e atitudinais/ valores 
(desenvolver consciência de como se comportar no 
ambiente de laboratório e obediência as regras de 
segurança). Materiais utilizados: lâmina histológica e 
microscópio.  E um, para o segundo ano, Plano 6-
Reino Fungi:- conteúdos conceituais (estruturas e 
formas, classificação, tipos de reprodução, habitat; 
hábito, importância ecológica, econômica e médica), 
procedimentais (formulação de perguntas e respostas) e 
atitudinais/ valores (reconhecer a importância dos 
fungos para o ecossistema, para os seres humanos e 
adotar atitudes preventivas em relação às doenças 
causadas por fungos).

Resultados e Discussão

Os resultados qualitativos obtidos até o presente 
momento atenderam às expectativas iniciais da 
comunidade escolar e dos coordenadores do PIBID. 
Todas as observações de aula (com o intuito de 
perceber a dinâmica da sala de aula, a relação 
professor- aluno e vice-versa, aluno-aluno) e reuniões 
semanais foram realizadas. As reuniões consistiam em 
momentos de reflexão sobre as seguintes 
problemáticas: qual o papel e responsabilidades do 
professor na sala de aula? Quais são as pluralidades de 
concepções de ensino? Que conteúdo ensinar? Como 
auxiliar os estudantes a formular perguntas, a serem co-
responsáveis pela produção do conhecimento e a 
desenvolverem competências? Estas reflexões 
nortearam os planejamentos das atividades (para quem? 
Com quais objetivos? O quê e como fazer? E em que 
contexto?). A apresentação inicial do projeto aumentou 
a motivação da maioria dos alunos e consequentemente 
um maior interesse, frequência e participação dos 
alunos nas aulas, principalmente com as turmas 
consideradas mais problemáticas, formadas 
exclusivamente por alunos repetentes e fora de faixa 
etária, conquistando-os no que se refere à colaboração 
com as professoras, trabalho em grupo e liderança. Os 
questionários de sondagem, os planejamentos semanais 
e os cronogramas foram realizados com êxito, 
entretanto, a análise qualitativa dos questionários ainda 
não foi concluída. As intervenções suplementares de 
monitorias realizadas em sala de aula, auditório e 
laboratório de ciências e a forma como os conteúdos 
foram contemplados (conceitual, procedimental e 
atitudinal) contribuíram para a contextualização e 
melhor compreensão dos assuntos abordados. Essas 
atividades despertaram não só um maior estímulo nos 
alunos, como também nas duas professoras envolvidas 

em relação ao seu exercício docente. A parceria com a 
equipe de bolsistas de química tem contribuído de forma 
interdisciplinar a para a montagem de experimentos para as 
8ªs séries facilitando a compreensão da relação entre os 
conteúdos da disciplina de química com os conteúdos de 
biologia. A visita à feira de profissões promovida pela 
UFRPE proporcionou um momento de interação entre os 
bolsistas e os alunos fora do ambiente escolar, possibilitou 
também, o esclarecimento de dúvidas sobre o ENEM, 
auxiliou no direcionamento dos alunos indecisos, 
melhorando suas perspectivas em relação ao curso 
pretendido. 

Em todos estes momentos (reuniões, planejamentos, 
discussões e ações) tentou-se estabelecer relações 
interativas e integrativas com todos os componentes do 
projeto, de forma a contemplar a afirmação de Zabala [6] 
de que é fundamental levar em conta não só os aspectos 
evidentes e explícitos dos valores no momento das 
exposições, debates ou diálogos em que são tratados, como 
toda a rede de relações que se estabelece em aula, como: o 
tipo de interação entre professores e alunos, entre os 
próprios alunos e entre todos os membros da comunidade 
escolar. Estas relações e imagens, e as interpretações das 
condutas e comportamentos, serão algumas das peças-
chave na configuração de valores e das atitudes pessoais. 

Acredita-se que ao oportunizar uma prática pedagógica 
contextualizada, reconhecendo os alunos como agentes 
atuantes no processo de ensino-aprendizagem, permitindo 
que estes pensem, analisem, comparem uma situação 
investigada, contribui para a formação de cidadãos críticos-
reflexivos, capazes de relacionar os conteúdos numa 
perspectiva sistêmica e interdisciplinar e complexa.
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