
O QUE O 
CENÁRIO 

ATUAL REVELA 
AO ENSINO DE 

BIOLOGIA?

RAPHAEL ALVES FEITOSA
ANNE KAROLINE CARDOSO SILVA

SOLONILDO ALMEIDA DA SILVA
FRANCISCO REGIS VIEIRA ALVES

(ORGS.)



Raphael Alves Feitosa 
Anne Karoline Cardoso Silva 
Solonildo Almeida da Silva 

Francisco Regis Vieira Alves 
(Orgs.) 

 
 
 
 
 
 
 

O que o cenário 
atual revela ao 

ensino de biologia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editora na Raiz 
São Paulo 

2018  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiamento da presente obra provém 
de recurso do Edital Proinfra 2017, do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Ceará (IFCE), do 
Programa de Pós-Graduação em 
Educação Profissional e Tecnológica do 
IFCE (ProfEPT), em articulação com o 
Programa de Pós-Graduação stricto 
sensu Mestrado Acadêmico em Ensino 
de Ciências e Matemática (PGECM). 
 
Os Organizadores da presente obra 
agradecem a esse apoio recebido por 
essas instituições. 



 iii 

Expediente 
 

Editora Na Raiz 
 

Conselho Editorial 

 

Alexandre Marcelo Bueno (Unifran) 

Caio Augusto Carvalho Alves 
(Senac SP) 

Carlos Junior Gontijo Rosa (Pós-
Doutorando FFLCH-USP) 

Cristiane Santos Barbosa (Faculdade 
Sumaré e Programa de Pós-
graduação em Educação FEUSP)  

 

Deborah Santos Prado (Senac SP e 
Programa de Pós-graduação em 
Ambiente e Sociedade Unicamp) 

Francisco Secaf Alves Silveira 
(Doutor em Direito Econômico FD-
USP, atua como advogado) 

Renato Arnaldo Tagnin (Faculdades 
Oswaldo Cruz) 

Valdir Lamim-Guedes (Senac SP e 
Programa de Pós-graduação em Educação 
FEUSP) 

 
Endereço eletrônico: lamimguedes@gmail.com 
Site e Blog: https://editoranaraiz.wordpress.com/  

 
Licença de uso:  Atribuição-SemDerivações-SemDerivados  
(CC BY-NC-ND) 
Para outros usos, entre em contato com a editora.  
 

Ficha catalográfica 
  F336c    Feitosa, Raphael Alves (Org.) 

O que o cenário atual revela ao ensino de biologia? [Livro 
eletrônico] / Raphael Alves Feitosa, Anne Karoline Cardoso 
Silva, Solonildo Almeida da Silva, Francisco Regis Vieira 
Alves (Orgs.). Vários autores. – São Paulo: Editora Na Raiz, 
2018. 
 
p. 176: il.; 14,8 x 21 cm; pdf 
ISBN: 978-85-53100-04-0 
 
1. Ensino de Biologia. 2. Educação. 
I. Título. 

CDD: 370 

mailto:lamimguedes@gmail.com
https://editoranaraiz.wordpress.com/


 iv 

SUMÁRIO 

Prefácio ______________________________________________ 7 
Raphael Alves Feitosa, Patrícia de Menezes Gondim 

Apresentação _________________________________________ 13 
Raphael Alves Feitosa, Anne Karoline Cardoso Silva, Solonildo 
Almeida da Silva, Francisco Regis Vieira Alves 

Parte I - Textos completos do I SCEB 

“A Natureza a Favor da Arte”:  As possibilidades de um ensino de 
ciências antirracista a partir de uma exposição colaborativa _ 19 

Nivaldo Aureliano Léo Neto 

O maior ato de crença estava na prece – narrativas sobre 
regiliosidade e educação ambiental _____________________ 31 

Amablly Renata Martins de Moura, Raphael Alves Feitosa, Rosemary 
Carvalho de Sousa 

Evolução biológica: abordagem da natureza da ciência (NdC) no 
ensino de assuntos controversos _______________________ 45 

Samara Keylla da Silva Sales, Mário Cézar Amorim de Oliveira 

Formação inicial:  Uma trajetória de desafios e possibilidades __ 67 
Alexandre Rodrigues da Conceição, Maria Danielle Araújo Mota 

O uso do ensino por investigação para refletir sobre o contexto 
escolar ____________________________________________ 83 

Raquel Sales Miranda, José Guilherme Miranda Chaves, Raquel 
Crosara Maia Leite 

Bioarte como elemento de formação docente _______________ 93 
Raphael Alves Feitosa, Fabiola Simões Rodrigues da Fonseca, 
Francisco Regis Vieira Alves 

Produções zínicas sobre doenças parasitárias em aulas de biologia
 _________________________________________________ 103 

Jéssyka Melgaço Rodrigues, Raylson Francisco Nunes de Sousa, 
Raphael Alves Feitosa 

  



 v 

Criação do blog Fanzinebio para a disseminação do uso do fanzine 
no ensino de biologia _______________________________ 119 

Raylson Francisco Nunes de Sousa, Jéssyka Melgaço Rodrigues,  
Raphael Alves Feitosa 

Práticas pedagógicas e educação ambiental:  Reflexões por meio 
de relato de experiência _____________________________ 131 

Marily da Silva Brito, Solonildo Almeida da Silva, Maria Helena 
Bandeira Tavares Mesquita 

Sobre os autores _____________________________________ 143 

Parte II - Resumos do I SCEB 

Produções zínicas sobre doenças parasitárias em aulas de biologia 
– uma prática de ensino inovadora ____________________ 150 

Jéssyka Melgaço Rodrigues, Raylson Francisco Nunes de Sousa, 
Raphael Alves Feitosa 

Rogo em prece que me ensine tudo o que pela minha vida pacce:  
As contribuições da aprendizagem cooperativa na formação de 
um licenciando em ciências biológicas __________________ 152 

Átila Monteiro Santos, Raphael Alves Feitosa 

Criação do blog Fanzinebio para a disseminação do uso do fanzine 
no ensino de biologia - um relato de experiência _________ 154 

Raylson Francisco Nunes de Sousa, Jéssyka Melgaço Rodrigues, 
Raphael Alves Feitosa 

Formação inicial:  Uma trajetória de desafios e possibilidades _ 156 
Alexandre Rodrigues da Conceição, Maria Danielle Araújo Mota 

Uso do método científico para refletir sobre o contexto escolar 157 
Raquel Sales Miranda, José Guilherme Miranda Chaves 

Evolução biológica:  Abordagem da natureza da ciência (NdC) no 
ensino de assuntos controversos ______________________ 159 

Samara Keylla da Silva Sales, Mário Cézar Amorim de Oliveira 
  



 vi 

A informática como ferramenta do ensino de biologia e química: A 
percepção dos alunos de uma turma de ensino médio no Ceará
 _________________________________________________ 161 

Daniel Azevedo de Brito, Leiliane Frota Correia Lima, Eliene Teixeira 
de Oliveira, Lidiane Oliveira da Silva, Rafael Rodrigues de Loiola 

Aulas práticas de ciências antes ou depois da teoria: A visão de 
alunos do ensino fundamental ________________________ 163 

Daniel Azevedo de Brito, Leiliane Frota Correia Lima, Joáfia Gomes 
de Sousa, Igor Mário Rodrigues Benedito 

Atividades lúdicas como meio de avaliação ________________ 165 
Renata Candido Carvalho, Thiago Sales Lobo Guerra, Maria Izabel 
Gallão 

Abordagem da teoria evolucionista com universitários da 
Faculdade de Educação Ciências e Letras do Sertão Central no 
período do ensino médio ____________________________ 166 

Talita de Souza de Alcântara, Natália Pontes, Suzana Silva Pinheiro 

Projeto horta nas escolas com jardim ecológico ____________ 168 
Talita de Souza de Alcântara, Natália Pontes, Maria das Graças 
Rodrigues de Lima, Brena de Fátima Bezerra Oliveira 

Discutir evolução a partir da percepção dos alunos __________ 170 
Thiago Sales Lobo Guerra 

Bioarte como elemento de formação docente ______________ 171 
Raphael Alves Feitosa, Fabiola Simões Rodrigues da Fonseca, 
Francisco Regis Vieira Alves 

Práticas pedagógicas em educação ambiental: reflexões por meio 
de relato de experiência _____________________________ 172 

Marily da Silva Brito, Solonildo Almeida da Silva, Maria Helena 
Bandeira 

A Importância do PIBID:  um relato na formação docente ____ 174 
Anne Karoline Cardoso Silva 

Lista de figuras _______________________________________ 176 

 



 7 

Prefácio 

Raphael Alves Feitosa 
Patrícia de Menezes Gondim 

O que o cenário atual revela para o ensino de Biologia? Esse foi o 
tema do I Simpósio Cearense de Ensino de Biologia (I SCEB)1, 
realizado em Fortaleza-CE, de 06 a 08 de junho de 2018 no 
Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará (UFC). O 
Simpósio contou com quatro mesas Redondas, apresentação de 
trabalhos através de roda de conversa, bem como diversas 
oficinas e minicursos ofertados aos participantes. 

O I SCEB foi um evento acadêmico que se originou da 
ideia de trazer um panorama sobre as práticas e pesquisas sobre 
Ensino de Biologia que vêm sendo desenvolvidas no estado do 
Ceará, de maneira mais direta entre os mestrandos do Programa 
de Pós-Graduação (Mestrado Acadêmico) em Ensino de Ciências 
e Matemática – PGECM do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), do Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Ensino de Ciências (GEPENCI-UFC) ligado ao 
Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE-UFC), 
Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática 
(ENCIMA) - UFC e discentes do Curso de Licenciatura em 
Ciências Biológicas da UFC. 

Destarte, o evento contou com apoio da Associação 
Brasileira de Ensino de Biologia (SBEnBio) - Regional 5, do 
Mestrado Profissional em Ensino de Biologia (PROFBIO) da 
Universidade Estadual do Ceará (UECE), da Universidade 
Regional do Cariri (URCA), da Universidade Federal do Cariri 
(UFCA), Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza (SME) e 
Secretaria de Educação do Estado do Ceará (SEDUC-CE). 

                                                 

1 Material do evento e informações sobre a organização do mesmo está 
disponível no endereço eletrônico: 
<https://sites.google.com/view/sceb2018>. 

https://sites.google.com/view/sceb2018
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Foi um evento destinado a proporcionar espaços de 
discussão, vivências e troca de conhecimentos entre professores, 
pesquisadores e estudantes de Ciências Biológicas e de áreas afins, 
do Ceará. O Simpósio teve o intuito de complementar a 
formação inicial discente e a formação continuada de docentes, 
promover a interação entre alunos e professores, além de 
apresentar aos discentes uma visão ampla sobre o vasto campo de 
atuação do graduado. 

Desvelar o tema “O que o cenário atual revela para o ensino de 
Biologia?” nos parece uma hercúlea tarefa, a qual podemos apenas 
dar indicações iniciais. Uma bússola que aponta para um norte 
ainda enigmático. Mapa de sentidos atordoantes. O cenário atual, 
marcado pelo Golpe Legislativo/Judiciário de 2016, marcou a 
história nacional e manchou de forma trágica a democracia, 
abrindo espaço à desesperança e ao medo.  

O primeiro ponto do mapa traça a rota da política 
educacional. A conotação negativa dada ao termo “político”, hoje 
vinculada ao conformismo e ao antipartidarismo, esconde que 
toda educação é política, como outrora já alertou Paulo Freire. A 
crescente onda de projetos legislativos de caráter conservador, 
como, por exemplo, Escola Sem Partido, a Base Nacional 
Curricular Comum, projeto de lei que propôs a revogação de 
Paulo Freire patrono da educação brasileira, entre outras, porta 
consigo uma entonação amedrontadora ao Ensino de Biologia. 

Em meio a isso, a bússola da organização coletiva 
popular, dos círculos de classe - como a SBEnBio – podem ser 
espaços/tempo para o surgimento de ações de resistência a onda 
conservadora. É imperativo repensar a biologia, para além das 
células e moléculas, partindo para uma compreensão da vida que 
abarque os sentimentos, religiosidade, subjetividade, éticas do 
binômio individual-social... filosofias, multiplicidades, 
dimensões... enfim, vida. 

Uma ciência que estude e ensine sobre a vida. Uma 
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Biologia que olhe para vida a partir do cotidiano, em suas 
múltiplas dimensões. Esse é outro ponto indicado nesse mapa. O 
dia-a-dia da nos brinda com a beleza e estética, as quais deixamos 
de enxergar na correria de um mundo cada vez mais aligeirado. A 
Biologia e seus ensinos estão presentes nas pequenas e casuais 
coisas, como na observação amiúde do cotidiano, como somente 
os/as artistas são capazes de nos mostrar: 

Soneto do Dyian 

Espia só esse gatinho de olho azul e trocado  
De botas e orelhas fartas, tem feitio de artista  

Pobre Frajola! Veio Dylan e se foi o seu reinado  
Mas com lambidinhas logo um irmão ele conquista 

 

Tão doce é ouvir o seu franzino e pueril miado 

Quanta melodia só pra não me perder de vista!  

Adora amassar pãozinho com o seu sapateado  

Ah! Como é bom as pisadinhas desse massagista 

 

Há nele um quê de soim e nariz de coala talvez  
De carinha redonda e papuda, s6 ele é uma figura  

Destemido sabe ser também o meu pequeno siamês 

 

Desapressado e vivaz, é seu ser uma tênue vivez  
Como existir no meio de tão graciosa criatura  

E não declamar como ele me conquistou de vez 

(Soneto do Dylan - GONDIM, 2017)2 

                                                 

2 GONDIM, P. M. Soneto do Dylan. In: RAMOS, I. A. (Org.), Antologia 
Poética, Concurso Nacional Novos Poetas - Prêmio CNNP 2017. 
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Os personagens do poema acima, Frajola e Dylan, dois 
animaizinhos em suas ações rotineiras, que conquistam e 
transmitem emoção aos humanos. Através da observação 
diligente da poetiza, somos capazes de ter um olhar reencantado 
sobre a vida. Ensinar-aprender biologia é ser encantado. É deixar-
se banhar nas águas dos mares e rios da vida. Águas essas que nos 
levam a muitos caminhos. É bem mais que dizer e saber que é 
“H2O”. Não é apenas molecular, químico ou bioquímico. São 
sensações, histórias de vida, encontro de seres com a poeira das 
estrelas e elementos cósmicos. 

O I SCEB nos deu canoas para navegar por essas águas, 
durante as Mesas Redondas do evento. Na primeira, intitulada 
Perspectivas atuais da Pesquisa em Ensino de Biologia, as professoras 
Dras. Convidadas, Raquel Crosara Maia Leite (UFC) e Patricia 
Limaverde Nascimento (UECE), além do mediador João Mateus 
S. Lima (Graduando em Ciências Biológicas pela UFC), 
apresentaram um panorama das instituições que vem 
desenvolvendo pesquisas e intervenções dentro da área, como, 
por exemplo, o PPGE-UFC, GEPENCI-UFC, PGECM-IFCE e 
PROFBIO-UECE. 

A Mesa Redonda 2 abordou as Políticas Públicas 
contemporâneas no campo da educação básica, na qual o palestrante 
professor Dr. Idevaldo da Silva Bodião (UFC) e o mediador prof. 
Diego Adaylano Monteiro Rodrigues (GEPENCI-UFC) 
abordaram o financiamento educacional pós-golpe de 2016, e o 
contexto atual. 

A terceira Mesa Redonda trouxe a discussão sobre A vida 
além das dimensões físio-anatômicas: Religiosidades, Artes e Cultura na vida 
natural. Composta pelo Dr. Nivaldo Aureliano Léo Neto (UFPB), 
Amablly Renata Martins de Moura (Graduanda em Ciências 
Biológicas pela UFC), sob a mediação de Raphael Alves Feitosa 

                                                                                                        

Cabedelo: Vivara Editora Nacional, 2017. (Série Novos Poetas n. 24). 
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(UFC), os integrantes discutiram sobre suas experiências e 
narrativas com grupos étnicos, e as implicações dessas questões 
para o ensino. 

A Mesa Redonda 4 explorou o seguinte tema: Um 
panorama sobre a formação inicial de professores de Biologia: o que muda no 
novos Projetos Pedagógicos? Nela, os conferencistas Cícero Magérbio 
Gomes Torres (URCA), Maria Danielle Araújo Mota (UFAL) e o 
mediador Mário Cézar Amorim de Oliveira (UECE), destacaram 
as dificuldades, possibilidades e implicações do processo de 
(re)organização dos Projetos de curso das licenciaturas na 
formação de educadores da área de biologia. 

Outrossim, quinze trabalhos foram apresentados no 
evento. Posteriormente ao período de realização do SCEB, os 
autores desses trabalhos, bem como os integrantes de mesas 
redondas foram convidados a enviar a esses organizadores que 
vos escrevem os textos completos de suas exposições. Assim, 
explicitamos o surgimento da presente obra coletânea, ou seja, ela 
é fruto das textualidades que percorreram os mares do evento. 

Por fim, recorremos às belas palavras da artista para nos 
sensibilizar para a beleza às vezes oculta na natureza viva, 
inclusive naqueles seres vistos popularmente com uma ótima 
negativa. O/A educador/educadora de biologia tem como papel 
fundamental mostrar aos povos humanos que todos os seres 
possuem seu lugar e sua importância, destacando o papel do 
trabalho e da cultura humana no processo de compreensão/ação 
com a natureza. 
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Sonetilho dos esquamados 

Um S tem a Serpente 

Sibila ruidosamente 

Tão oblonga e sinuosa 

S é também som e forma 

 

Sorrateira e de repente 

Sempre dá medo na gente 

Mas há também muita prosa 

Que persegue a pobre cobra 

 

Sandice que mata e fere 

Quantas forem, uma ou sete 

Deixe a serpejante ir 

 

Brilha a cada nova pele 

Selvagem e bela serpe 

Surucucu, sucuri... 

(Sonetilho dos esquamados – GONDIM, 2018)3 

  

                                                 

3 GONDIM, P. M. Sonetilho dos esquamados. In: VIANA, C. A. (Org.). XX 
Prêmio Ideal Clube de Literatura – Prêmio José Telles. Fortaleza: Gráfica 
e Editora Tiprogresso, 2018. 144p. 
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Apresentação 

Raphael Alves Feitosa 
Anne Karoline Cardoso Silva 

Solonildo Almeida da Silva 
Francisco Regis Vieira Alves 

É com satisfação que apresentamos a obra O que o cenário 
atual revela ao ensino de biologia?, cujo objetivo central é a produção 
de conhecimentos que se constituam em possibilidades 
formativas para alunos da graduação, pesquisadores e docentes de 
todos os níveis de ensino. Nesta obra, estão reunidos estudos de 
pesquisadores de diferentes instituições superiores que se 
dedicam a fenômenos relacionados ao contexto no ensino de 
biologia. Desse modo, os universos empíricos são constituídos 
em diferentes espacialidades que “[...] se encontram um no corpo 
do outro” (FREIRE, 1996), pois emergem da mesma fonte, 
mesmo sendo esta múltipla e diversa. O livro é, portanto, 
abrangente em suas análises em torno das quais os autores e as 
autoras desenvolvem suas reflexões, possibilitando a todos que 
lidam com o ensino uma rica inerência de leituras, em que é 
oportunizada, ao leitor, a realização de um livre percurso pela 
obra.  

Este livro torna vivo e significativo o universo do ensino, 
visto que traz investigações extremamente relevantes para o 
contexto atual, pois compreendemos que a pesquisa, além de ser 
uma das melhores possibilidades para a produção de 
conhecimento, é o fundamento para a revolução científica, 
tecnológica e cultural. Neste caso, particularmente instigante, por 
tratar-se de uma produção coletiva que reúne um conjunto de 
experiências em Ensino, apresentadas no I Simpósio Cearense de 
Ensino de Biologia, uma produção de colegas educadores e 
pesquisadores de diversas Instituições Superiores de Ensino 
(IES). 

Fazer a escolha de selecionar experiências que sublinham 



 14 

o cotidiano do Ensino em Biologia (EB) e torná-las públicas 
significa uma oportunidade ímpar aos profissionais de diferentes 
temáticas de refletirem sobre os processos, os conflitos, os 
valores e os desafios da linha de pesquisa em ensino de biologia. 
Sobretudo, é uma oportunidade de reconhecer como as práticas 
em EB exprimem, na sua singularidade, modos colaborativos de 
construir a relação educativa, mediada pela pesquisa, com seus 
mecanismos de integração às macrotendências da sociedade. 
Constituem-se como uma trama de significados, porque agregam 
a potência dos projetos, a energia das pessoas envolvidas e, 
sobretudo, a convergência das diferentes dimensões do processo 
formativo, considerada toda complexidade do fenômeno do 
ensino. 

O texto inicial intitulado “A natureza a favor da arte”: as 
possibilidades de um ensino de ciências antirracista a partir de uma exposição 
colaborativa, de Nivaldo Aureliano Léo Neto, onde discute o 
processo de constituição da identidade, sobre as relações 
assimétricas de poder pautadas na perspectiva eurocêntrica, ao 
classificarem hierarquicamente os indivíduos e coletividades em 
função de alguns aspectos, a citar a cor da pele. Realizado em 
parceria com os moradores da comunidade de Tiririca dos 
Crioulos, onde busca reconstruir a rica cultura e a herança desse 
quilombo indígena localizado no sertão de Pernambuco, onde 
retrata a biologia do conhecer de Maturana. Partindo do 
pensamento, como poderíamos conduzir as nossas práticas de 
Ensino de Ciências e Biologia sem desconsiderar outras formas 
de conhecimento. 

O capítulo intitulado O maior ato de crença estava na prece – 
narrativas sobre regiliosidade e educação ambiental, de Amablly Renata 
Martins de Moura e Raphael Alves Feitosa, é resultado das 
reflexões ligadas à a uma mesa redonda intitulada “A vida além 
das dimensões físio-anatômicas: Religiosidades, Artes e Cultura 
na vida natural” que teve como objetivo geral as categorias de 
análise vividas nos processos de educação ambiental ligada à 
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religiosidade. 

Os autores Samara Keylla da Silva Sales e Mário Cézar 
Amorim de Oliveira analisam, no capitulo Evolução biológica: 
abordagem da natureza da ciência (NdC) no ensino de assuntos controversos, 
no qual relatam a experiência vivenciada por uma bolsista de 
Iniciação à Docência (ID), atuante no subprojeto PIBID-
Bio/FACEDI e discute as principais dúvidas que estudantes do 
ensino médio apresentaram em aulas de evolução biológica, com 
abordagem da Natureza da Ciências. 

Com o título Formação inicial: uma trajetória de desafios e 
possibilidades, Alexandre Rodrigues da Conceição e Maria Danielle 
Araújo Mota. Abordam o processo de formação inicial, como se 
configura através de vivências e experiências obtidas durante a 
graduação, como uma possibilidade de refletir sobre o 
desenvolvimento pessoal e profissional.  

A partir do objeto de estudo O uso do ensino por investigação 
para refletir sobre o contexto escolar, dos autores Raquel Sales Miranda, 
José Guilherme Miranda Chaves e Raquel Crosara Maia Leite. 
Descrevem os resultados da pesquisa realizada na utilização de 
situações-problemas propostas pelos alunos nas aulas de Ciências 
e seus resultados através de uma investigação dos problemas 
escolares identificados pelos alunos e a hipótese que eles 
formularam. 

Raphael Alves Feitosa, Fabiola Simões Rodrigues da 
Fonseca e Francisco Regis Vieira Alves, no artigo Bioarte como 
elemento de formação docente, os autores apresentam relações entre a 
arte e ciências, através de relato de experiência, onde potencializa 
a atuação docente no ensino de Ciências e Biologia, pelos 
bolsistas do Programa de Iniciação à Docência (PIBID). 

Outro tema presente nessa obra foi elaborado por Jéssyka 
Melgaço Rodrigues, Raylson Francisco Nunes de Sousa e Raphael 
Alves Feitosa, Produções zínicas sobre doenças parasitárias em aulas de 
biologia. O uso de fanzines em ambiente escolar com análise do 
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conteúdo dos zines, o que evidenciou, especialmente, um 
consenso entre os grupos que produziram. Onde foi organizado 
os relatos em três seções. 

Esse mesmo assunto sobre fanzine, Raylson Francisco 
Nunes de Sousa, Jéssyka Melgaço Rodrigues e Raphael Alves 
Feitosa, trazem o artigo intitulado Criação do blog Fanzinebio para a 
disseminição do uso do fanzine no ensino de biologia, com abordagem da 
temática sobre os aspectos relacionados a gênese da prática zínica 
no mundo, busca definir o que são fanzines e, após isso, procura 
elencar suas características principais, esclarecendo seu processo 
construtivo e à prática faneditora em situações de aprendizagem, 
com práticas zínicas em espaços escolares podem ampliar as 
possibilidades de aprendizagem dos conteúdos biológicos e 
(re)aproximar ciências e artes através da construção de um blog.  

Por fim, o texto Práticas pedagógicas e educação ambiental: 
reflexões por meio de relato de experiência, com edição de Marily da 
Silva Brito, Solonildo Almeida da Silva e Maria Helena Bandeira 
Tavares Mesquita. Em seu artigo trazem um convite a 
compartilhar a experiência do vivido no desenvolvimento de uma 
sequência didática com a temática: “Meio Ambiente – Conhecer e 
conservar o açude Caldeirão”, aplicada em uma escola municipal 
de Piripiri – Piauí, com alunos de duas turmas de séries iniciais do 
Ensino Fundamental.  

Com base nas considerações aqui expostas sobre os 
artigos que compõem a obra, diante da multiplicidade dos textos 
que este livro traz, ficam evidentes as valiosas contribuições que 
este livro pode trazer, tanto para estudantes quanto para 
professores e pesquisadores da área de Ensino de Biologia, de 
modo que só me resta enfatizar o convite ao leitor a conhecer a 
obra e a produzir, em suas páginas, seu próprio percurso, pois, 
como já enfatizado anteriormente, há várias possibilidades de 
trilhas a serem percorridas 

Boa leitura a tod@s! 



Uma ciência que estude e ensine sobre a vida. 
Uma Biologia que olhe para vida a partir do 

cotidiano, em suas múltiplas dimensões. Esse é 
outro ponto indicado nesse mapa. O dia-a-dia 
da nos brinda com a beleza e estética, as quais 

deixamos de enxergar na correria de um mundo 
cada vez mais aligeirado. A Biologia e seus 

ensinos estão presentes nas pequenas e casuais 
coisas, como na observação amiúde do 

cotidiano (Prefácio, p. 8-9).



Parte I 
Textos completos do I SCEB
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“A Natureza a Favor da Arte”: 
As possibilidades de um ensino de 

ciências antirracista a partir de uma 
exposição colaborativa 

Nivaldo Aureliano Léo Neto 

Apresentação 

As relações assimétricas de poder pautadas na perspectiva 
eurocêntrica, ao classificarem hierarquicamente os indivíduos e 
coletividades em função de alguns aspectos, a citar a cor da pele 
(QUIJANO, 2005), gera situações de violência epistêmica 
entrelaçadas às discriminações raciais. Os processos pelos quais 
certas narrativas se impõem como universalizantes encontram nas 
instituições sociais locais nos quais podem se perpetuar. É nesse 
sentido que podemos perceber a escolarização como um 
processo pelo qual ocorrem desconsiderações por outras formas 
de conhecimento (aquelas embasadas na oralidade, por exemplo). 
No caso da educação científica, a hegemonia cultural da 
“Ciência” pode se tornar um problema (COBERN e LOVING, 
2000) ao se fundamentar na ruptura entre outras epistemologias 
que não a eurocêntrica (SANTOS, 2007).  

A “Biologia do Conhecer”, de Humberto Maturana, 
chama a nossa atenção, enquanto educadores e educadoras, para 
a necessidade das autocriticas referentes ao nosso próprio 
conhecimento tomado como parâmetro de legitimação. É de se 
destacar que ao centralizarmos os mecanismos de validação a 
partir de uma narrativa universalizante, nesse caso de uma 
pretensa ciência universal, o critério da objetividade se apresenta 
a partir da construção de uma “ciência neutra e imparcial”, dada 
que objetiva por se apresentar como distante e segura das suas 
próprias formas e mecanismos explicativos. O que Maturana 
(2014) nos alerta é de que podemos reconhecer outras 



 20 

objetividades e formas específicas de conhecimento sem que isso 
implique a aceitação tácita e acrítica de determinadas ações (a 
citar, por exemplo, atitudes racistas sobre o pretexto de que 
constitui uma objetividade a ser aceita). Para a possibilidade de 
reconhecermos outras objetividades e os seus múltiplos níveis de 
realidade, o referido autor chamou de “objetividade entre 
parênteses”, abrindo-nos a possibilidade de nos movermos em 
um “multiverso” ao invés de um “universo” (MATURANA, 
2014). 

Relacionando os critérios de legitimação de uma única 
objetividade aos processos de colonialidade, as formas de 
discriminação aí geradas devem ser lidadas enquanto situações de 
violência epistêmica e racial. Fruto de reivindicações dos povos 
indígenas e movimentos negros latino-americanos, a educação 
intercultural denuncia as diferentes manifestações de racismos e 
discriminações correlatas, exigindo, por parte do Estado, políticas 
que contribuam para a reversão dos quadros de violência racial e 
epistêmica (CANDAU, 2013).  

No Brasil, o reconhecimento da dívida histórica que a 
sociedade possui com os povos indígenas e as populações negras 
deveria ser lidada cotidianamente nas instituições escolares, 
criando as configurações necessárias para a educação das relações 
étnico-raciais. Segundo Verrangia e Silva (2010), as relações 
étnico-raciais são “aquelas estabelecidas entre os distintos grupos 
sociais, e entre indivíduos destes grupos, informadas por 
conceitos e ideias sobre as diferenças e semelhanças relativas ao 
pertencimento racial destes indivíduos e dos grupos a que 
pertencem”. Raça aqui não deve ser compreendida enquanto 
conceito biológico, mas enquanto fenômeno político 
ressignificado historicamente pelos movimentos sociais em suas 
trajetórias de luta.  

Ao Ensino de Ciências e Biologia, essa não deve ser uma 
discussão posta a parte de suas práticas educativas. Fazer isto, 
como dito anteriormente, é creditar à ciência uma posição de 
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neutralidade em debates que lhes são de pertinência, até porque, a 
história está repleta de exemplos nos quais os próprios 
conhecimentos científicos foram narrados de forma tal que 
sustentaram o que passou a ser chamado de “racismo científico”4.  

Partindo desse pensamento, como poderíamos conduzir 
as nossas práticas de Ensino de Ciências e Biologia sem 
desconsiderar outras formas de conhecimento? Ainda mais, 
reconhecendo a diversidade cultural que nos compõe e a 
necessidade de educarmos para as relações étnico-raciais, a partir 
de quais elementos as nossas práticas de ensino poderiam se 
entrelaçar com os cenários pedagógicos dos povos indígenas e 
comunidades quilombolas? 

O presente capítulo expõe algumas possibilidades, 
enquanto educadores e educadoras de Ciências e Biologia, para 
uma prática de ensino que envolva o reconhecimento da 
diversidade cultural e as dívidas históricas que possuímos com os 
povos indígenas e comunidades quilombolas, tomando como 
exemplo as ações educativas do quilombo-indígena Tiririca dos 
Crioulos (Estado de Pernambuco). 

Uma breve contextualização da Tiririca dos Crioulos e da 
ação “Do Buraco ao Mundo” 

Com uma população aproximada de 300 pessoas, o 
quilombo-indígena Tiririca dos Crioulos se localiza no município 
de Carnaubeira da Penha, sertão de Itaparica, Estado de 

                                                 

4 Vejamos, por exemplo, o antissemitismo marcante da Segunda Guerra 
Mundial e o holocausto nazista. No Brasil, a Faculdade de Medicina da Bahia 
foi um centro irradiador do pensamento frenologista de Cesare Lombroso. 
Especificamente Raimundo Nina Rodrigues, ao buscar compreender a situação 
das populações negras, as trata como um desvio social propenso a 
criminalidade, dado que a sua constituição racial as inclinava para tal. Ver, por 
exemplo, a obra “As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil”, 
publicada em 1894. 
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Pernambuco. Nas narrativas das pessoas mais antigas da 
comunidade, há relatos de matrimônios e outras relações de 
parentesco estabelecidas entre povos indígenas (principalmente o 
povo Pankará) e negros libertos que residiam nessa região. A 
partir disso, algumas pessoas da comunidade começaram a se 
auto-reconhecer enquanto um quilombo-indígena. Em seus 
engajamentos políticos, a Tiririca dos Crioulos reivindica a 
delimitação de seu território tradicional e de uma educação 
escolar específica e diferenciada que contemple suas memórias 
locais e processos históricos.  

 No ano de 2014 inicia a ação educativa “Do Buraco ao 
Mundo”5, um processo de pesquisa-ação-participante na qual as 
professoras locais (principalmente elas, mas também com o 
envolvimento de outras pessoas) passaram a ser as pesquisadoras 
das referências culturais de sua comunidade. Em seus 
desdobramentos, o processo de pesquisa durou três anos e 
almejou a organização de obras que pudessem ser utilizadas nas 
práticas de ensino da escola local. Foram gerados em sistemas de 
co-autoria um livro, a gravação de um CD duplo, vídeos e uma 
exposição multi-meios que itinerou por duas cidades (Recife e 
João Pessoa) e atualmente se encontra na própria comunidade, 

                                                 

5 As ações deste projeto tiveram um caráter contínuo de 2014 à 2017, surgindo 
a partir do Edital de Preservação e Acesso aos Bens do Patrimônio Afro-
brasileiro, fruto de articulação entre o Ministério da Cultura (MinC), a 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a Fundação Joaquim Nabuco 
(Fundaj) e a Rede Memorial. Posteriormente, os trabalhos foram 
contemplados no edital FUNCULTURA Independente (2014), da Fundação 
do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE). Em 2015, 
conquistamos o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade (concedido pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- IPHAN). No início de 
2016, recebemos o Prêmio de Boas Práticas de Salvaguarda do Patrimônio 
Cultural Imaterial (PNPI), também do IPHAN. Viabilizada pelo Programa 
Rumos Itaú Cultural (2015-2016) as ações se mantiveram até novembro de 
2017. No ano de 2018 a execução da exposição “Tiririca dos Crioulos pessoas 
fortes na luta”, foi contemplada com o Prêmio FUNARTE Arte e Educação. 
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distribuída entre os dois espaços museais comunitários e a 
própria escola. É especificamente sobre a exposição que esse 
capítulo se detém.  

“A natureza a favor da Arte” 

O processo de pesquisa colaborativa da ação “Do Buraco 
ao Mundo”, ao longo dos anos de trabalho, pôde gerar diversos 
registros sobre as referências culturais da Tiririca dos Crioulos. 
Esses registros consistiam em fotos, desenhos, músicas, vídeos e 
textos que retratavam a forma pela qual as tiririqueiras e 
tiririqueiros se relacionavam com o seu território através da 
memória local.  

A criação de uma narrativa expográfica na qual esses 
registros pudessem ser apresentados significou tanto uma volta 
aos materiais já elaborados quanto a criação de novos. Ao se 
questionar o que gostariam de apresentar para as pessoas que 
visitassem a exposição, as moradoras e moradores indicaram 
algumas celebrações religiosas, lugares importantes para a 
comunidade, objetos e os seus próprios conhecimentos 
ecológicos tradicionais. Nas aulas da escola local, as professoras 
envolveram as crianças nas atividades de pesquisa, obtendo em 
retorno desenhos variados que iam desde santos de devoção até 
as práticas tradicionais de cura e de lugares de memória como a 
Serra do Melado e a Serra da Ovelha. Inclusive sobre esses 
lugares, nos desenhos visualizamos a representação da flora e 
fauna da Caatinga.  

Dessa forma, atentemos que o recurso didático para a 
montagem de uma exposição não desconsiderou aqueles 
conhecimentos que no campo educacional são retratados como 
“conhecimentos prévios”, passíveis de uma mudança conceitual 
(BORGES, 1996) em prol de uma suposta validade científica 
universalizante. Notemos também que o processo educativo 
suscitado a partir de uma exposição não se resume ao momento 
dos espaços que serão visitados, mas a todo o processo anterior 
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para a sua montagem, de grande importância para a comunidade 
ao percebermos a mobilização social e os usos educativos 
resultantes da interação entre Culturas e Educação.  

De acordo com Baptista (2010, p. 680), sobre diversidade 
cultural e Ensino de Ciências no Brasil, o que se pode perceber 
nas salas de aula não é a consideração dos saberes dos estudantes 
para ampliação com ideias científicas, mas sim para a substituição 
por saberes científicos. Tal afirmativa nos traz um cenário no qual 
é imperioso, ao invés de uma substituição de saberes, uma 
demarcação dos mesmos. Ao invés das mudanças conceituais que 
buscam e reconhecem a Ciência como única fonte de 
conhecimentos válidos, teríamos um Ensino de Ciências e 
Biologia fundamentado no pluralismo epistemológico 
(COBERN; LOVING, 2001), havendo oportunidades para que 
se “reconheçam os domínios particulares do discurso em que as 
suas concepções e as ideias científicas tenham – cada qual no seu 
contexto – alcance e validade” (BAPTISTA, 2010, p. 687). 

A criação da concepção expográfica resultou na 
sistematização de algumas instalações, compreendendo-se aqui as 
mesmas como espaços nos quais certos itens poderiam ser 
agrupados tematicamente. Ao todo, foram cinco instalações e em 
cada uma poderíamos pensar elementos para o Ensino de 
Ciências e Biologia intercultural, algo, inclusive, que as próprias 
professoras da Tiririca dos Crioulos praticam em suas aulas. 
Contudo, destaco aqui uma das instalações nomeada pelas 
tiririqueiras e tiririqueiros de “A Natureza a favor da Arte”. 

Nessa instalação, foram reunidos desenhos que 
apresentavam o território da Tiririca dos Crioulos e as suas 
particularidades ambientais, como as já referidas Serras do 
Melado e das Ovelhas, mas também as poucas fontes de água 
(imprescindíveis para um ambiente semi-árido), conhecimentos 
associados ao barro (tijolos feitos localmente para a construção 
de casas e alguns cachimbos), ao cipó e palha (utilizadas para a 
manufatura de cestas e abanos). Destaca-se aqui também o uso 
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do Caroá (Neoglaziova variegata), do qual a fibra vegetal é utilizada 
para a confecção das vestimentas do ritual do Toré.  

No período em que ficou aberta a visitação nas duas 
cidades6, foram cerca de 10.000 visitantes (estimativa tendo como 
base o número de assinaturas em Livro de Registro, embora o 
número possa ser maior). Dentre os mesmos, existiram tanto os 
que foram independentes quanto escolas da rede pública e 
particular de ensino.  

Para Verrangia e Silva (2010), uma das formas de 
conduzir a educação das relações étnico-raciais entrelaçadas ao 
Ensino de Ciências e Biologia consiste nos conhecimentos 
tradicionais de matriz africana e afro-brasileira. Implica também 
os contínuos processos de formação dos professores e das 
professoras para se lidar com as questões étnico-raciais almejando 
a desconstrução dos estereótipos associados aos povos indígenas 
e comunidades quilombolas.  

Quando Sasseron (2015) se questiona sobre “o que 
ensinar em aulas de Ciências”, evidencia-se a importância de se 
reconhecer que Ciência e Sociedade não estão apartadas. Sob tal 
perspectiva, ensinar Ciências e Biologia implica dar atenção a seus 
produtos e a seus processos, oportunizando o contato com um 
corpo de conhecimentos que integra uma maneira de construir 
entendimentos sobre o mundo. Mas para além de se perguntar o 
que devemos ensinar, como bem destacou Chassot (2003), 
devemos nos perguntar para quem se torna útil as práticas de 
ensino em Ciências. Aqui, como vem sendo dito, nos voltamos 
para a perspectiva de formação de pessoas cuja apropriação da 
chamada linguagem científica não desconsidere a diversidade 
cultural e de outros conhecimentos. 

                                                 

6 Na cidade de João Pessoa (Paraíba), a exposição foi sediada na Estação Cabo 
Branco – Ciência, Cultura e Artes, nos meses de maio e junho de 2017. Em 
Recife (Pernambuco), a exposição foi instalada no Museu da Abolição nos 
meses de agosto e novembro de 2017. 
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Dessa forma, além dos conteúdos curriculares 
programáticos que possam ser lidados a partir dos elementos 
contidos ao longo da exposição, buscar uma educação 
intercultural na qual a objetividade esteja “entre parênteses” 
implica reconhecer o processo específico de educação encontrado 
no quilombo-indígena Tiririca dos Crioulos que nos ensina, em 
outros valores e linguagens, aspectos que estão além daqueles 
normativamente postos e corriqueiramente aceitos para o ensino 
de Ciências e Biologia.  

A visitação de escolas à exposição “Tiririca dos Crioulos: 
pessoas fortes na luta”, como cenário pedagógico que se entrelaça 
a uma educação intercultural nos traz a possibilidade de lidar com 
as temáticas referentes aos povos indígenas e comunidades 
quilombolas em sua contemporaneidade. Não é mais uma 
questão de mostrar somente como os povos indígenas eram em 
um passado, do que se alimentavam e como viviam. Deslocar 
essa diversidade cultural de um passado (muitas vezes carregadas 
de estereótipos) e trazê-la para o cotidiano das pessoas permite 
que pontes sejam estabelecidas, facilitando compreensões de 
problemáticas atuais.  

Situar tais coletividades em um presente que visa o futuro 
não é só possível, como necessário. Por exemplo, em uma aula de 
uma escola não-indígena, cujo planejamento curricular se volte às 
questões ecológicas de degradação ambiental, paralelos poderiam 
ser feitos com a questão da luta pela delimitação territorial, uma 
vez que já se demonstra a relação da manutenção dos territórios 
tradicionais a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas 
como dito, aqui não se trata de trazer imagens estereotipadas de 
um passado irreal, mas de trazer a contemporaneidade e suas 
problemáticas, colocá-las em confronto e buscar o diálogo 
intercultural. 
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O que a Tiririca dos Crioulos pode nos ensinar? 

Ao falarmos em educação intercultural é imprescindível 
que a mesma não se restrinja somente às escolas que atendam aos 
povos indígenas e comunidades quilombolas, mas também de 
contemplar tais culturas em outros estabelecimentos de ensino 
(GIRALDIN, 2016). Isso implica em repensar as nossas práticas 
cotidianas, reconhecendo na escola um lugar potente para a 
construção de movimentos emancipatórios (AMARO, 2016) mas 
também ao fato de que os processos educativos não ocorrem 
exclusivamente nos estabelecimentos de ensino 
institucionalizados. Quando a visibilidade de um dado 
conhecimento científico só é possível mediante a invisibilização 
de outras epistemologias, é imprescindível que o diálogo comece 
pela reflexão das causas que suscitam o não-diálogo. No caso da 
educação científica em relação a essa diversidade cultural, é 
preciso que haja a relativização de suas práticas (OGAWA, 1995). 

É nisso que o Ensino de Ciências e Biologia pode 
colaborar decisivamente para a formação de novos professores e 
professoras que estejam sensíveis a diversidade cultural, pautados 
em uma educação para as relações étnico-raciais. Como destacado 
por Snively e Corsiglia (2000), é necessário explorar o que 
significa preparar os estudantes (aqui compreendendo tanto 
aqueles e aquelas da chamada “educação básica”, quanto futuros 
docentes) para um mundo culturalmente diverso. Ressalta-se aqui 
que as lutas que almejam a autonomia dos povos indígenas e 
comunidades quilombolas não implicam exclusivamente a 
melhora na qualidade de vida dos seus representantes, mas 
também na emancipação dos não-indígenas e não-quilombolas de 
históricos processos de racismo que nos foram legados através de 
gerações das várias instituições sociais (não somente a escola). 

As formas de discriminação de qualquer natureza não têm 
o seu nascedouro na escola, porém o racismo, as desigualdades e 
discriminações correntes na sociedade perpassam por ali. O 
ensino de Ciências e Biologia que se proponha uma educação 
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para as relações étnico-raciais e a aplicabilidade dos direitos 
humanos, não pode se omitir da compreensão da diversidade 
cultural como inerente aos processos vitais.  
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O maior ato de crença estava na prece – 
narrativas sobre regiliosidade e 

educação ambiental 

Amablly Renata Martins de Moura 
Raphael Alves Feitosa 

Rosemary Carvalho de Sousa 

Introdução  

O presente texto é resultado das reflexões ligadas à mesa 
redonda intitulada “A vida além das dimensões físio-anatômicas: 
Religiosidades, Artes e Cultura na vida natural”, a qual 
participamos durante o “I Simpósio Cearense de Ensino de 
Biologia (I SCEB)”, ocorrido no ano de 2018. O foco central do 
presente trabalho é analisar as contribuições das crenças das 
religiões de matriz africana (Umbanda) para a educação 
ambiental, através de narrativas de experiências do vivido. 

O tema que aqui será desenvolvido emerge diante da 
crescente demanda mundial por recursos naturais, o crescimento 
dos grandes centros urbanos, destruição da natureza, e outros 
problemas ambientais, acarretaram desequilíbrio ambiental para o 
planeta, como desmatamento da flora, extinção de espécies e 
entre outros danos irreversíveis a vida (OLIVEIRA; SILVA; 
ESTEVES, 2017).  

Tomando-se como referência o fato de a maior parte da 
população brasileira vive em cidades, observa-se uma crescente 
degradação das condições ambientais. Isto nos remete a uma 
necessária reflexão sobre os desafios para mudar as formas de 
pensar e agir em torno da questão ambiental, numa perspectiva 
contemporânea (CAMARGO; CALLONI, 2012; JACOBI, 2003). 
Para que mudanças relativas às consequências causadas pelas 
atividades humanas e ao assunto meio ambiente, ligado à 
educação ambiental, é necessário para que todas as pessoas 
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conheçam a importância e o valor desse tema e sua relação com 
nossa existência cotidiana.  

A problemática ambiental eleva-se do modo como a 
sociedade se reconhece diante da natureza e de que formas nela 
se integra. A atual relação desequilibrada dos indivíduos com o 
meio ambiente induz a uma série de problemas que envolvem 
todo o planeta. O início dos problemas com o meio ambiente 
está na exploração indiscriminada e devastadora dos recursos 
naturais, sendo assim a natureza um palco de processos sociais 
que se complexificam. O acesso à informação e o 
desenvolvimento de valores sobre a questão ambiental é o 
primeiro passo para o desenvolvimento de uma visão de mundo 
pessoal, que, ao interagir com os aspectos sociais, deverá criar um 
paradigma social em relação ao meio ambiente. 

Os índices que apontam para as mudanças climáticas 
estão cada vez mais evidentes, o desmatamento continuou às 
mesmas taxas anuais, a extinção de espécies se acelerou, o quadro 
de poluição do solo, da água e do ar se agravou e a desigualdade 
social, apesar dos avanços nas políticas de inclusão social, não 
diminuiu (JACOBI, 2003). Na última década, vimos ressurgir no 
Brasil velhos conflitos em torno à temática socioambiental e da 
distribuição de áreas agrícolas e florestais (OLIVEIRA; SILVA; 
ESTEVES, 2017).  

A realidade atual exige uma reflexão cada vez menos 
linear, e isto se produz na inter-relação dos saberes e das práticas 
coletivas que criam identidades e valores comuns e ações 
solidárias diante da reapropriação da natureza, numa perspectiva 
que privilegia o diálogo entre saberes (JACOBI, 2003). Nessa 
perspectiva, os cultos religiosos possuem o poder de formação de 
opinião, atuando e modificando o pensamento sobre aqueles que 
os apreciam, como também contribuindo na construção das 
relações sociais e da forma como os seres humanos 
concebem/agem com/sobre a natureza (MUSA; OLIVEIRA; 
VIEIRA, 2006; RODRIGUES, 2011). 
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Meio ambiente e religiosidade: uma intersecção no campo 
da educação e das práticas ambientais 

Toda religião proporciona uma visão de mundo, seus 
fundamentos influenciam no comportamento dos seus adeptos, 
determinando os valores a serem adotados e transmitidos para 
seus sucessores. Em razão das atuais discussões sobre as questões 
ambientais, as religiões afro-brasileiras, como Umbanda, vêm 
ganhando destaque devido a sua relevância da identidade religiosa 
para a percepção da relação homem-natureza (RODRIGUES, 
2011). As práticas religiosas presentes nas mesmas proveem 
valores, uma interpretação sobre o mundo, éticas ambientais, que 
modelam a forma que seus adeptos interagem de modo mais 
complexo com a diversidade biológica e a natureza (CAMARGO; 
CALLONI, 2012). 

Como destaca Biesdorf (2011), a família e a religião são as 
principais instituições responsáveis pela educação informal, 
através da qual são ensinados os costumes humanos como falar, 
andar, comer, religião, cultura, etc. Esse é um tipo de educação 
não-sistematizado, contrastando com a educação formal escolar. 

Os princípios umbandistas estão diretamente relacionados 
à natureza, haja vista que o culto aos orixás representa o contato 
direto com os elementos da natureza, a busca de energias 
ancestrais e a prática da caridade (MORAIS, 2012). Cada ponto 
da natureza possui uma força de um orixá, por exemplo, Oxóssi, 
Oxum, Iemanjá são representados respectivamente pelas matas, 
águas doces, e os oceanos, e são tidos como ecossistemas 
importantíssimos para o equilíbrio do planeta. Dessa forma, 
adeptos a Umbanda estão fortemente ligados à natureza, pois 
através dela que se iniciam os rituais religiosos e ela é a fonte da 
crença de seus adeptos. 

A Umbanda através de seus fundamentos promove uma 
interação, no plano mítico, entre as práticas sociais e a categoria 
ambiental. A força da cultura africana é uma relação étnica com o 
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cosmo, com a natureza e seus elementos (MORAIS, 2012). Sendo 
assim, isso torna essa religião de matriz africana fonte relevante 
de investigações que envolvem o tema ambiental (RODRIGUES, 
2011). 

Partindo desse princípio, uma relação entre religião e 
ambiente, buscamos analisar, a partir de uma narrativa de 
experiências, um percurso de vida que apresente o vínculo entre 
divindades cultuadas dentro da Umbanda com a natureza. Desta 
feita, é possível expressar a riqueza da dimensão ambiental da 
cultura e, em especial, da religião, e como a mesma poderá 
influenciar sobre as questões ambientais. 

Visto que a Biologia é a ciência que estuda a vida e que a 
Umbanda se apresenta como uma conexão com os elementos da 
natureza, é possível prevê um ponto de contato entre ambas, já 
que essa religião toma como sagrado a natureza, propondo uma 
educação ambiental de caráter informal para seus simpatizantes.  

Metodologia 

A presente investigação tem fundamento de base nas 
pesquisas qualitativas, caracterizam-se, principalmente, pela 
ausência de medidas numéricas e análises estatísticas, examinando 
aspectos mais profundos e subjetivos do tema em estudo (DIAS, 
2000). O método utilizado para o desenvolvimento da pesquisa 
foi o trabalho com narrativas, no qual extraímos tais experiências 
com o contato direto com a religião Umbanda e seus princípios, 
enquanto pesquisadores-participantes-narradores. 

A narrativa de formação tem se constituído no cenário 
educacional como uma das opções metodológicas dentre os 
diversos métodos que já apresentam campo estabelecido 
(SOUSA; CABRAL, 2015). É, por sua natureza, carregada de 
significados e características próprias, permitindo-nos entender 
como seus componentes desencadeiam e proporcionam aos 
sujeitos a problematização, a revelação, a compreensão e o 
processo de reflexão sobre a prática docente através de diferentes 
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técnicas e instrumentos.  

Esse trabalho se caracteriza pelo o uso de narrativas com 
base em experiências do vivido, se caracteriza por haver uma 
experiência significativa na vida do sujeito pesquisador, este a 
toma como objeto de compreensão (LIMA; GERALDI; 
GERALDI, 2015).  Essas pesquisas decorrem de uma situação 
não experimental, mas vivencial. Segundo Lima, Geraldi e Geraldi 
(2015), a especificidade deste tipo de investigação reside no fato 
de que o sujeito da experiência a narra sobre o próprio vivido e 
narrado, do qual se extraem lições que valem como 
conhecimentos produzidos a posteriori, resultando do embate 
entre a experiência e os estudos teóricos realizados após a 
experiência narrada.  

A seguir, expomos duas narrativas vivenciadas dentro da 
Umbanda. Portanto, nas páginas que se seguem, considerando a 
vivência subjetiva da temática, iremos utilizar a primeira pessoa 
do singular para as narrativas. 

Narrativa 1 - Umbanda e o encontro com natureza 

Sou regida por Ogum7 e Oxum8. Nasci em uma família 
que cultua religiões de matriz africana, e, ao longo do meu 
crescimento, sempre permaneci aberta para conhecer os rituais e 
ideais destas. Aos meus 16 anos, tomei a decisão de me tornar 
uma filha da Umbanda na Tenda Espírita Caboclo Aymoré, na 
qual florescia um sentimento entre fé e amor pela natureza.  

Devido os problemas envolvendo questões ambientais, 
atualmente, religiões como o a Umbanda e outras de matriz 
afrodescendente têm ganhado atenção (CAMARGO; CALLONI, 

                                                 

7 Ogum é, na mitologia iorubá, o orixá ferreiro, senhor do ferro, da guerra, da 
agricultura e da tecnologia. 
8 Oxum, na mitologia iorubá, é um orixá que reina sobre a água doce dos rios, 
o amor, a intimidade, a beleza, a riqueza e a diplomacia. 
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2012; MORAIS, 2012), pois os terreiros são tidos como modelos 
de preservação ambiental para aqueles que seguem as doutrinas 
religiosas propagadas por as mesmas, visto que tais crenças 
envolvem um estreito laço com a natureza e sua fé.  

A partir do momento em que se conhece a força de cada 
ponto da natureza, representado por um orixá, desenvolve-se 
uma visão diferente em relação ao meio ambiente, se comparada 
ao que eu possuía antes da minha aproximação com essa religião, 
pois é impossível olhar para um ecossistema e não enaltecer os 
encantos e a diversidade de divindades ali presentes. Por 
exemplos, o ar é de Oxalá, as pedreiras de Xangô, o mar azul é de 
Iemanjá, os rios e cachoeiras de Oxum, as chuvas de Iansã e 
outros. Os orixás no panteão das religiões afrodescendentes 
seriam uma reprodução dos elementos naturais. 

Minha primeira experiência envolvendo a conexão entre 
religião e a natureza, foi em uma gira9 de abertura da casa e festa 
para o orixá Oxóssi, em janeiro de 2016, em que nós, os filhos de 
santo e o chefe do terreiro, fomos para uma pequena mata 
durante o nascer do sol para cultuarmos à Oxóssi, orixá 
responsável pelos ecossistemas florestais, agricultura e caça. O 
ritual, veio nos ensinar o respeito e o amor ao meio ambiente. 
Durante a manifestação de um dos guias espirituais do pai de 
santo10 Erivan de Oxum, o caboclo Aymoré11, ocorreu que este 
deixou sua mensagem para todos os filhos ali presente, que 
refletia um assunto bastante discutido: “quem honra a força das 
matas, respeitaria e preservaria os nossos recursos naturais e seres 
ali presentes”.  

Enquanto os atabaques tocavam, cada filho ofertou uma 
fruta em forma de gratidão ao orixá pela renovação constante do 

                                                 

9 Gira é o encontro dos seguidores para realização dos rituais. 
10 Pai de santo é o líder máximo presente em um terreiro de Umbanda. 
11 Caboclo Aymoré é uma entidade que carrega consigo a força dos indígenas 
que habitavam o Brasil durante o período de colonização. 
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ambiente e recursos naturais que usufruímos. A comemoração 
anual da festa de Oxóssi me proporciona um sentimento de 
reaproximação e contemplação com a natureza, que diversas 
vezes é corrompido com o cansaço e correria da cidade grande.   

Assim que entrei para a religião, fui apontada como filha 
de Oxum, o orixá feminino que representa a fertilidade, a riqueza 
das águas doces, como rios e cachoeiras, visto que é o recurso 
natural que está se tornando cada vez mais escasso, e, portanto, 
muito debatido mundialmente. É por meio de suas águas que o 
solo é fertilizado para a produção de alimentos, detém a sede dos 
seres vivos e mantém os ciclos biológicos.  

Ser filha de Oxum e ouvir notícias na mídia a respeito da 
falta de água em diferentes regiões do país e do mundo, motivado 
pela poluição hídrica ligada a ações antropogênicas, trazem à tona 
pontos de força que seria de Oxum em completa fadiga, e total 
falência vibratória, induzindo a uma reflexão sobre como o 
homem ignora os problemas ecológicos e suas consequências. Ser 
umbandista é acreditar na preservação dos seus domínios 
naturais, e saber da necessidade de respeitar cada ponto da 
natureza, como se fosse um templo sagrado e intocável.  

Ao longo desse tempo dentro da Umbanda, meu zelador 
de santo12 Pai Márcio de Obaluaê sempre esteve disposto a 
educar seus filhos no âmbito ambiental: não deixamos nenhuma 
oferenda em espaço públicos, como em encruzilhadas, praias, rios 
e matas. Devemos ter consciência de que orixá é a própria 
manifestação da natureza, e certamente não aprova a poluição de 
seus espaços sagrados, sendo esse um dos grandes fundamentos 
da Umbanda: manter o equilíbrio do meio ambiente, pois se 
colocarmos objetos que agridem a natureza, eu estaria 
contrariando a ideologia umbandista. 

Para que esse pensamento ambientalista seja 

                                                 

12 Zelador de santo é uma das hierarquias presentes nos terreiros de Umbanda. 
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desenvolvido, aprendi a confeccionar oferendas e rituais com a 
utilização de materiais biodegradáveis, evitando-se, muitas vezes, 
o uso de plásticos, vidros ou outros objetos que demandam um 
longo período para sua degradação. A utilização das folhas de 
bananeira, na forma de uma bandeja, para colocar os alimentos, 
dispensando o uso de alguidares ou gamelas13.  

Acredito que existem inúmeros chefes de templos de 
Umbanda e Candomblé, que preparam seus filhos para que, ao 
final de cada ritual de oferendas, sejam retirados todos os objetos 
utilizados: garrafas, velas e comidas, pois por mais biodegradável 
que seja, todo o material pode provocar o acúmulo lixo, além de 
ser um desrespeito para com quem não é da nossa religião. 
Apesar da retirada dos materiais, é inegável que exista espaço 
favoráveis às entregas de oferendas como outros que são 
impróprios, seguindo as regras definidas pelos chefes do terreiro, 
como acender velas próximo a raízes de árvores e permanecer no 
local até a queima final da vela, evitando incêndios e queimadas.  

Certa vez, em uma gira de exú14, uma das entidades que 
me acompanham, Dona Maria Navalha, uma entidade feminina, 
disse para um consulente em que ela atendia, que o maior ato de 
crença estava na prece, e não nos itens que eram deixados, 
deixando claro que natureza é o nosso refúgio e sujá-la, seja no 
meio urbano, nas matas e florestas é romper com a morada de 
nossos ancestrais e orixás. Penso que a preocupação ambiental e a 
responsabilidade humana com a natureza/cultura foram nítidas 
para mim. O mesmo ponto de vista é compartilhado por 
Rodrigues (2011) e Camargo e Calloni (2012) em estudos ligados 
aos temas dos orixás e educação ambiental. 

É inegável que, após minha entrada para religião, 
desencadeou em mim uma maior preocupação ambiental, haja 

                                                 

13 Alguidares ou gamelas são recipientes feitos de argila. 
14 Gira de exú é um dos rituais dentro dos terreiros. 
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vista que cada experiência vivida aos princípios umbandistas é 
intrínseca à natureza: tudo nela tem uma conexão direta com seus 
fundamentos. A fé ecológica umbandista se efetiva da força dos 
orixás (RODRIGUES, 2011).  

Narrativa 2 - O poder das ervas e o meio ambiente 

Quando estamos aptos a conhecer espaços diferentes, nos 
surpreendemos com os contrastes inerentes a atual sociedade, os 
quais, muitas, ocultam a verdadeira faceta da vida. Comumente, 
aos olhos de pessoas leigas, a Umbanda não é vista como aquilo 
que ela realmente é, isto é, uma veneração aos nossos 
antepassados e a natureza, que unidos tem o compromisso de 
praticar a caridade e procura enaltecer o equilíbrio do homem 
com o meio em que está inserido, fundamento que é base desta 
religião. Apesar de existir inúmeros rituais que envolvem essa 
conexão direta entre a religião e os recursos disponíveis na 
natureza, um dos que mais me chamou a atenção, desde da minha 
entrada no terreiro, é a virtude do uso dos vegetais nas 
ritualísticas e sua importância para a Umbanda, tanto com o valor 
simbólico e histórico africano das ervas, como os seus efeitos de 
cura e sintonia com o meio (MORAIS, 2012).    

Na primeira vez que conheci a casa em que sou filha de 
santo, fiquei supressa com a diversidade de espécies de plantas ali 
presentes e com o seu imenso local para cultivação. Nos terreiros 
de Umbanda possuem como caráter a presença das ervas em 
quase tudo que compõe a religião (RODRIGUES, 2011), e com o 
passar do tempo aprendi que cada planta carregava uma força 
ligada a uma divindade e representava um santo ou entidade. Um 
dos exemplos é a Espada de São Jorge, a qual pode ser 
encontrada com facilidade em qualquer casa ou jardim. Ela, 
segundo o que aprendi no terreiro, é uma das plantas que 
possuem uma história de origem africana e possui um significado 
importante de eliminação de energias negativas. 

No terreiro, as entidades nos transmitem o seus 
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conhecimentos milenares sobre o manuseio das ervas e plantas, 
que podem ser utilizadas para os inúmeros rituais preparados 
pelos guias para serem feitos dentro do barracão15, como 
defumação e rituais de benzimento com ervas, como também  em 
consultas feitas pelos Pretos Velhos e Caboclos, entidades que 
representam os negros africanos e indígenas do período colonial 
respectivamente, nos quais prescrevem aos consulentes que 
apresentam algum tipo de doença, sendo usufruída de diversas 
formas, como banhos, chás, benzimentos e técnicas terapêuticas.  

Na análise das mitologias da Umbanda (CAMARGO; 
CALLONI, 2012; MORAIS, 2012; RODRIGUES, 2011) no 
panteão dos orixás, os conhecimentos sobre as ervas utilizadas 
em remédios ou em vários rituais eram atribuições ao orixá 
Ossaim16, e em todos os terreiros, essa divindade é tratada com 
muito respeito, pois sem as folhas nada se faz, em razão de que 
sãos produtores nas cadeias alimentares. Em seu mito, Ossaim 
era o senhor das folhas, da ciência e das ervas, e todos os outros 
orixás recorriam a ele para curar de males do corpo. A partir do 
seu mito, é possível deferir que sua força e atuação estão nas 
plantas, e se manifestam como alimento, medicamento e símbolo 
religioso.   

Dessa forma, é relevante o uso dos vegetais dentro dos 
terreiros de Umbanda, sendo um exemplo da interação entre a 
crença e a natureza, pois as entidades cultuadas habitam 
justamente as florestas, campinas, cachoeiras, pedreiras, lagos, 
pântanos, rios, fontes, praias, mares, etc. Assim, o desrespeito 
com a natureza é uma ruptura entre a religião e sua fonte de 
existência. Tais saberes/fazeres são aprendidos de maneira 
informal pelos praticantes da Umbanda, caracterizando-se, assim, 
uma educação (BIESDORF, 2011; CAMARGO; CALLONI, 
2012) 

                                                 

15 Sinônimo de terreiro ou tenda. 
16 Ossaim é, na mitologia iorubá, orixá das folhas e ervas medicinais. 
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Considerações finais 

No presente texto apresentamos algumas categorias de 
análise vividas nos processos de educação ambiental ligada à 
religiosidade, expondo a natureza como sagrada na medida em 
que a mesma assume uma representação de divindades africanas, 
ou, considerando os orixás como a própria natureza. Logo, a 
natureza torna-se intocável, divina, parte integrante e essencial da 
religião. Deixando de ser uma simples associação de meio 
ambiente e orixá, passando a ser a incorporação literal da 
entidade na natureza. 

Durante o tempo de vivência na Umbanda aprendemos a 
compreender que essa religião acolhe e se nutre desse encontro 
entre natureza e mito, e é um dever de todos que a cultuam 
possuírem um olhar ambiental mais responsável e consciente, 
dedicando-se ao equilíbrio do meio ambiente. A educação é 
fundamental para mudanças e transformações, assim a instrução 
de valores ambientais tidos na Umbanda, mesmo que de maneira 
informal, promoveram uma transformação no nosso pensar/agir 
diante da problemática ambiental. 
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O relevante papel da abordagem da Natureza 
da Ciência (NdC) no contexto da alfabetização 

científica tem sido consideravelmente defendida 
nas pesquisas de Educação em Ciências, com 

ênfase na necessidade de redefinir como e por 
que ensinar os conteúdos científicos e de 

reformular seus pressupostos, com vistas a uma 
educação científica contextualizada e que 

contribua para a construção de imagens mais 
refinadas do empreendimento científico e seus 

atores (SALES; OLIVEIRA, 2018, p. 45).
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Introdução 

O relevante papel da abordagem da Natureza da Ciência 
(NdC) no contexto da alfabetização científica tem sido 
consideravelmente defendida nas pesquisas de Educação em 
Ciências (ABD-EL-KHALICK, 2012; BRICCIA; CARVALHO, 
2011; TEIXEIRA; FREIRE-JUNIOR; EL-HANI, 2009), com 
ênfase na necessidade de redefinir como e por que ensinar os 
conteúdos científicos e de reformular seus pressupostos, com 
vistas a uma educação científica contextualizada e que contribua 
para a construção de imagens mais refinadas do empreendimento 
científico e seus atores (GIL PÉREZ, 2001). 

O ensino de Biologia se encontra permeado das 
denominadas questões sociocientíficas (QSC), que envolvem 
situações levantadas a partir de assuntos ou temas controversos. 
Dessa forma, para o melhor entendimento dessas questões é 
necessário a mobilização, em sala de aula, de conhecimentos de 
naturezas distintas, tais como econômicos, políticos, religiosos e 
folclóricos. Nesse caso, as QSC tornam-se propícias para 
esclarecer as características do conhecimento científico, 
demarcando-os de conhecimentos que compõem o repertório 
sociocultural de estudantes e professores. 

Desse modo, temos como principais objetivos nesse 
texto: relatar a experiência vivenciada por uma bolsista de 
Iniciação à Docência (ID), atuante no subprojeto PIBID-
Bio/FACEDI e discutir as principais dúvidas que estudantes do 
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ensino médio apresentaram em aulas de evolução biológica (EB) 
com abordagem explícita da NdC. 

Natureza da ciência e o ensino de questões sociocientíficas 
em biologia 

As questões sociocientíficas (QSC), de acordo com 
Conrado e Nunes-Neto (2018, p.87), 

são problemas ou situações geralmente 
complexos e controversos, que podem ser 
utilizados em uma educação científica 
contextualizadora, por permitir uma 
abordagem de conteúdos inter ou 
multidisciplinares, sendo os conhecimentos 
científicos fundamentais para a compreensão 
e busca de soluções para esses problemas. 

As QSC associadas ao ensino de Biologia por vezes 
podem dificultar a compreensão dessa disciplina, uma vez que, 
para o entendimento de alguns desses temas é preciso evocar 
conhecimentos que podem envolver aspectos distintos aos 
apresentados em sala de aula. De acordo com Castro, Oliveira e 
Leyser (2010, p.590) “nas aulas de Biologia [...] muitos são os 
assuntos que trazem à tona nosso sentimento de religiosidade, 
como também algumas crenças e visões de mundo impregnadas 
de senso comum”, podendo contribuir para gerar resistências e 
conflitos no processo de ensino-aprendizagem de conceitos 
biológicos. 

Dessa maneira, entendemos que, ao tratar desses 
assuntos, o professor necessita de uma metodologia diferenciada, 
a fim de tornar explícito que não é por apresentar facetas distintas 
que necessariamente deve haver conflitos no ensino desses temas 
controversos. Sendo assim, a abordagem explícita da Natureza da 
Ciência (NdC) pode ser uma eficiente estratégia para o ensino das 
QSC em sala de aula, possibilitando o esclarecimento da natureza 
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distinta do conhecimento científico e proporcionando aos 
estudantes a oportunidade de estar em contato com uma 
abordagem que estimule a elaboração de opiniões críticas e 
fundamentadas a respeito desses assuntos. Criticidade que 
contribui para uma melhor relação com os meios de divulgação 
científica, como as mídias eletrônicas que, muitas vezes, são 
responsáveis por notícias tendenciosas, que nem sempre 
traduzem o real significado da ciência. (REIS, 2008) 

Moura (2014), apesar de reconhecer os vários aspectos 
que devem ser considerados para uma definição de NdC, uma 
vez que ainda existem muitas controvérsias sobre esse tema, 
apresenta uma definição que pauta a NdC 

como um conjunto de elementos que tratam 
da construção, estabelecimento e 
organização do conhecimento científico. Isto 
pode abranger desde questões internas, tais 
como método científico e relação entre 
experimento e teoria, até outras externas, 
como a influência de elementos sociais, 
culturais, religiosos e políticos na aceitação 
ou rejeição de ideias científicas. (MOURA, 
2014, p. 32) 

Reis (2008) enfatiza que compreender a ciência de uma 
forma a privilegiar os aspectos da NdC, se torna essencial para se 
alcançar a alfabetização científica capaz de possibilitar a 
participação cidadã nas diversas discussões que envolvem os 
aspectos associados a Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS). 
Desse modo, é necessário esclarecer que “a compreensão da 
natureza da Ciência é considerada um dos preceitos fundamentais 
para a formação de alunos e professores mais críticos e 
integrados com o mundo e a realidade em que vivem.” (MOURA, 
2014, p. 32) 

Para Conrado e Nunes-Neto (2018), um ensino pautado 
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nas QSC pode colaborar para a superação de uma concepção de 
ensino em que o aluno é considerado passivo, ou seja, apenas 
recebe as informações repassadas pelos professores. 
(CONRADO; NUNES-NETO, 2018). Superar essa percepção 
de educação, que Paulo Freire denominaria de ensino bancário 
(FREIRE, 1987), possibilitaria que os estudantes assumissem 
ativamente, primeiro passo para a construção de uma autonomia 
discente, os seus processos de estudo e aprendizagem. 

O ensino de evolução biológica 

A evolução biológica (EB) é um tema central no estudo 
das ciências biológicas e considerado de natureza controversa, 
visto evocar aspectos sociais, religiosos, e até mesmo folclóricos, 
que por vezes são confundidos com os conhecimentos 
científicos. O campo de estudo e pesquisa da Biologia Evolutiva é 
dinâmico e experimenta atualmente uma ‘nova síntese evolutiva’, 
com a emergência do campo da Biologia Evolutiva do 
Desenvolvimento ou Evo-Devo (ALMEIDA; EL-HANI, 2010). 

A polêmica associada à EB inicia pelo próprio uso e 
compreensão do termo ‘evolução’, que é constantemente 
associado a aspectos da vida cotidiana que se referem a melhoria, 
avanço e progresso. Entretanto, Castro, Oliveira e Leyser (2010, 
p.594) apontam também como fatores para o aumento dessa 
polêmica a persistência de “lacunas em seu entendimento e a 
natureza ética desse conceito”. Enfatizam que boa parte dessas 
polêmicas “seria mais clara e prontamente resolvida se houvesse 
um maior esclarecimento a respeito dos fenômenos, processos e 
padrões evolutivos – bem como da natureza das teorias sobre eles 
– e se fossem mais claros os princípios e orientações éticos 
tocados no limite por essas questões” (CASTRO; OLIVEIRA; 
LEYSER; 2010, p.596). 

Apesar de todas as complexidades conceituais que 
envolvem a abordagem pedagógica de assuntos relacionados à 
evolução biológica (EB) e que podem dificultar sua compreensão; 
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o entendimento dos conceitos de EB é considerado 
imprescindível para a compreensão dos fenômenos biológicos 
(DOBZHANSKY, 1973). Mayr (2005, 2008), Meyer e El-Hani 
(2005), Mottola (2011), Teixeira (2016), dentre outros, 
consideram o conceito de EB como sendo unificador para a 
Biologia. Esse fato coloca o ensino de EB em evidência, 
tornando-o essencial para o entendimento adequado dos diversos 
campos que compõem as Ciências Biológicas e de suas relações 
disciplinares. 

Dentre os fatores que mais contribuem para gerar debates 
em torno da EB estão as concepções religiosas, que muitas vezes 
tendem a alimentar conflitos durante as aulas de evolução, 
gerando dificuldades no ensino-aprendizagem de temas 
potencialmente controversos. Essas dificuldades não podem ser 
desprezadas, uma vez que as crenças religiosas geralmente fazem 
parte do cotidiano do aluno e do professor antes mesmo de 
entrarem em contato com os conhecimentos científicos 
relacionados à EB (OLIVEIRA, 2009; TEIXEIRA, 2016), tendo 
papel importante na constituição de suas visões de mundo. 

Nesse contexto, Teixeira (2016) afirma que tanto nas 
concepções de professores quanto nas de alunos, sobre 
evolucionismo e criacionismos, é possível encontrar 
complexidades. Com relação aos professores, identificaram-se 
desde aqueles que não acreditavam nas ideias criacionistas até os 
que buscavam uma forma de pensamento que integrasse as duas 
concepções. Entre os estudantes, verificou-se que, mesmo 
estudantes evangélicos, que estão propensos a seguir uma visão 
mais literalista da Bíblia, também apresentaram alguns conflitos e 
divergências. 

De acordo com Castro, Oliveira e Leyser, (2010), é 
possível que os conhecimentos religiosos e científicos coexistam 
sem interferência um do outro, de forma a priorizar o respeito 
entre ambos os conhecimentos, seguindo o princípio de 
magistérios que não se sobrepõem: NOMA (nonoverlapping 
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magisteria) ou MNI (magistérios não interferentes). Segundo esse 
princípio,  

tanto a religião quanto a ciência possuem 
seus magistérios; [...] sua autoridade de 
ensino. E que se deve respeitar esses 
magistérios e, sempre que possível, evitar 
que ambos se sobreponham em questões que 
não lhe dizem respeito concomitantemente 
(CASTRO; OLIVEIRA; LEYSER, 2010, 
p.102). 

Essa natureza controversa da EB e seu ensino, apesar de 
possibilitar vários debates e proporcionar o incremento da 
capacidade argumentativa dos estudantes (TAVARES, 2009; 
TONIDANDEL, 2013) e do pensamento crítico e científico 
(PEGORARO et al., 2016), por vezes pode resultar em 
dificuldades no ensino em sala de aula. De acordo com Duarte, 
Araújo e Amaral (2014), as concepções alternativas desenvolvidas 
pelos estudantes acerca da EB e a fragmentação dos conteúdos da 
Biologia Evolutiva em sala de aula contribuem para as 
dificuldades associadas ao aprendizado desse tema pelos 
estudantes do ensino médio. Acrescentam que, “[...] além disso, 
eles apresentam dificuldades de aprendizagem, e interpretação 
dos fenômenos biológicos à luz do darwinismo, mesmo após a 
introdução dos termos relativos ao tema” (DUARTE; ARAÚJO; 
AMARAL, 2014, p.2036). 

Com relação às concepções alternativas, que se associam 
geralmente a compreensões equivocadas sobre fenômenos 
evolutivos, pode-se concluir que elas sejam resultado, 
principalmente, dos embates entre ideias religiosas e científicas, 
gerados pela compreensão inadequada dos processos evolutivos e 
das características inerentes ao conhecimento científico 
(TEIXEIRA, 2016). Essas concepções inadequadas podem estar 
relacionadas, principalmente, à associação de ideias teleológicas, 
tanto por alunos como por educadores, à explicação da teoria 



 51 

evolutiva (AZEVEDO, 2007). 

Dessa forma, é preciso que, durante o ensino-
aprendizagem de EB, seja esclarecido que, a grosso modo, a 
ciência se ocupa de fenômenos naturais, cujas explicações não 
apelem para causas não-naturais; enquanto que a religião se 
orienta (ou deveria se orientar) para os aspectos metafísicos e 
espirituais da vida. Ambas, portanto, são circunscritas em esferas 
distintas de conhecimentos, legítimos em suas searas (CASTRO; 
OLIVEIRA; LEYSER, 2010). Esse esclarecimento pode ser 
alcançado através da abordagem explícita da natureza da ciência 
(NdC) no ensino de EB. 

Aspectos metodológicos do relato de experiência 

Esse trabalho consiste em um relato de experiências 
vivenciadas por uma bolsista de Iniciação à Docência (ID) do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID) da Universidade Estadual do Ceará (UECE), no 
contexto do subprojeto vinculado ao Curso de Licenciatura em 
Ciências Biológicas da Faculdade de Educação de Itapipoca 
(PIBID-Bio/FACEDI) que, no biênio 2016/2017, trabalhou com 
a formação docente para a abordagem da natureza da ciência 
(NdC) nas aulas de Biologia do ensino médio. 

Para o planejamento das aulas de Biotecnologia e 
Evolução Biológica (EB), foi utilizada como fonte de inspiração a 
abordagem da NdC apresentada por Moura (2014), que 
introduziu explicitamente elementos de História e Filosofia da 
Ciência (HFC), como uma maneira de construir estratégias de 
ensino-aprendizagem de conhecimentos científicos. Além disso, 
também consideramos promissora a contextualização dos 
assuntos abordados nas aulas, na perspectiva apresentada por 
Oliveira (2009). 

Desse modo, as aulas foram ministradas em uma turma 
de segundo ano de uma escola estadual parceira do PIBID-
Bio/FACEDI no município de Itapipoca, Ceará, no mês de 
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dezembro de 2016. Os temas ensinados estavam relacionados a 
Biotecnologia e Evolução Biológica (EB), conteúdos previstos no 
programa da disciplina de Biologia no ensino médio. Contudo, 
nesse trabalho delimitaremos a discussão à abordagem da NdC 
no contexto do ensino-aprendizagem de EB. 

Resultados e discussões 

Discutimos aqui a experiência vivenciada a partir de dois 
aspectos que nos parece muito importantes. Primeiramente, 
como os estudantes do segundo ano reagiram ao tema proposto, 
discutindo suas dificuldades e incompreensões em relação aos 
conteúdos científicos que reforçaram uma postura de rejeição ao 
diálogo sobre EB. Em seguida, discutimos nossas impressões 
acerca da experiência docente vivenciada e seu impacto em nossa 
formação inicial para o ensino de Biologia. 

Os estudantes diante do tema evolução biológica (EB) 

A partir de nossas observações da dinâmica das aulas de 
EB na perspectiva dos estudantes, selecionamos os seguintes 
pontos para discussão: resistência dos estudantes em se 
disponibilizar para o diálogo, desconhecimento das diferentes 
naturezas dos conhecimentos científicos e religiosos, 
compreensão limitada dos sentidos atribuídos ao termo 
‘evolução’, dificuldade em relacionar os processos evolutivos 
atuais com a realidade e na compreensão do “caráter não 
competitivo” das principais teorias evolucionistas. 

Resistência dos estudantes ao diálogo 

Quase na totalidade, a turma resistiu ao convite de 
discutir sobre evolução biológica (EB). Corroborado por Oliveira 
(2009), reconhecemos que essa era uma reação já esperada, pois 
as ideias associadas à EB dificilmente são recebidas 
indiferentemente pelos estudantes. Apesar da farta evidência 
acumulada a favor da EB, sua aceitação ainda encontra muita 
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resistência, quando comparada à aceitação de outras explicações e 
fatos científicos. Essa resistência é fortemente influenciada pelo 
compromisso dos sujeitos com suas crenças religiosas. Oliveira 
(2009) verificou que a aceitação de estudantes recém-egressos da 
oitava série (8ª série) às explicações evolutivas ocorre apenas para 
alguns tópicos, como registros fósseis e descendência comum, já 
no que diz respeito à origem e evolução dos seres humanos e da 
Terra, as resistências e discordâncias tendem a permanecer. 

Com o avanço das igrejas neopentecostais nos espaços 
em que o estado falha com seu compromisso social, esse 
comportamento torna-se ainda mais presente nas concepções dos 
estudantes sobre temas científicos, tais como a origem da vida e 
das espécies. De acordo com Oliveira (2009), apesar desse 
movimento ser identificado, principalmente nos Estados Unidos, 
com tradições religiosas criacionistas; no Brasil, já é possível 
perceber a ação de movimentos semelhantes, que travam “uma 
guerra” com o ensino de EB por a considerarem contrária a suas 
crenças religiosas. 

Essa explicação é corroborada quando abordamos as 
principais dúvidas dos estudantes durante as aulas, uma vez que 
eles entrelaçavam confusamente suas crenças religiosas com as 
explicações científicas apresentadas nas aulas de Biologia. 
Percebendo a forte resistência dos estudantes em participar das 
aulas de EB, tentamos redirecionar a aula de forma a explicitar a 
possibilidade da coexistência do conhecimento científico e do 
religioso, tal como defendem Castro, Oliveira e Leyser (2010), 
Pegoraro et al (2016), dentre outros. 

Falta de conhecimento acerca das diferenças na 
natureza dos conhecimentos científicos e religiosos 

Durante a aula, um aluno questionou “qual conhecimento 
seria o correto, se o religioso ou o científico”. Apesar dessa ideia 
ser considerada equivocada pela maioria da comunidade 
científica, sabemos que ao abordar EB corremos o risco de gerar 
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alguns conflitos por se tratar de assuntos que de acordo com 
Oliveira (2014, p. 74) 

envolvem sentimentos e conhecimentos de 
natureza religiosa, sempre cara aos 
estudantes (como também para muitos 
professores); principalmente nos últimos 
anos, em que investidas religiosas se fazem 
cada vez mais presentes em sala de aula, 
influenciando no ensino e na aprendizagem 
das ideias científicas nas aulas de Biologia. 

Dessa forma, como resposta, a esse questionamento, 
procuramos mostrar a diferença desses conhecimentos de forma 
a deixar explícito que ciência e religião possuem campos distintos 
e, portanto, a comparação dos conhecimentos produzidos por 
esses campos nem sempre pode (ou deveria) ser realizada. Outro 
aspecto salientado é que “não há conflito real entre explicações 
criacionistas e evolucionistas, porque se referem a fenômenos 
biológicos diferentes” (OLIVEIRA, 2014, p.82). 

Desse modo, procuramos esclarecer que a EB é uma 
teoria científica consolidada por décadas de acúmulo de 
evidências materiais, que cientificamente não podem ser 
desprezadas, o que tornou a EB um fato científico. Em relação a 
esse aspecto, Oliveira (2014, p. 83) ressalta que “é preciso deixar 
claro que não há oposição que não seja fundamentalista, pois a 
ideia que se opõe à mudança dos seres vivos ao longo do tempo 
(evolucionismo) é a de que essas mudanças não aconteceram 
(fixismo)” e a comunidade científica conta com uma grande 
quantidade de evidências que corroboram com a ocorrência de 
mudanças nos seres vivos ao longo do tempo. 

Compreensão limitada dos sentidos do termo 
‘evolução’ 

Logo no início da aula, procuramos identificar os 
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significados que os estudantes atribuíam à palavra ‘evolução’. 
Quando questionados, citaram que evolução estava relacionada “a 
coisas boas” (fala de um aluno). Além disso, eles associaram o 
termo à ideia de progresso e propósito. De acordo com Castro, 
Oliveira e Leyser (2010), a palavra ‘evolução’ adquire, no senso 
comum, vários significados distantes ao sentido de Evolução 
Biológica, compartilhado pela comunidade científica. Desse 
modo, defendem a importância de iniciar a abordagem do tema, 
esclarecendo e delimitando o sentido que o termo apresenta para 
a Biologia Evolutiva. 

Azevedo (2007) argumenta que a persistência da 
associação da ideia de finalidade, ou seja, da teleologia, ao termo 
evolução, está enraizada nas bases de constituição do 
conhecimento biológico (a partir do pensamento finalista de 
Aristóteles). Como também está relacionado a um viés funcional, 
pois à medida que a sociedade preza por aspectos utilitários, o 
conhecimento deve assumir, também, esse matiz, para que seja 
considerado importante. 

Durante as aulas, problematizamos os vários significados 
que podem ser atribuídos à palavra evolução, enfatizando que a 
apropriação da evolução como termo biológico, não carrega 
consigo a associação com melhoria ou progresso. Que o termo 
“Evolução Biológica” significaria mais especificamente ‘mudança 
ao longo do tempo’ (nem para pior, nem para melhor). 

Entretanto, ficou perceptível a dificuldade dos estudantes 
em assimilar esses novos sentidos para o termo, uma vez que 
durante as aulas percebemos a reincidência no uso equivocado do 
conceito de evolução. Esse fato pode ser entendido como um 
obstáculo para a compreensão dos processos evolutivos e pode 
estar relacionado à dificuldade de refinar os conhecimentos 
construídos pelos estudantes ao longo de sua trajetória dentro e 
fora da escola. Uma vez que os meios de divulgação científica aos 
quais a maioria da população tem acesso, como programas 
televisivos, nem sempre apresentam o conhecimento científico 
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em sua completude e clareza. 

Dificuldade dos estudantes de relacionar os 
processos evolutivos com a realidade 

Muitos estudantes questionaram qual seria a utilidade dos 
estudos de EB e sua importância para o cotidiano das pessoas. 
Dessa maneira, buscamos a aproximação dos conceitos 
trabalhados em aula através da utilização da contextualização com 
o cotidiano. A fim de atingir a melhor compreensão a respeito 
das formas de perceber a seleção natural em fenômenos atuais, tal 
como quando um antibiótico administrado indiscriminadamente 
não surte mais o efeito esperado ou a explicação para a 
diversificação de cepas do vírus da AIDS, o HIV. 

Contudo, sabemos que apenas a citação de poucos 
exemplos não é suficiente para a compreensão adequada dos 
alunos a respeito dos assuntos relacionados à EB, uma vez que o 
pensamento evolutivo vai além da Seleção Natural, constituindo-
se em um dos pilares das Ciências da Vida. Sendo assim, 
buscamos, durante a aula, argumentar com os estudantes que EB 
é como uma linha que costura os muitos conhecimentos 
presentes nas Ciências Biológicas e que sem esse arcabouço 
teórico, considerado inclusive como seu eixo integrador, nada em 
Biologia faria sentido (DOBZHANSKY, 1973). 

Araújo (2012, p.11) reforça esse argumento ao afirmar 
que “por seu caráter interdisciplinar, a evolução biológica é 
essencial para o distanciamento de uma abordagem desatualizada 
e mecanicista dos conhecimentos em biologia”. No entanto, a 
compreensão da EB para os alunos deve ir além do 
reconhecimento da sua importância para a construção das 
Ciências Biológicas. Araújo (2010, p.11) explica ainda que 

Os estudantes de Biologia devem 
compreender os argumentos evolutivos para 
explicar, por exemplo, a origem e a 
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distribuição das espécies e muitos aspectos 
da existência humana, tais como a base 
biológica da nossa percepção, capacidades 
emocionais e cognitivas [...] os alunos 
também devem adquirir uma apreciação das 
limitações das explicações evolutivas, 
evidentes em alguns mal entendidos 
(ARAÚJO, 2010, p.11). 

Compreendemos que esses conceitos devem ser 
apreendidos pelos alunos ao longo de sua trajetória acadêmica. 
Nesse sentido, o ensino da disciplina Biologia deveria ser 
orientado em uma perspectiva evolutiva, como propuseram 
documentos oficiais nacionais (BRASIL, 2006; BRASIL, 2004), 
livre da associação com concepções errôneas que 
tradicionalmente acompanham a abordagem desses assuntos no 
ensino médio. 

Compreender o “caráter não competitivo” das 
principais teorias evolucionistas 

Os estudantes da turma em que as aulas foram 
ministradas, ao longo das discussões, persistiam em associar a 
ideia de certo ou errado às teorias evolucionistas que o livro 
didático apresentava como propostas por Lamarck e Darwin. 
Diante do questionamento feito pelos alunos a respeito de “quem 
estaria certo, Lamarck ou Darwin?”, propusemos uma discussão a 
respeito das ideias desses dois naturalistas, sendo que alguns 
estudantes escolheram Lamarck e outros, Darwin. Durante esse 
rápido debate, foi oportunizado que os estudantes apresentassem 
argumentos a favor da “teoria do seu grupo” e, após a fala do 
outro grupo, procurassem refutar a “teoria do outro grupo”. 

Percebemos, durante as discussões, que os estudantes 
possuem concepções evolutivas mais associadas a explicações 
lamarckistas que darwinistas, sendo citada com frequência a 
“herança dos caracteres adquiridos” como sinônimo de evolução. 
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Além disso, associaram constantemente as ideias de Lamarck e da 
Teoria Sintética da Evolução à Darwin. 

Apenas um aluno mostrou conhecer o nome de Alfred 
Russel Wallace. Quando indagado, ele respondeu que “ouviu seu 
nome em uma palestra de espiritismo”, fazendo referência ao fato 
de Wallace, em determinada época de sua vida, ter se interessado 
por fenômenos espíritas (CARMO, 2011). A turma ficou bastante 
surpresa quando mencionado que Wallace desenvolveu, 
concomitante e independentemente de Darwin, o princípio da 
Seleção Natural. Com isso iniciou-se uma breve discussão a 
respeito de quem realmente chegou ao conceito de Seleção 
Natural primeiro, Darwin ou Wallace. Com esse debate foi 
possível esclarecer que, nesse caso, tanto Wallace quanto Darwin 
contribuíram significativamente com seus estudos e observações 
para a elaboração da explicação da evolução biológica a partir da 
seleção natural (HORTA, 2003). 

Impressões a partir da experiência docente 

Verificamos que o debate em sala de aula pode ser uma 
estratégia didática enriquecedora para tratar a EB sob uma 
abordagem que explicite a natureza da ciência (NdC); de modo 
que, mais de uma vez na experiência vivenciada, recorremos a 
essa estratégia. Inicialmente, o debate não foi incluído no 
planejamento das aulas por conta do pouco tempo disponível 
para abordar os temas relacionados à EB. Havíamos optado pela 
exposição do conteúdo com perspectivas diferenciadas para 
proporcionar aos alunos o conhecimento inicial dos conceitos 
científicos e as principais questões socioculturais e aspectos 
históricos que envolvem a EB. 

Entretanto, durante as aulas, nos chamou atenção o 
quanto a resistência inicial ao diálogo deu lugar à busca do debate 
pelos alunos, de modo a construir um espaço para expor suas 
argumentações, opiniões pessoais e impressões acerca da EB, o 
que nos fez incluí-lo atividade didática. Desse modo, 



 59 

consideramos que a utilização do debate para discutir sobre 
questões sociocientíficas (QSC) relacionadas à EB, pode 
favorecer o desenvolvimento da argumentação, que se trata de 
uma das nuances da alfabetização científica, assim como 
defendem Reis (2008) e Tavares (2009). 

Dessa forma, é importante assegurar que essa atividade 
seja bem planejada e que os participantes tenham a oportunidade 
de estudar previamente o tema, objetivando o desenvolvimento 
de argumentos fundamentados cientificamente e possibilitando 
que os alunos possam se posicionar criticamente diante das QSC 
apresentadas. Além disso, é necessário que os professores 
desenvolvam atividades avaliativas adequadas para esses 
momentos. 

Além do debate nas aulas de EB, uma abordagem 
contextualizada historicamente possibilita o esclarecimento de 
equívocos que são tradicionalmente reforçados pelo ensino de 
evolução (REIS; SILVA; BUZA, 2012, SALES, 2017). Na 
investigação que constituiu o trabalho de conclusão de curso 
(TCC) de licenciatura em Ciências Biológicas da primeira autora 
(Sales, 2017), verificou-se em livros didáticos de Biologia do 
ensino médio aprovados no Programa Nacional do Livro 
Didático de 2015 (PNLD-2015) vários equívocos relacionados às 
contribuições de Alfred Russel Wallace para o desenvolvimento 
da teoria da seleção natural. Os principais equívocos identificados 
são ideias disseminadas ao longo da história da EB e que podem 
ser caracterizadas como erros historiográficos persistentes na 
história da Biologia. Tais equívocos persistem nos livros 
didáticos, apesar de haver uma vasta literatura que os aponta e 
problematiza. 

Essas questões precisam ser mencionadas durante o 
estudo de EB, a fim de problematizar a construção do 
pensamento evolutivo, e explicitar que uma teoria científica não é 
elaborada de forma imediata, resultado do trabalho de uma única 
pessoa, “mas sim, como uma construção baseada em 
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conhecimentos adquiridos a partir de outras pesquisas, hipóteses 
e teorias elaboradas por outros cientistas” (BELTRAN; 
RODRIGUES; ORTIZ, 2011, p. 54-55). 

Entretanto, mesmo de acordo com a perspectiva da NdC, 
o ensino de EB ainda necessita ultrapassar algumas barreiras, que 
são associadas, principalmente, a crenças religiosas e a falta de 
compreensão dos conhecimentos científicos que explicam os 
fenômenos evolutivos. Além disso, Araújo (2010, p. 15) ressalta 
que 

as dificuldades conceituais em evolução 
biológica envolvem obstáculos em 
praticamente todos os níveis da educação. 
Alguns desses obstáculos [...] podem estar 
relacionados a ausência de um trabalho 
pedagógico com a finalidade de desenvolver 
o pensamento populacional entre os 
estudantes, contribuindo para a permanência 
de concepções essencialistas, teleológicas e 
progressistas que muitos estudantes 
apresentam. 

Desse modo, a experiência docente que apresentamos, 
possibilitou vivenciar as consequências de ser responsável pela 
seleção de conteúdos, planejamento de atividades e condução de 
uma aula no ensino médio com um tema que envolve as questões 
sociocientíficas (QSC). Assim, foi possível compreender alguns 
pontos como: a importância do planejamento de uma aula (tendo 
sempre a previsão de rotas alternativas), da pesquisa e da 
organização da aula a partir de vários autores (e não depender 
somente do livro didático adotado) e de se estar preparado para 
superar a resistência dos alunos em participar do que foi 
inicialmente proposto. 

A oportunidade de ministrar as aulas sobre EB 
possibilitou uma maior reflexão acerca da prática docente e da 
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formação científica dos estudantes da educação básica, suscitando 
questões até então não discutidas durante a formação. Foi 
possível entender que alguns conteúdos científicos não são 
percebidos pelos estudantes como tendo significância a ponto de 
ser estudado nas aulas. Desse modo, é importante que os 
professores sejam sensíveis às demandas discentes e consigam 
desenvolver estratégias que possam reverter esse quadro, de 
modo a contribuir efetivamente para a alfabetização científica. 

Considerações finais 

Como primeiras experiências com uma abordagem 
explícita da Natureza da Ciência (NdC) no contexto das aulas de 
Biologia no ensino médio, percebemos que ir além dos conceitos 
científicos e tratar de outros aspectos do conteúdo, como 
procedimentais e atitudinais (CONRADO; NUNES-NETO, 
2018, ZABALA, 1998), requer investimento em tempo e 
planejamento. Mesmo com essa abordagem, as dificuldades de 
compreensão não puderam ser completamente sanadas, uma vez 
que assuntos relacionados à Evolução Biológica (EB) envolvem a 
cosmovisão dos alunos e seus compromissos com crenças 
religiosas que claramente prejudicam a compreensão dos 
conhecimentos científicos. Entretanto, a experiência representou 
um importante complemento à formação inicial, principalmente 
no que diz respeito às experiências práticas e reflexivas oferecidas 
durante o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, 
possibilitando um repensar da prática docente. 
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Formação inicial:  
Uma trajetória de desafios e 

possibilidades 

Alexandre Rodrigues da Conceição 
Maria Danielle Araújo Mota 

Introdução 

São inúmeras as situações vividas ao longo de uma 
graduação, e que depois de um certo tempo, mais precisamente 
no fim deste importante ciclo, podemos perceber que cada uma 
delas contribuiu de forma efetiva para o amadurecimento pessoal 
e profissional. Afinal de contas, deixar a Educação Básica rumo 
ao Ensino Superior não é uma tarefa fácil: ambos necessitam de 
comprometimento, responsabilidade, estudo e dedicação. 
Todavia, na universidade tudo é vivido de forma intensa, 
principalmente quando chegamos à conclusão sobre o nosso 
verdadeiro papel na sociedade.  

Existe, por outro lado, um longo caminho antes dessa 
compreensão. As vivências, experiências, questionamentos e 
inquietações só passaram a ter sentido em minha jornada 
acadêmica após obter experiências que foram importantes para a 
construção da identidade docente. Essas experiências, segundo 
Oliveira (2007), passam a ser construídas no cotidiano; assim, 
torna-se importante destacar os Estágios Supervisionados e a 
Monitoria Acadêmica como duas atividades essenciais para a 
formação docente. 

Desta forma, este trabalho tem como objetivo relatar a 
trajetória formativa de desafios e possibilidades de um estudante 
do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, ofertado pela 
Universidade Federal de Alagoas. Para isso, será utilizado o 
memorial, pois de acordo com Prado e Soligo (2005) nos permite 
escrever sobre nossas experiências obtidas durante a formação.  
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Estágio Supervisionado e a Monitoria Acadêmica 

“O rio atinge seus objetivos porque 
aprendeu a contornar seus obstáculos”. 

Lao-Tsé 

Estar em contato com a realidade na qual a profissão 
docente está inserida é uma das funções proporcionadas pelo 
Estágio Supervisionado (PIMENTA; LIMA, 2008). Apesar de as 
autoras afirmarem que o estágio curricular supervisionado ainda é 
visto apenas como a parte prática do curso, para Barreiro e 
Gebran (2006), os estágios curriculares supervisionados podem 
proporcionar ao futuro professor, por sua vez, momentos de 
reflexão sobre a sua prática, assim como contribuem para a 
construção da identidade docente.  

Desta forma, podemos perceber que o Estágio 
Supervisionado se configura como uma atividade formativa de 
grande importância para a formação do professor, permitindo 
vivenciar o cotidiano escolar e presenciar inúmeras situações que 
exigem que outros saberes, além do conhecimento cientifico, 
sejam necessários.  

Nesse sentido, Andrade (2005) deixa claro que ser 
professor vai muito além do que saber apenas a teoria, tornando-
se necessário viver na prática as diversas situações do dia a dia. 
Assim, podemos perceber que teoria e prática são indissociáveis. 
A troca de experiência com o meio onde o futuro docente irá 
exercer a profissão é essencial para que o professor estagiário 
desenvolva habilidades necessárias para o exercício da docência e 
assim tenham condições de intervir na realidade na qual estão 
inseridos, propondo “uma ação pedagógica que traga 
contribuições para que o educando encontre possibilidades de 
atingir um objetivo determinado, ou seja, uma aprendizagem com 
significado” (JANUÁRIO, 2008, p. 8). 

Dentre as ações que o professor pode utilizar e que fazem 
parte da matriz curricular de algumas universidades, são os 
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espaços não formais de educação, os quais podem oferecer aos 
estudantes momentos de aprendizagem eficiente e diferente do 
habitual. Para Gohn (2006), “a educação não-formal é aquela que 
se aprende no mundo da vida, via os processos de 
compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e 
ações coletivos cotidianas” (p. 28). Assim, ressaltamos a 
importância de os professores utilizarem outros espaços que 
contribuam com aprendizagem dos estudantes.  

Gonh (2015) ainda destaca diferentes ambientes em que 
as aulas podem ser realizadas, entre eles: museus, espaços 
urbanos ou rurais ONGs etc. Desta forma, torna-se fundamental 
que os futuros professores compreendam a necessidade de 
despertar os interesses dos discentes pelos conteúdos trabalhados 
e os espaços não formais de educação podem permitir que esse 
objetivo seja alcançado. 

Outra atividade formativa importante presente na 
formação inicial é a monitoria acadêmica, que segundo Schneider 
(2006) aproxima o monitor das atividades realizadas pelo 
professor-orientador, desenvolvendo habilidades que são 
essenciais para a profissão docente. Nessa perspectiva,  

os discentes da educação superior poderão 
ser aproveitados em tarefas de ensino e 
pesquisa pelas respectivas instituições, 
exercendo funções de monitoria, de acordo 
com seu rendimento e seu plano de estudos 
(BRASIL, 1996, p. 26). 

Desta forma, a monitoria acadêmica contribui de forma 
positiva na formação dos professores. Entre os benefícios da 
monitoria acadêmica, apontados por Ramos et al. (2012), 
ressaltamos o auxílio aos estudantes da disciplina em que a 
monitoria é realizada, assim como na inserção do monitor em 
atividades de pesquisa. Portanto, atividades formativas como o 
estágio supervisionado e a monitoria acadêmica presente na 
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formação inicial podem propiciar ao futuro professor momentos 
de aprendizagem e uma maior aproximação com a realidade da 
profissão docente. 

Da Educação Básica ao Ensino Superior: caminhos 
percorridos... 

“Contar é muito dificultoso, não pelos anos 
que já passaram, mais pela astúcia que têm 

certas coisas passadas de fazer balancê, de se 
remexerem dos lugares. A lembrança de vida 
da gente se guarda em trechos diversos; uns 
com os outros acho, que nem se misturam 

(...) têm horas antigas que ficaram muito 
perto da gente do que outras de recentes 

datas”.  
Guimarães Rosa 

Toda a minha trajetória estudantil aconteceu em escolas 
públicas em algumas cidades do estado de Alagoas, uma 
caminhada que desde cedo foi marcada por fortes laços de 
afetividade com os professores. Em sua maioria mulheres, a 
quem muitas vezes chamei de “tia” e que demonstravam muito 
amor e carinho. 

Diante desse contexto, Freire (1994, p. 26) diz que 
“Professora é professora. Tia é tia. É possível ser tia sem amar os 
sobrinhos, sem gostar de ser tia, mas não é possível ser 
professora sem amar os alunos mesmo que amar só não baste e 
sem gostar do que faz”. Assim, podemos perceber que ser 
professor envolve outras funções além de educar, o que se tornou 
perceptível ao longo dos anos, ao estar em contato com 
professores dedicados, empenhados e comprometidos com a sua 
função social, mostrando aos estudantes que é possível mudar a 
situação na qual estavam inseridos, e que estudar sempre será o 
melhor caminho.  

Durante a educação básica um dos momentos mais 
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importantes foi durante o Ensino Médio. No ano de 2013, 
realizei pela primeira vez a prova do Exame Nacional do Ensino 
Médio, o tão temido ENEM, e consegui ser aprovado para o 
segundo semestre do respectivo ano para o curso de Licenciatura 
em Ciências Biológicas. 

Essa foi uma das minhas primeiras realizações: poder 
ingressar em uma Universidade Publica, principalmente por viver 
em um meio em que a educação pública não é vista como capaz 
de proporcionar um ensino que dê condições de um estudante 
cursar uma Universidade que é referência no estado de Alagoas. 
Mas eu pude experenciar que o ensino público e de qualidade é 
possível; porém, exige comprometimento tanto dos estudantes, 
quanto da escola. 

Entre as duas modalidades do curso, Bacharel e 
Licenciatura, ofertados pela Universidade Federal de Alagoas, não 
havia dúvidas que a licenciatura seria o caminho pelo qual eu 
desejava trilhar essa nova jornada. Para Valle (2006), a escolha da 
profissão é influenciada pelo âmbito social, assim como da 
afetividade estabelecida entre seus professores. 

Assim, da educação básica ao ensino superior, no curso 
de Licenciatura em Ciências Biológicas, alguns momentos como 
as discussões de textos e os estágios supervisionados, foram 
crucias para a compreensão de que ser professor é muito mais do 
que apenas acumular conteúdo. Mesmo que sejam fundamentais, 
a realidade docente exige do professor um olhar direcionado 
também à situação na qual a escola está inserida. 

Durante toda a minha formação estudantil sempre 
admirei a profissão docente, o que influenciou diretamente na 
escolha desta profissão. Pimenta e Lima (2005) traz a prática 
como imitação de modelos, o que realmente acontece, uma vez 
que nos primeiros momentos presentes na sala de aula, através 
dos Estágios Supervisionados, busquei seguir a prática docente de 
outros professores, apesar de ser de relevante importância que 
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busquemos construir ao longo do tempo nossa própria prática 
docente. 

Diante disso, foram inúmeras as inquietações que 
tomaram conta, literalmente, da minha formação acadêmica e 
essa desconstrução só foi possível devido às leituras de textos na 
universidade, os quais me inseriram em momentos constantes de 
reflexão e que foram os responsáveis pela forma como eu passei a 
me preocupar não apenas com os conteúdos, mas com todo o 
cenário na qual a escola está inserida e que pode afetar 
diretamente na aprendizagem dos estudantes. E essa percepção se 
deve também ao Estágio Supervisionado e à Monitoria 
Acadêmica. 

Formação docente: um processo de experiências contínuas  

“A formação do professor é algo que deve 
ser construído com muita paciência, passo a 

passo”. 
Madalena Freire 

Todas as vezes em que eu ouvia a palavra “estágio”, 
sempre remetia à sala de aula como sendo o único lugar em que 
pudéssemos realizar nossas atividades enquanto docente. Mas, 
para minha surpresa, o primeiro estágio supervisionado presente 
na matriz curricular do curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas era realizado em espaços não formais de educação. 

Em um primeiro momento, não fazia ideia do que se 
tratava e nem onde poderia ser realizado. Porém, posteriormente, 
foi possível perceber que essa proposta de estágio descontruiu 
uma concepção que eu possuía sobre aprendizagem, por acreditar 
que sua ocorrência estava relacionada apenas à sala de aula. 

Nesse sentido, para Jacobucci (2008, p. 57): 

Os espaços formais de Educação referem-se 
a Instituições Educacionais, enquanto que os 
espaços não formais se relacionam com 
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Instituições cuja função básica não é a 
Educação formal e com lugares não 
institucionalizados. As instituições de ensino 
não formal são os Museus, Centros de 
Ciências, Planetários, Jardins Botânicos etc. 
Os lugares não institucionalizados que 
podem ser locais onde ocorre o ensino não 
formal são os espaços culturais, organizações 
não governamentais (ONG), associações de 
bairros, organizações de movimentos sociais, 
dentre outros. 

Assim, podemos perceber que são inúmeros os ambientes 
em que as aulas podem acontecer. Diante disso, passei a perceber 
quais os objetivos do estágio em espaço não formal. Dentre 
alguns deles, podemos destacar a capacidade de permitir aos 
futuros professores a percepção sobre a diversidade de ambiente 
que pode contribuir para uma melhor aprendizagem. 

Dos espaços citados por Jacobucci (2008), a Universidade 
Federal de Alagoas dispõe de dois deles, que são: o Museu de 
História Natural de Alagoas e o Arboretum, ambientes nos quais, 
em cada semestre, os discentes desenvolvem diversas atividades 
que contribuem no seu processo de formação. O Arboretum, que 
pertence ao Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS), 
foi o espaço não formal no qual desenvolvi atividades para a sua 
revitalização com o intuito de receber novamente visitas das 
escolas e da comunidade circunvizinhas, ações essas que, para 
Tardif (2006), são importantes para a formação docente. 

A partir dessa percepção proporcionada pelo Estagio 
Supervisionado em espaço não formal de educação, segui para os 
estágios de regências com um novo olhar sobre o mundo que nos 
cerca e como podemos usufruir dos seus recursos para tornar as 
aulas mais interessantes. 

O primeiro estágio de regência aconteceu nas séries finais 
do Ensino Fundamental, um momento acompanhado de 
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ansiedade e receio pelo desconhecido, pois passamos a enxergar a 
sala de aula através de uma outra perspectiva, agora como 
professor estagiário, o que é desafiante, principalmente, por já 
chegar na sala de aula com a percepção de que a minha função 
transcende a ideia de transmissor do conhecimento. 

Nesse sentido, para Torres (1996, p.157), a função do 
professor é ser: 

Capaz de ajudar seus alunos a 
desenvolverem a criatividade, a receptividade 
à mudança e a inovação, a versatilidade no 
conhecimento, a antecipação e 
adaptabilidade a situações variáveis, a 
capacidade de discernimento, atitude crítica, 
a identificação e solução de problemas, etc. 

Desta forma, é necessário que, enquanto professores, 
passemos a nos preocupar também com a forma com que os 
estudantes aprendem, já que na sala de aula a capacidade de 
aprender não é homogênea. Assim, lidar com situações 
corriqueiras presentes no cotidiano da profissão docente exige 
que o professor busque trazer para a sala de aula conhecimentos 
que vão além do científico. 

Através do estágio o futuro docente tem a possibilidade 
de estar imerso na realidade que fará parte da sua profissão. 
Pimenta e Lima (2008, p. 45) nos chama atenção para a 
concepção de estágio: 

O estágio curricular supervisionado, para 
grande maioria, é visto como a aplicação das 
teorias aprendidas no decorrer da graduação. 
Mas se considerarmos que a finalidade do 
estágio é permitir ao aluno uma aproximação 
com a realidade escolar que ele irá atuar, este 
se afasta da compreensão até então corrente, 
de que seria a parte prática do curso. 
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Diante dessa afirmação é possível perceber que os 
Estágios Supervisionados ainda são vistos como o momento de 
pôr em prática todo o conhecimento teórico obtido durante a 
graduação. Por isso, é importante que a formação inicial possa 
despertar nos estudantes a compreensão de que teoria e prática 
são indissociáveis e que os estágios possuem outras funções. 
Dentre essas funções destaca-se a aproximação do professor 
estagiário da realidade da sua profissão, assim como da 
participação da construção da identidade docente. Nesse 
contexto, Barreiro e Gebran (2006), nos afirma que “o estágio 
curricular pode se constituir nos lócus de reflexão e formação da 
identidade ao propiciar embates no decorrer das ações 
vivenciadas pelos alunos, desenvolvidas numa perspectivar 
reflexiva e crítica, desde que efetivado com essa finalidade” (p. 
20). 

Assim, torna-se necessário que o futuro professor perceba 
a necessidade de compreender que a sua experiência também é 
um conhecimento construído pela realidade presente na sala de 
aula. Barreiro e Gebran (2006) enfatizam que o estágio 
supervisionado deve ser marcado por momentos de reflexão 
sobre as ações e práticas docentes para que possam ter condições 
de intervir na realidade na qual estão inseridos. 

O último estágio de regência aconteceu no Ensino Médio. 
Lidar com um público adolescente, diferente do anterior, 
aumentava ainda mais a responsabilidade, pois na maioria das 
vezes são jovens que estão se preparando para o Exame Nacional 
do Ensino Médio e, diferente de muitos colegas, que já obtiveram 
contato com a sala de aula através do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), a minha experiência com 
a sala de aula se deu através dos Estágios Supervisionados. 

Dessa forma, torna-se essencial destacar a importância 
dos estágios para minha formação acadêmica, por me permitir 
contribuir de alguma forma com a realidade na qual eu estava 
inserido, momentos que foram essenciais para o início da 



 76 

construção da identidade docente, que é marcada pela presença 
das experiências obtidas através da observação dos professores 
frente a diversas situações, assim como através da minha visão 
enquanto estudante.  

Para Pimenta (2005, p. 18), a identidade docente: 

constrói-se, também, pelo significado que 
cada professor, enquanto ator e autor 
confere à atividade docente em seu 
cotidiano, em seu modo de situar-se no 
mundo, em sua história de vida, em suas 
representações, em seus saberes, em suas 
angústias e anseios, no sentido que tem em 
sua vida o ser professor. 

Portanto, a profissão docente também é marcada pelas 
experiências que estes profissionais carregam consigo e que são 
importantes para a sua prática cotidiana.  

Uma outra experiência obtida durante minha formação 
inicial foi a monitoria acadêmica, que propiciou o contato com 
outras atividades, que foram fundamentais para a minha 
formação. A monitoria acadêmica fez parte da minha trajetória na 
formação inicial, no último período do curso. Foi uma das 
experiências que eu desejava obter antes de terminar a graduação. 
Dessa forma, assim que surgiu a publicação do edital, candidatei-
me a uma das vagas. Assim como todo processo seletivo, e como 
previsto na Lei Federal nº 5.540, de 28 de novembro de 1968 “As 
universidades deverão criar as funções de monitor para alunos do 
curso de graduação que se submeterem a provas específicas, nas 
quais demonstrem capacidade de desempenho em atividades 
técnico-didáticas de determinada disciplina”.  

Nesse contexto, para a disciplina de Estágio 
Supervisionado 1, a prova se tratava da elaboração de um texto 
dissertativo sobre um tema relacionado aos espaços não formais 
de educação. Seguido dessa prova foi realizada uma entrevista 
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com todos os candidatos, a qual foi mediada por dois professores 
do Laboratório de Prática Pedagógicas da Universidade Federal 
de Alagoas. Após o resultado da seleção, consegui ser classificado 
para uma das vagas ofertadas. A realização de atividades durante a 
monitoria acadêmica demandou desde a leitura de textos até o 
auxílio aos estudantes fora da sala de aula. Para Schneider (2006), 
a monitoria acadêmica está relacionada também com as atividades 
extraclasse. 

Nessa perspectiva, as atividades que foram desenvolvidas 
durante a monitoria me colocaram diante de situações 
desafiantes, principalmente pelo fato do professor-formador 
oferecer uma autonomia que até então eu não havia presenciado 
ao longo da graduação. 

Dentre as atividades realizadas, o professor-formador nos 
atribuía a tarefa de ler a produção de textos e trabalhos dos 
estudantes produzidos durante a disciplina, e somente após 
minha leitura o professor-formador recebia os textos e os 
avaliava. Diante disso, foi possível perceber que avaliar não é uma 
tarefa fácil, o que me levou a constantes momentos de 
questionamentos que foram fundamentais para minha prática 
docente, ao refletir sobre diversos critérios que são utilizados 
durante uma avaliação. 

Nesse contexto, Souza (2009) nos afirma que o estudante-
monitor presencia a rotina do professor-formador podendo este 
momento desconstruir uma visão sobre o papel desempenhado 
pelo professor, assim como compartilhar momento de 
aprendizagem.  

A monitoria nos aproxima realmente das atividades 
executadas pelo professor-formador e, diante dessa aproximação, 
foram inúmeras as vezes que cheguei a questionar como um 
professor consegue desenvolver tantas atividades em curto 
espaço de tempo. Entretanto, a resposta para essa questão estava 
mais próxima do que eu poderia imaginar. Isso porque o 
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elemento capaz de permitir ao professor executar suas inúmeras 
atividades recebe o nome de planejamento. 

Mesmo discutindo sua importância na sala de aula, passei 
a perceber sua importância convivendo com a realidade da 
profissão docente. Para Oliveira (2007, p. 21): 

[...] o ato de planejar exige aspectos básicos a 
serem considerados. Um primeiro aspecto é 
o conhecimento da realidade daquilo que se 
deseja planejar, quais as principais 
necessidades que precisam ser trabalhadas; 
para que o planejador as evidencie faz-se 
necessário fazer primeiro um trabalho de 
sondagem da realidade daquilo que ele 
pretende planejar, para assim, traçar 
finalidades, metas ou objetivos daquilo que 
está mais urgente de se trabalhar. 

Assim, foi presenciada de perto a realidade da profissão 
docente do professor-formador, cuja prática do planejamento 
passei a utilizar para o desenvolvimento das atividades da 
monitoria, o que foi essencial para o cumprimento de todas as 
tarefas atribuídas enquanto monitor.  A monitoria acadêmica, se 
comparada aos estágios supervisionados, aconteceu em curto 
espaço de tempo. Porém, ela foi fundamental para minha 
formação enquanto futuro professor, pois permitiu estar imerso 
em pesquisas, na escrita de artigos, assim como no 
desenvolvimento de atividades que fazem parte da prática 
docente. 

Assim, a participação em atividades formativas durante a 
formação inicial se configurou como momentos essenciais para 
uma futura prática docente crítica e reflexiva, que busque dentro 
da realidade de cada docente transformar o meio na qual está 
inserido. O envolvimento com esse tipo de atividades me 
proporcionou um maior contato com o cotidiano da profissão 
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docente, despertou o meu interesse em continuar minha trajetória 
acadêmica e assim, de alguma forma, poder contribuir com a 
educação. As experiências obtidas durante a formação inicial 
foram essenciais para a aprovação no mestrado, assim como os 
incentivos diários do professor-formador, que foram crucias por 
acreditar que um ensino público e de qualidade é possível quando 
estamos dispostos a alcançá-lo. 

Para Freire (1977, p. 76), desde “o professor autoritário, o 
professor licencioso, o professor competente, sério, o professor 
incompetente, irresponsável, o professor amoroso da vida e das 
gentes, o professor mal-amado, sempre com raiva do mundo e 
das pessoas, frio, burocrático”, todos deixam marcas na vida dos 
estudantes. E a minha trajetória acadêmica possui marcas de um 
professor-formador que em meio a avanços e retrocessos no 
âmbito educacional nos mostra que acreditar e lutar por uma 
realidade mais adequada é sempre a melhor opção. 

Considerações Finais 

Faz-se necessário que os estudantes em formação 
busquem desenvolver atividades durante a sua graduação que 
contribuam para uma formação que os permita desenvolver 
habilidades essências para a pratica docente. 

Os estágios supervisionados e a monitoria acadêmica são 
atividades formativas que demonstram o quanto o papel do 
professor é importante para a sociedade. Através dos seus saberes 
eles buscam intervir na sociedade a fim de mudar a realidade na 
qual os estudantes estão inseridos. Essas atividades permitem aos 
futuros professores estarem próximos à realidade da prática 
docente e isso se torna fundamental para o futuro professor, pois, 
na maioria das vezes, os estudantes saem da graduação sem 
vivenciar outros espaços que não sejam os das salas de aula. 

Todos temos uma história para contar e o presente 
memorial teve particular relevância para descrever momentos 
crucias e de importantes contribuições para a minha formação 
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enquanto futuro professor. Portanto, espera-se que tanto os 
futuros professores, assim como os professores em atuação, 
busquem descrever a forma como estamos experimentando a 
prática pedagógica.  

Referências 

ANDRADE, A. M. O estágio supervisionado e a práxis docente. 
In: SILVA, M. L. (Org.). Estágio curricular: contribuições 
para o redimensionamento de sua prática. Natal: EdUFRN, 
2005. Disponível em: 
<www.educ.ufrn.br/arnon/estagio.pdf>. Acesso em: 14 
jun. 2018. 

BARREIRO, I. M. F.; GEBRAN, R. A. Prática de ensino e 
estágio supervisionado na formação de professores. 
São Paulo: Avercamp, 2006. 

BRASIL. Lei n° 5540, de 28 de novembro de 1968. Dispõe 
sobre fixa norma de organização e funcionamento do 
ensino superior e sua articulação com a escola média e dá 
outras providências. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-
5540-28-novembro-1968-359201-normaatualizada-pl.pdf>. 
Acesso em: 12 jun. 2018. 

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ld
bn1.pdf>.  Acesso em: 14 de jun. 2018. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à 
prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1997. 

FREIRE, P. Professora sim, tia não. 5. ed. São Paulo: Olho 
D’água, 1994. 

http://www.educ.ufrn.br/arnon/estagio.pdf
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5540-28-novembro-1968-359201-normaatualizada-pl.pdf
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5540-28-novembro-1968-359201-normaatualizada-pl.pdf


 81 

GOHN, M. G. Educação não-formal, participação da sociedade 
civil e estruturas colegiadas nas escolas. Revista Ensaio: 
avaliação das políticas públicas educacionais. Rio de 
Janeiro, v. 14, n. 50, p. 27-38, jan./mar. 2006. 

GOHN, M. G. (Org.). Educação não formal nos campos das 
artes. São Paulo: Cortez, 2015. 

JACOBUCCI, D. F. C. Contribuições dos espaços não-formais 
de educação para a formação da cultura científica. Revista 
Em Extensão, Uberlândia, v. 7, n. 1, 2008. 

JANUÁRIO, G. O. estágio supervisionado e suas contribuições 
para a prática pedagógica do professor. In: Seminário de 
história e investigações de/em aulas de matemática. 
Anais... Campinas: GdS/FE-Unicamp, 2008. 

OLIVEIRA, D. A. Gestão democrática da educação: desafios 
contemporâneos. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 

PIMENTA, L.; LUCENA, M. S. Estágio e docência. São Paulo: 
Cortez, 2008. 

PIMENTA, L.; LUCENA, M. S. Estágio e docência: diferentes 
concepções. Revista Poíesis, Santa Catarina, v. 3, n. 3 e 4, 
2006. 

PIMENTA, S. G. (Org.). Saberes pedagógicos e atividade 
docente. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

PRADO, G.; SOLIGO, R. Memorial de formação: quando as 
memórias narram a história da formação.... In: PRADO, 
G.; SOLIGO, R. (Org.). Porque escrever é fazer história: 
revelações, subversões, superações. Campinas: Graf, 2005. 

RAMOS, L. A. V. et al. Plano de monitoria acadêmica na 



 82 

disciplina anatomia humana: relato de experiência. Ensino, 
Saúde e Ambiente, v. 5, n. 3, p. 94-101, 2012. 

SCHNEIDER, M. S. Monitoria: instrumento para trabalhar com 
a diversidade de conhecimento em sala de aula. Revista 
Eletrônica Espaço Acadêmico, Maringá, v. 6, n. 65, out. 
2006. 

SOUZA, P. R. A importância da monitoria na formação de 
futuros professores universitários. Âmbito Jurídico, Rio 
Grande, v. XII, n. 61, fev. 2009. Disponível em: 
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_lin
k=revista_artigos_leitura&artigo_id=5990>. Acesso em: 12 
jun. 2018. 

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 7. ed. 
Petrópolis: Editora Vozes, 2006. 

TORRES, R. M. Melhorar a qualidade da educação básica? As 
estratégias do Banco Mundial. In: TOMMASI, L.; 
WARDE, M.; HADDAD, S. (Orgs.). O Banco Mundial e 
as políticas educacionais. São Paulo: Cortez, 1996. 

VALLE, I. R. Carreira do magistério: uma escolha profissional 
deliberada? Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. 
Brasília, v. 87, n. 216, mai/ago, 2006. 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5990
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5990


 83 

O uso do ensino por investigação para 
refletir sobre o contexto escolar 

Raquel Sales Miranda 
José Guilherme Miranda Chaves 

Raquel Crosara Maia Leite 

A aprendizagem dos conteúdos procedimentais: o ‘saber 
fazer’ científico 

Segundo Pozo e Crespo (2009), existem três tipos de 
conteúdos: os conceituais, os atitudinais e os procedimentais, 
sendo estes dois últimos os menos presentes nos currículos 
escolares e nos livros didáticos. 

Os conteúdos procedimentais são de difícil aplicação em 
sala de aula porque requerem a aplicação do raciocínio científico 
na solução de problemas. Nesse sentido, para que os alunos 
aprendam ciências é necessário que os mesmos sejam expostos a 
situações em que eles exercitem os procedimentos científicos para 
resolver situações-problemas. 

No entanto, isso é problemático pois os procedimentos 
científicos não são muito abordados no currículo escolar, já que o 
conteúdo conceitual apresenta grande destaque nesse documento. 
Além disso, os conteúdos procedimentais não podem ser 
simplesmente ensinados, eles precisam ser adquiridos pela ação 
(POZO; CRESPO, 2009).  

Dessa forma, trabalhar os conteúdos procedimentais em 
sala de aula, requer muito mais tempo de planejamento e 
execução, além de requerer do professor o entendimento de que 
estes tipos de conteúdos não são meros facilitadores dos 
conteúdos conceituais. 

Uma das formas de trabalhar vários procedimentos 
integrados, é por meio da solução de problemas. Nesse caso, 
podem ser utilizados problemas qualitativos, quantitativos e ainda 
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pequenas pesquisas, pois todas essas formas introduzem o aluno 
nos processos para fazer ciência. 

Além disso, propor aos alunos a elaboração de soluções 
para problemas é instigá-los, tirá-los da zona de conforto na qual 
se encontram, fazendo com eles busquem alternativas e ampliem 
seus conhecimentos por meio da pesquisa, algo que vai aguçar a 
curiosidade e acaba se tornando bem mais atrativo ao aluno que o 
tradicional livro didático. 

O uso do ensino de Ciências por investigação permite o 
desenvolvimento dos conteúdos procedimentais, que segundo 
Pozo e Crespo (2009), envolvem habilidades de raciocínio 
científico e de resolução de problemas. 

Apesar dos autores deste referido capítulo reconhecerem 
que não há apenas uma forma ou método para realizar uma 
pesquisa científica, neste trabalho nos utilizamos das etapas 
clássicas do método científico, que em geral, estão presentes nos 
livros didáticos de ciências do 9º ano do ensino fundamental. 

Como o ensino por investigação pode auxiliar no 
desenvolvimento da reflexividade e senso crítico dos 
alunos? 

Para Cachapuz et al. (2011), a educação científica deve ser 
um objetivo social prioritário, pois ela é importante para formar 
cidadãos capazes de participar da tomada de decisões sobre 
problemas sociocientíficos e tecnológicos. Assim, na educação 
básica os estudantes têm que aprender a analisar problemas 
globais e pensar nas possíveis soluções. 

Partindo dessa concepção, uma das formas dos estudantes 
exercitarem a análise de problemas e proposição de soluções, é a 
aplicação do ensino por investigação a problemas dos seus 
cotidianos. Pois como afirmam Carvalho e Gil-Pérez (2011), os 
alunos aprendem significativamente e construtivamente, assim a 
aprendizagem deve se assemelhar ao trabalho cientifico. 
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Afirmamos que a intenção não é formar estudantes que se 
comportem e que sigam o caminho da ciência como profissão, 
mas sim, criar um ambiente em que os alunos se sintam 
estimulados a construir seus próprios conhecimentos, ampliando 
sua cultura científica e tornando-se alfabetizados cientificamente 
(CARVALHO, 2013). 

Segundo Carvalho e Gil-Perez (2011), as situações-
problema analisadas devem ser de interesse dos alunos, pois isso 
os motiva a pesquisar e pensar em soluções para cada 
problemática. 

Além disso, como afirma Cachapuz et al. (2011), é um 
erro associar o trabalho científico quase que exclusivamente com 
o trabalho em laboratório, pois isso transmite uma visão empiro-
indutivista da ciência. Dessa forma, propor aos alunos a 
investigação de problemas qualitativos, que não carecem de 
experimentos laboratoriais, ajuda a desconstruir a visão errônea 
de que a ciência só se faz em laboratórios. 

A utilização de situações-problemas propostas pelos alunos 
nas aulas de Ciências: uma aplicação do ensino por 
investigação 

Segundo Sasseron (2013), uma investigação científica 
pode ocorrer de diversas formas, no entanto, toda investigação 
envolve um problema, trabalho com dados, conhecimentos já 
existentes, levantamento de hipóteses, reconhecimento de 
variáveis, estabelecimento de relações entre informações e 
construção de uma explicação. 

Sabendo da importância dos alunos compreenderem 
como a ciência se desenvolve e corroborando com a ideia de que 
a resolução de problemas qualitativos pode auxiliar na 
interpretação de temas cotidianos e corroborar para uma 
motivação intrínseca no aluno (CACHAPUZ et al., 2011, POZO; 
CRESPO, 2009), foi realizada uma atividade com as turmas de 
nono ano do turno da manhã, em uma escola localizada em um 
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bairro de Fortaleza.  Já que como afirma Sasseron (2013, p.43), o 
ensino por investigação: “[...] pode ocorrer em qualquer tipo de 
atividade que se realize, não estando condicionada a acontecer 
somente em aulas experimentais” 

Para isso, os alunos tiveram que se reunir em equipes, 
identificar um problema na escola e elaborar uma hipótese para 
explicar o motivo da existência do referido problema, para que 
em seguida pudessem realizar uma pesquisa de campo, para 
comprovar ou refutar suas hipóteses e em seguida construir uma 
explicação e solução para o referido problema.  Neste sentido, a 
situação-problema apresentada aos alunos, que iria desencadear 
os passos seguintes, era que eles próprios iriam identificar um 
“problema” na escola.  

A seguir estão apresentados no Quadro 1, os problemas 
escolares identificados pelos alunos e a hipótese que eles 
formularam para explicar a existência dos mesmos. 
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Quadro 1: Problemas de pesquisa e hipóteses elaborados pelos discentes das turmas de 9º ano 
do Ensino Fundamental. 

PROBLEMA DE PESQUISA HIPÓTESE 

Desrespeito de alunos mal comportados “A má educação, os problemas familiares, falta 
de diálogo e de visão ampla provocam o mal 
comportamento dos alunos”. 

Desperdício da merenda “A merenda está sendo desperdiçada pela má 
qualidade”. 

O buraco na quadra “O motivo dos buracos é porque ‘o povo’ passa 
pela rua e joga pedras no telhado”. 

Lixo na escola “Os alunos jogam lixo no chão da escola mesmo 
tendo uma lixeira perto e os funcionários não 
limpam as salas diariamente”. 

XXXXXXXX17, o pior colégio do bairro? Não estruturou hipótese. 

O caos no intervalo “O fim do intervalo é desorganizado por falta de 
cooperação de todos os alunos e por falta de 
estrutura na gestão da escola”. 

Infraestrutura: Um problema grave? Sim ou não? “A escola está deteriorada por causa de nós 
alunos, se não destruíssemos ela, a escola não 
estaria assim”. 

Merenda na escola “A merenda da escola é ruim, porque o prefeito 
não melhora”. 

Porque tanto desinteresse na escola? “O desinteresse se deve à criação dos pais, 
influência dos amigos, imaturidade e falta de 
pensamento para o futuro”. 

Fonte: Os autores. 

                                                 

17 O nome da escola foi suprimido para evitar a identificação da Instituição em que foi realizada a pesquisa. 
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Ao analisar o Quadro 1 se percebe que apenas uma 
equipe, não estruturou hipótese para o problema apontado, o que 
sugere que a maioria dos alunos compreendeu como se formula 
uma hipótese científica acerca de um problema identificado. 

Os discentes identificaram diversos problemas, desde 
elementos da infraestrutura, organização da escola, até o 
desperdício de comida, comportamento e motivação dos alunos.  

Após a conclusão das pesquisas, os estudantes 
apresentaram os dados coletados por meio de observação dos 
ambientes da escola e entrevistas com professores, alunos, grupo 
gestor e funcionários da instituição. Alguns apresentaram 
inclusive os trechos dos depoimentos das entrevistas no trabalho 
final apresentado em formato de banner. 

Ao final da pesquisa, as equipes também apresentaram 
suas sugestões para a melhoria dos problemas indicados, já que o 
objetivo inicial era trabalhar com o ensino por investigação aliado 
a solução de problemas. 

Percebeu-se ao longo do desenvolvimento da atividade, 
que a maior dificuldade dos alunos se relaciona a metodologia das 
pesquisas, pois as perguntas formuladas normalmente induziam a 
resposta dos entrevistados e dos nove trabalhos, quatro não 
apresentaram uma metodologia correta.  

Por fim, alguns trabalhos apresentavam um viés bem 
crítico e reflexivo, como pode ser observado em algumas 
hipóteses formuladas: “A escola está deteriorada por causa de nós 
alunos, se não destruíssemos ela, a escola não estaria assim” e “A 
merenda da escola é ruim, porque o prefeito não melhora”. Os 
alunos também apresentaram cuidados éticos ao não identificar 
os entrevistados.  

Logo abaixo, seguem as fotos de um dos trabalhos 
apresentados pelos alunos nas turmas de nono ano (Figuras 1 e 
2).  
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Fonte: Os autores. 

 

A partir das fotos é possível perceber que a equipe 
conseguiu explicitar muito bem as etapas de pesquisa, pois na 
introdução, os alunos apresentaram o problema de pesquisa e a 
hipótese e a metodologia foram apresentadas de forma clara e 
detalhada. Por fim, no tópico conclusão apresentado na foto 2 
fica evidente que os alunos compreenderam que uma pesquisa 
cientifica nem sempre é feita em laboratório, pois eles 
consideraram o trabalho feito por eles como tal. 

Por fim, considera-se que essa atividade foi interessante 
porque os alunos puderam escolher as problemáticas de seus 
interesses e isso permitiu que eles refletissem sobre possíveis 
soluções para tais problemas e ainda contribuiu para que os 
alunos percebessem que as pesquisas científicas não são restritas a 
laboratórios. 

Figura 1 Trabalho apresentado por uma das equipes das turmas de 
nono ano (Parte 1). 
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Figura 2: Trabalho apresentado por uma das equipes das turmas de 
nono ano (Parte 2). 

 

Fonte: Os autores. 

Para Pozo e Crespo (2009), a proposição de tarefas 
abertas é interessante porque permite uma maior variedade de 
soluções e oportuniza que os alunos tomem decisões e 
confrontem as diferentes soluções. Além disso, nesse tipo de 
atividade há um amplo espaço para a reflexão e desenvolvimento 
crítico, como pode ser comprovado por alguns trabalhos 
realizados pelos alunos. 
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Como já observamos, imagens 
produzidas por vários meios 

tecnológicos - um microscópio 
eletrônico, por exemplo - podem 
possuir inegável mérito artístico 
(GARFIELD, 1989, p. 58, tradução 

nossa).
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Bioarte como elemento de formação 
docente 

Raphael Alves Feitosa 
Fabiola Simões Rodrigues da Fonseca 

Francisco Regis Vieira Alves 

Relações entre arte e ciência: iniciando a conversa 

O objetivo do presente texto é narrar as experiências 
ocorridas durante uma disciplina do curso de Licenciatura em 
Ciências Biológicas de uma Universidade Pública nordestina, nas 
quais a relação entre arte-ciência, aqui chamada de “Bioarte”, 
enquanto ferramenta para a docência, emergiram a partir do 
saber/fazer de um grupo de estudantes. 

Para começar, devemos lembrar aos leitores que o tema 
arte-ciência, o qual é muitas vezes ousado ou vanguardista para 
alguns, já foi discutido no relevante periódico Nature por Abbott 
e Rutherford (2005) e enfatizou as conexões entre arte e ciência. 
Hoje em dia, esses dois campos culturais estão separados por 
muros que são quase intransponíveis, porém ainda existem 
rachaduras através de seus tijolos que podem ser roteiros de 
interconexões. Este tema pode não ser trivial para muitos 
cientistas, “[…] mas na última década tem havido uma crescente 
conscientização por parte de alguns artistas sobre a herança dos 
cientistas e vice-versa”18 (ABBOTT; RUTHERFORD, 2005, p. 
293, tradução nossa). 

Vamos continuar o presente texto indicando que para 
ambos os campos - arte e ciência – existe a meta de colmatar o 
fosso que divide essas duas culturas. Embora suas atividades 
possam diferir, artistas e cientistas compartilham alguns 

                                                 

18 “[...] but in the past decade there has been an increasing awareness on the 
part of some artists of the heritage of scientists and vice versa”. 
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componentes essenciais em seu trabalho, incluindo expressões e 
visões que buscam interpretar e atuar sobre o mundo natural 
e/ou social baseado na criatividade e inventividade humanas. 

No entanto, isso nem sempre foi o caso. No 
Renascimento, por exemplo, essas duas dimensões eram 
próximas e as obras de Leonardo da Vince são um expoente 
dessa visão. Os escritos contidos no caderno de Leonardo da 
Vinci, Codex Arundel (1478–1518), são exemplos dessa 
perspectiva, já que neste material encontramos desde explosões 
artísticas até projetos de engenharia e engenharia, passando pela 
ciência, matemática e anatomia humana (ATALAY, 2014). Da 
Vinci foi o homem arquetípico da Renascença, como seu 
principal exemplo de alguém que realmente uniu ciência e arte. 
Talvez, podemos nos inspirar neste grande mestre para tentar 
aplicar ao nosso contexto as lições aprendidas com as eras 
passadas. 

Efetivamente, com o passar do tempo e com a 
especialização dos ramos do conhecimento em estágios cada vez 
mais singulares arte e ciência tomaram caminhos diferentes. No 
entanto, esses ramos ainda influenciam uns aos outros hoje e têm 
algumas conexões, como representações científicas-artesanais 
feitas em gráficos moleculares (ATWOOD; BARBOUR, 2003), 
dioramas e exibições museológicas (ou paleoarte) (WITTON; 
NAISH; CONWAY, 2014). 

Garfield (1989, p. 58, tradução nossa) segue a mesma 
linha de pensamento e afirma: “Como já observamos, imagens 
produzidas por vários meios tecnológicos - um microscópio 
eletrônico, por exemplo - podem possuir inegável mérito 
artístico”19. A estética contida na natureza e no próprio trabalho 
do cientista, também tem um lado do artesanato. 

                                                 

19 “As we’ve observed, images produced by various technologies means-an 
electron microscope, for example-can possess undeniable artistic merit”. 
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Seguindo a mesma perspectiva, outro aliado do domínio 
das artes que se apega ao conhecimento científico é o teatro. A 
este respeito, Amaral et al. (2017) apresentaram algumas peças de 
teatro relacionadas com o campo científico feitas pela companhia 
de teatro Marionet, em conjunto com investigadores da 
Universidade de Coimbra. De acordo com a pesquisa, o teatro foi 
usado como um caminho para tentar criar novas formas de 
comunicação com o público tem sido o uso das linguagens 
artísticas para explorar assuntos científicos. O teatro, em 
particular, permite a exploração de emoções e a conscientização 
sobre questões éticas e sociais. Esta pesquisa apontou que a arte 
ajudou a explorar algum potencial de performances teatrais para 
trazer à luz as singularidades do escopo científico como um 
veículo para a promoção da cultura científica. 

Após uma análise crítica da bibliografia disponível sobre o 
assunto, podemos fazer algumas considerações sobre relação 
ciência-arte e divulgação científica. Agora, vamos à indagação 
central do presente texto: a arte pode servir como mecanismo 
para o ensino de ciências? 

Creditamos que este tema é relevante para o campo do 
ensino de biologia porque “um dos maiores desafios da ciência 
contemporânea é desenvolver maneiras novas e inovadoras de 
engajar a sociedade em temas científicos e científicos”. Seguindo 
os resultados de várias investigações sobre a relação entre arte e 
ciência (ABBOTT; RUTHERFORD, 2005; AMARAL et al., 
2017; FEITOSA; LEITE, 2011, 2012; FEITOSA; MESQUITA; 
SILVA, 2016; GARFIELD, 1989), sim, a arte tem sido um canal 
relevante para incitar o público (acadêmico e não-acadêmico) em 
tal assunto. 

Diante da diversidade de propostas que se conectam ao 
assunto, achamos relevante explicitarmos os fundamentos que 
guiaram a experiência de ensino aqui descrita. O tópico a seguir 
vem tratar exatamente disso. 
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Nosso referencial de partida 

Ao pesquisar as diversas conotações dadas ao papel e as 
características do professor, em especial aquele da área de ciências 
da natureza, onde se situa o componente escolar Biologia, nos 
deparamos com várias correntes e perspectivas. Neste momento, 
recorreremos a uma metáfora categorial, a ideia do professor 
como um artista-reflexivo (FEITOSA; LEITE, 2011, 2012), 
buscando integrá-lo ao nosso relato de experiência. Há neste 
ponto, essencialmente, a ideia de que a formação e a prática 
profissional dos professores podem se fundamentar no campo do 
desenvolvimento dos artistas, melhor dizendo, dentro de 
cooperações de oficio. 

As sociedades de companheiros de ofício propostas pelos 
autores supra indicados se baseiam nas práticas curriculares 
formativas do campo das artes existentes no período da Idade 
Média. Elas surgiram na Europa e “[...] foram criadas a partir da 
crença de que as escolas profissionalizantes existentes não 
podiam ensinar a cadência e o ritmo dos ateliês nos quais os 
aprendizes iriam trabalhar no futuro” (FEITOSA; LEITE, 2012, 
p. 42). 

Seguindo essa metáfora categorial, pensamos que o ofício 
do professor se assemelha ao de um artista. Essa ideia toma força 
quando se analisa, principalmente, o contexto da prática docente 
reflexiva que, por sua vez, se caracteriza pela superação da 
racionalidade técnica e, concomitantemente, pela valorização da 
reflexão sobre as práticas de trabalho. Nessa condição, os 
docentes podem ser, analogicamente, comparados aos artistas em 
virtude do seu trabalho de materialização do currículo. 

[...] o trabalho curricular pode ser observado 
como um trabalho artístico, pois como os 
manuais, os livros de exercício e outros 
materiais, os programas também são 
transformados pelos trabalhadores. Para os 
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docentes não basta utilizá-los como 
instrumentos objetivos e independentes, mas 
os tomar e os alterar segundo a utilização 
que farão. Assim, como um artista, dão sua 
contribuição pessoal a uma obra (FEITOSA; 
LEITE, 2012, p. 41). 

Outro elemento a ser destacado, a partir da ideia do 
artista-reflexivo de Feitosa e Leite (2011, 2012), diz respeito às 
dimensões teoria-prática. Normalmente, o currículo dos cursos 
de formação inicial de professores nas Instituições de Ensino 
Superior (IES), tende a separar o universo teórico do universo da 
prática, o que traz sérios prejuízos para a formação dos futuros 
docentes. No campo dos artistas não se visualiza esse isolamento, 
não há uma separação entre essas dimensões, pois a prática é 
realizada junto com a teoria e ambas se influenciam mutuamente.  

Feitosa e Leite (2011, 2012) acreditam que esse modelo de 
educação pode ser inspirador para o magistério da ciência. Sob a 
visão dos autores, a formação dos docentes seria dialógica e 
compartilhada entre os aprendizes-mestres através da prática-
teoria, havendo, claramente, a construção de saberes parceiros. 

Tomando como base essa metáfora do professor como 
um artista-reflexivo, foram desenvolvidas ações/reflexões 
pedagógicas, propostas para uma turma de licenciandos em 
Ciências Biológicas da Universidade Federal do Ceará, dentro das 
atividades da disciplina de Instrumentalização para o Ensino de 
Ciências V. A seguir, trazemos o relato de algumas dessas ações. 
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Bioarte - Arte enquanto ferramenta para o ensino de 
Biologia: relato de experiência 

Tradicionalmente, o ensino de Biologia porta consigo 
uma visão conteudista e cognitivista da educação (FEITOSA; 
MESQUITA; SILVA, 2016). Assim, pensando em mudar essa 
tradição e incluir a arte, em específico a fotografia, ao ensino de 
Ciências e Biologia, foi proposta uma atividade em que os 
estudantes da disciplina de Instrumentalização para o Ensino da 
Ciência V, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 
Universidade Federal do Ceará, tiveram que criar vídeos 
utilizando a técnica stop-motion (HOBAN; NIELSEN, 2014) com 
objetivo de relacionar a fotografia e o ensino de Ciências e 
Biologia.  

O stop-motion, cuja tradução linear pode ser exprimida 
como “movimento parado”, é uma técnica de imagem que 
emprega a acomodação sequencial de fotografias diferentes de 
um mesmo objeto inanimado para simular o seu movimento 
(HOBAN; NIELSEN, 2014). Estas fotografias são denominadas 
de quadros e normalmente são tiradas a partir de um mesmo 
ponto, com o objeto sofrendo uma leve mudança de lugar. Ao se 
usar a técnica de animação, a qual utiliza fotografias em série, 
cria-se a sensação de movimento das imagens. 

Em sala, durante uma aula regular da disciplina, a turma 
composta por 21 (vinte e um) estudantes foi dividida em grupos 
de três integrantes. O professor, com o apoio dos monitores da 
disciplina – também estudantes do curso e que são bolsistas do 
Programa de Iniciação à Docência (PID), ligado à Pró-Reitoria de 
Graduação – explicou aos licenciandos o processo de execução 
de um vídeo feito com a técnica do stop-motion, indicando 
softwares20 em que seria possível fazer a edição do material e a 
adição de som/música ao trabalho. A tarefa consistia na 

                                                 

20 O programa mais utilizado foi o Windows Movie Maker®.  
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produção de um vídeo por grupo, de no máximo três minutos, o 
qual representasse a relação entre arte-ciência-educação. Em 
seguida, os grupos planejaram seu processo de organização e 
desenvolvimento criativo, refletindo sobre os temas e quadros 
que seriam fotografados. 

Foram produzidos sete vídeos, previamente apresentados 
à turma, com cerca de dois minutos cada. O primeiro abordou o 
tema da evolução, seleção natural e seleção artificial. O segundo 
foi intitulado “Vida de formigas” e mostrou um pouco da 
etologia desse grupo. O terceiro enfocou a biologia os 
neurotransmissores. O quarto, chamado pelos artistas-professores 
de “Semeando”, conecta a obra freireana aos processos de 
polinização vegetal. O quinto, “Lutas diárias”, analisa a 
perspectiva ambientalista da ecologia, divagando entre os 
pequenos seres, como as formigas, até os humanos. O sexto 
focou no ensino de ciências, na docência e didática da área. O 
derradeiro focou a Caatinga e a convivência dos humanos com a 
seca. 

Estes sete stop-motion foram compilados em um vídeo 
único21 e foram exibidos durante o I Simpósio Cearense de 
Ensino de Biologia, dentro da exposição “Flash Bio” (nome 
atribuído pelos próprios licenciandos-organizadores). Durante a 
exposição, a turma explicou quais elementos utilizaram para a 
produção de cada vídeo, o porquê do tema escolhido e qual a 
relação do seu vídeo com o ensino de Ciências e Biologia, 
apontando quando poderiam utilizá-los como ferramentas 
didáticas. Segundo os relatos apresentados, o processo de 
produção desses vídeos gerou reflexão sobre o que é ser 
professor de Ciências/Biologia e como exercer a docência sem 
ter que ficar amordaçado as perspectivas tradicionais desse 
ensino. 

                                                 

21 O vídeo está disponível no aplicativo YouTube®. Acesso em: 
<https://youtu.be/jfg_MFd_2Yg>. 

https://youtu.be/jfg_MFd_2Yg
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Os licenciandos puderam ousar, sonhar e concretizar seus 
desejos através da Bioarte. Exerceram a docência do artista-
reflexivo (FEITOSA; LEITE, 2011, 2012). As aulas da disciplina 
se tornaram um espaço-tempo de animação, de energia e de 
prazer. Também de desafios, de preocupações (“será que vai dar 
certo?”), de contrastes. Enfim, de vida, do jeito que a vida é, em 
suas multiplicidades de contradições.  

Considerações finais 

Biologia é a ciência que busca estudar a vida, em todas 
suas potencialidades. A arte, enquanto ferramenta para a docência 
na área de ciências, permitiu que os licenciandos enxergassem que 
vida não se restringe aos quadros brancos das salas, as descrições 
anatômicas, fisiológicas e moleculares da biologia. A vida também 
engloba uma dimensão cultural, ética, afetiva e estética 
(GARFIELD, 1989). 

Através da Bioarte, brotou a criatividade inerente ao 
exercício da docência enquanto profissão de interação humana. 
Os participantes exerceram a artesania do saber-fazer, nos moldes 
do artista-reflexivo (FEITOSA; LEITE, 2011, 2012), haja vista 
que estavam infusos em todo o processo de trabalho material-
intelectual, desde o planejamento das ações à sua execução, 
sempre de modo plenamente autoral.  

Com a reflexão-ação (práxis) sobre a atividade 
desenvolvida, percebemos que a relação arte e ciência é algo que 
merece mais atenção e aproximação por parte dos (futuros) 
docentes, pois concluímos que ela potencializa a atuação 
professoral no ensino de Ciências e Biologia. 

Referências 

ABBOTT, A.; RUTHERFORD, A. Artists on science, scientists 
on art. Nature, n. 434, p. 293, 2005. Disponível em: 
<http://www.nature.com/nature/focus/arts/index.html>. 
Acesso em: 31 jul. 2018. 

http://www.nature.com/nature/focus/arts/index.html


 101 

AMARAL, S. V. et al.  Science in Theatre - An Art Project with 
Researchers. Journal of Creative Communications, v. 12, 
n. 1, p. 1–18, 2017. Disponível em: 
<http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/09732586
16688966>. Acesso em: 31 jul. 2018. 

ATALAY, B. Math and the Mona Lisa: The Art and Science of 
Leonardo da Vinci. Washington: Smithsonian Books, 2014. 

ATWOOD, J. L.; BARBOUR, L. J. Molecular Graphics: from 
science to art. Crystal Growth & Design, v. 3, n. 1, p. 3-8, 
2003. Disponível em: 
<http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cg020063o>. 
Acesso em: 31 jul. 2018.  

FEITOSA, R. A.; LEITE, R. C. M. O Trabalho e o saber 
docente: construindo a mandala do professor artista-
reflexivo. Rio de Janeiro: Câmara Brasileira do Jovem 
Escritor, 2011. Disponível em: <store.kobobooks.com/pt-
br/ebook/o-trabalho-e-o-saber-docente>. Acesso em: 31 
jul. 2018.  

FEITOSA, R. A.; LEITE, R. C. M. A formação de professores de 
ciências baseada numa associação de companheiros de 
ofício. Ensaio, Belo Horizonte, v. 14, n. 01, p. 35-50, 2012. 
Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1983-
21172012000100035&script=sci_abstract&tlng=pt>.  
Acesso em: 31 jul. 2018. 

FEITOSA, R. A.; MESQUITA, A. H. G.; SILVA, E. C. L. E. 
Interdisciplinaridade entre arte e ciências: percepções de 
estudantes em uma visita a um museu de arte. In: 
PEREIRA, A. C. C.; ALVES, F. R. V. (Org.). Ciências e 
Matemática: investigações no ensino. Curitiba: CRV, 
2016, p. 105-116. 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0973258616688966
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0973258616688966
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cg020063o
https://www.kobo.com/br/pt/ebook/o-trabalho-e-o-saber-docente
https://www.kobo.com/br/pt/ebook/o-trabalho-e-o-saber-docente
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1983-21172012000100035&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1983-21172012000100035&script=sci_abstract&tlng=pt
http://lattes.cnpq.br/1488422394078457


 102 

GARFIELD, E. Art and Science. Part 1 - The Art-Science 
Connection. Current Contents, v. 8, p. 54-61, 1989. 
Disponível em: 
<http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v12p054y1
989.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2018.  

HOBAN G.; NIELSEN, W. Creating a narrated stop-motion 
animation to explain science: The affordances of 
“Slowmation” for generating discussion. Teaching and 
Teacher Education, v. 42, p. 68-78, 2014. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742
051X14000493>. Acesso em: 31 jul. 2018. 

WITTON, M. P.; NAISH, D.; CONWAY, J. State of the 
Palaeoart. Palaeontologia Electronica, v. 17, n. 3, p. 1-10, 
2014. Disponível em: <https://palaeo-
electronica.org/content/pdfs/comment_palaeoart.pdf>. 
Acesso em: 31 jul. 2018. 

http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v12p054y1989.pdf
http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v12p054y1989.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X14000493
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X14000493
https://palaeo-electronica.org/content/pdfs/comment_palaeoart.pdf
https://palaeo-electronica.org/content/pdfs/comment_palaeoart.pdf


 103 

Produções zínicas sobre doenças 
parasitárias em aulas de biologia 

Jéssyka Melgaço Rodrigues 
Raylson Francisco Nunes de Sousa 

Raphael Alves Feitosa 

Introdução 

Os fanzines (Figura abaixo) se apresentam, na maioria das 
vezes, como jornais ou revistinhas artesanais, podendo ser 
editados e produzidos por uma ou várias pessoas, envolvendo 
temas de interesse do faneditor (MEIRELES, 2008). Seu 
processo construtivo é fácil, interessante, prazeroso e divertido 
(BRAGA, 2011). 

Figura 3: Zines produzidos artesanalmente por alunos de uma escola 
de Tururu-CE. 

Fonte: Acervo pessoal de Andrea Sales Braga. 
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Este texto foi pensado a partir da experimentação dos 
fanzines em ambientes escolares. Propomos a produção de zines 
em aulas de biologia para a abordagem dos temas "Educação em 
Saúde: doenças parasitárias" numa escola de Ensino Médio, nos 
meses de outubro e novembro de 2017. Nesse ínterim, os zines 
foram elaborados pelos estudantes da Educação Básica – mais 
precisamente, uma turma de 2º Ano do Ensino Médio – em 
colaboração com bolsistas de iniciação à docência, que atuavam 
no espaço escolar quando o trabalho de campo foi realizado. 

O objetivo deste capítulo é, em primeiro plano, apresentar 
zines sobre doenças parasitárias. Em segundo plano, analisar as 
produções artísticas idealizadas pelos estudantes. Para tanto, 
organizamos o presente relato em três seções. Primeiramente 
apresentamos os zines que foram construídos durante as aulas de 
biologia. Logo após, efetuamos uma análise de conteúdo22 sobre 
essas produções. Nos rabiscos finais, trazemos alguns aspectos 
gerais sobre os trabalhos zínicos e defendemos a ideia de que essa 
ferramenta pode auxiliar na construção de um ensino mais lúdico, 
contextualizado e dinâmico. 

Quantos e quais foram os zines produzidos nas aulas de 
biologia? 

Nas aulas de biologia, os zines foram usados como 
instrumentos úteis a aquisição de conteúdos ligados à área da 
saúde, já que se tratava da discussão sobre doenças parasitárias. 
Do ponto de vista biológico, o parasitismo pode ser entendido 
como uma relação direta e estreita entre dois organismos, a saber, 
a) o hospedeiro e b) o parasita – que leva a produção de doenças. 
Logo, parasitoses ou doenças parasitárias são infecções causadas 
por agentes patogênicos como bactérias, vírus, protozoários, 
fungos e vermes (AMABIS; MARTHO, 2015). 

                                                 

22 A análise de conteúdo deste estudo seguiu o método de Bardin (1977). 
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Quadro 1 – Descrição dos fanzines segundo o tema central, nome atribuído ao fanzine, número de 
páginas das revistinhas e quantidade de produções por assunto. 

Tema central Nome do zine Nº de páginas 
Quantidade de zines 

por tema 

Sífilis 

DST – Sífilis 6 

2 Sífilis – A dor e o prazer de 
pensar 

16 

Zika Zika vírus – Que diacho é isso? 15 1 

Doença de Chagas Chaga-Zine 20 1 

Chikungunya Chikungunya 12 1 

Doenças Fungicas 

Micozine A 10 

3 Micozine B 12 

Micozine C 4 

Gonorréia Gono-Zine 19 1 

HIV/AIDS HIV e AIDS 16 1 

 10 

Fonte: Elaboração dos autores 
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O exame do quadro 01 evidencia que houve um total de 
dez produções zínicas sobre diferentes parasitoses. O tópico 
seguinte tem o objetivo central de mostrar um pouco dos 
fanzines produzidos nas aulas de biologia, destacando suas 
características principais. 

O que dizem os zines produzidos nas aulas de biologia? 

Os integrantes da equipe que trabalhou o tema “sífilis” 
produziram dois fanzines (Figuras 4A e 4B). Em cada um deles, 
um enfoque diferente. Ainda que na sua primeira página, os dois 
fanzines anunciem o tema principal utilizando-se de letras 
grandes e coloridas; no interior deles, podemos notar algumas 
distinções na forma como o assunto é tratado. 

Figura 4: Zines produzidos pelo grupo que abordou a sífilis. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Após explicitar que o principal meio de prevenção da 
sífilis é o uso da camisinha nas práticas sexuais e de incentivar sua 
utilização em todos os contatos íntimos; a revista da figura 4A 
exibe, também, uma página contendo curiosidades sobre os 
diferentes tipos de preservativos e seus usos, assunto polêmico 
entre os jovens. Outro diferencial desse fanzine é que, na última 
página, o leitor é convidado a efetuar o preenchimento de uma 
cruzadinha para avaliar, de forma lúdica e divertida, os 
conhecimentos relativos ao assunto. 

O fanzine da figura 4B destaca-se por realizar uma 
abordagem mais aprofundada a respeito das formas de 
diagnóstico e tratamento da doença em questão. Assim sendo, 
seis das 15 páginas da revistinha debruçaram-se sobre o modo de 
identificação da doença e sobre as estratégias de tratamento que 
os pacientes devem adotar, enaltecendo sua importância, 
realização e eficácia. Tudo isso, através de uma linguagem 
simples, despojada e divertida. 

O fanzine referente a zika, produzido por um outro 
grupo, utilizou-se de diversas estratégias para informar sobre 
aspectos da doença e entreter o leitor. Na capa, podemos 
observar que os faneditores anunciam o tema principal em meio a 
um emaranhado de palavras-chaves e expressões (Figura 5). 
Outro aspecto importante deste zine é que nas páginas 4 e 5 
visualizamos histórias em quadrinho dando início a apresentação 
dos sintomas provocados pelo zika vírus. Adicionalmente, na 
página seguinte, foi incluída uma tabela comparativa com os 
sintomas da zika, dengue e chikungunya. Talvez esse zine venha a 
contribuir com o reconhecimento destas doenças em nosso 
cotidiano, já que as semelhanças entre elas, costumam provocar 
confusões entre as pessoas. 
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Figura 5: Zine produzido pelo grupo que abordou a zika. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

Ainda nesta revista, duas outras páginas, intituladas 
“Mitos e Verdades, tentam prender a atenção do leitor. Elas 
foram produzidas para indicar os fatos verídicos e alertar sobre as 
informações falsas que, muitas vezes, acabam sendo difundidas 
em meio à população. Nas últimas páginas desse zine, os alunos 
propõem um caça-palavras, notadamente, o objetivo do jogo é 
fazer o leitor encontrar palavras escondidas que estejam 
relacionadas aos criadouros do mosquito transmissor, numa 
tentativa de sensibilização; e, memes diversos que foram extraídos 
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da internet, possivelmente, para instaurar uma aura de bom 
humor e distração a abordagem do assunto. 

Prosseguindo com a descrição das produções, 
encontramos o Chaga-Zine, confeccionado pelos autores para 
tratar da doença de Chagas. O que é significativo nesta revistinha 
é a forma dinâmica como o assunto é abordado na maioria das 
páginas, inclusive, na apresentação do tema (Figura 6). 

Figura 6: Zine produzido pelo grupo que abordou a doença de chagas. 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Além disso, notamos que ao elaborarem este zine, os 
fanzineiros privilegiaram a relação texto/imagem. Em nenhuma 
página, constatou-se a substituição da imagem pelo texto, mas 
sim a coexistência dos dois, ora predomínio de uma ora 
predomínio de outro. Exatamente ao contrário do processo de 
elaboração dos outros alunos. Sobre esse fanzine, cabe notar 
ainda que os autores incorporaram ao projeto um labirinto e uma 
tirinha. Do ponto de vista biológico, a primeira estratégia serve 
para expressar a preferência que o protozoário causador da 
doença tem pelo músculo cardíaco. E a segunda, para explicitar o 
modo como o homem contrai o parasita. 

O fanzine acima ilustra questões sobre a chikungunya. Os 
elementos textuais, predominantemente, foram os escolhidos 
pelos autores do zine para discorrer sobre a doença. A capa desta 
revistinha (Figura 7) expressa, claramente, a preocupação dos 
fanzineiros em traçar diferenças entre dengue, zika e 
chikungunya, doenças que, a princípio, têm alguma similaridade. 
Lembramos, inclusive, que um zine produzido por outro grupo 
buscou diferenciá-las. 

Temos, ainda, tirinhas nas páginas 4 e 5, que retratam 
ironicamente as campanhas contra o mosquito transmissor e o 
número de mortes registrados em nosso estado, quando os 
autores do zine realizaram a pesquisa de campo. Logo mais, na 
página 8, há algumas perguntas e respostas sobre o tema, criadas 
pelos autores. Curioso notar que, esta equipe utiliza-se de um 
poema e uma paródia, recursos que enriquecem a abordagem do 
assunto, mas que pouco foram empregados pelos grupos em suas 
obras. 
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Figura 7: Zine produzido pelo grupo que abordou a chikungunya. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Em nosso universo zínico, contabilizamos três 
publicações associadas as doenças fungicas, conforme está sendo 
representado na figura 8. 
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Na primeira delas (Figura 8A) evidencia-se, 
principalmente, os variados tipos de micoses e seus respectivos 
modos de transmissão. Após a exposição de todo o conteúdo, 
tem-se uma poesia e diferentes estratégias de revisão do assunto 
(cruzadinha e caça-palavras). Já o segundo zine (Figura 8B) 
destaca-se pelo número significativo de esquemas e ilustrações. 
Para interagir com o leitor, os zineiros propõem, nas últimas 
páginas da revistinha, uma paródia. O terceiro zine, apresentado 
na Figura 8C, surpreende-nos pelo seu tamanho. Enquanto a 
maior parte dos outros zines possuem o formato de papel A5, 
esta publicação inovou ao apresentar-se no tamanho de papel A2. 
Contudo, ela constitui-se de poucas páginas e parece reunir um 
número pequeno de elementos textuais e imagéticos. 

 

Figura 8 (parte 1): Zines produzidos pelo grupo que abordou as doenças fúngicas. 
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Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Figura 8 (parte 2): Zines produzidos pelo grupo que abordou as doenças fúngicas. 
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O Gono-Zine, que está sendo representado mais adiante, 
foi outra produção zínica que fugiu dos padrões usuais do ponto 
de vista estético, basta ver o contorno da capa que foi elaborada 
pelos autores para apresentar o tema principal, gonorreia (Figura 
9). Além disso, o tamanho das suas páginas foi o de papel A6 
(10,5 cm x 14,8 cm), formato antes não utilizado. Para a 
abordagem da doença, foram empregados diferentes recursos, 
entre eles: textos, imagens, acróstico, relatos da vida real, quiz, 
curiosidades e tirinhas. As estratégias escolhidas para compor este 
zine, provavelmente, tornou-o diferente dos demais. 

 

Figura 9: Zine produzido pelo grupo que abordou a gonorreia. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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E, para finalizar as análises dos zines, exibimos na figura 
10 a publicação do grupo que explanou sobre o assunto 
HIV/AIDS. Tal produção comportou ilustrações, tirinhas, 
colagens, textos, desenhos e curiosidades sobre o tema principal. 
Podemos observar, que o próprio grupo conseguiu produzir o 
texto que serviu de base para o fanzine, fazendo uso de conceitos 
científicos importantes. Tiveram muita preocupação estética, 
basta ver o colorido das páginas. Ademais, procuraram 
estabelecer uma continua interatividade com o leitor. 

 

Figura 10: Zine produzido pelo grupo que abordou a AIDS. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Rabiscos finais... 

A análise do conteúdo dos zines evidenciou, 
especialmente, um consenso entre os grupos, posto que todas as 
revistas dedicaram suas páginas para propagar informações 
relativas ao parasita causador, meios de transmissão, sintomas, 
diagnose e profilaxia das doenças. Acreditamos que houve um 
interesse das equipes pelo aprofundamento da matéria estudada. 

Inferimos, também, que ao elaborarem suas páginas, 
todos os faneditores fizeram uso de textos e imagens. E mais, 
alguns faneditores utilizaram de forma crítica e divertida a 
abordagem dos conteúdos, pois existiram algumas propostas de 
situações de humor a partir da combinação de elementos de 
cunho científico e personagens, cenários e palavras do cotidiano 
que, por serem familiares são mais facilmente compreendidas 
(BRASIL, 1998). 

Outro ponto a ser enfatizado refere-se à linguagem que 
foi adotada pelos alunos nos fanzines construídos. Ao analisar os 
zines, percebemos que os discentes criaram esquemas de 
linguagens que, geralmente, não fazem parte dos trabalhos 
escolares, já que, se tratavam de discursos coloquiais. Ora, não 
existem linguagens padronizadas na escrita dos fanzines e isso 
propicia ao faneditor liberdade para fazer uso dos esquemas 
linguísticos que ele julgar apropriado a sua produção 
(MARANHÃO, 2012). 

Por tudo isso, entendemos que o uso de fanzines em 
ambiente escolar revela-se como uma atividade de ensino-
aprendizado bastante significativa e abrangente onde os 
envolvidos aprimoram variadas habilidades e competências. 
Reitera-se, portanto, que a presente iniciativa foi uma experiência 
construtiva, gratificante e viável. 
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Criação do blog Fanzinebio para a 
disseminação do uso do fanzine no 

ensino de biologia 

Raylson Francisco Nunes de Sousa 
Jéssyka Melgaço Rodrigues 

Raphael Alves Feitosa 

Introdução 

Antes de discutirmos e apresentarmos o objeto de estudo 
desta comunicação, é importante ressaltar a idealização do projeto 
que o levou a ser construído como estratégia de ensino. A ideia 
da criação de um blog23 que visionasse a propagação dos 
conhecimentos e conteúdo que envolvem o fazer zinico nasceu 
da inquietação de uma profissional docente de biologia24 que atua 
no ensino básico no interior cearense, afim de ampliar seus 
métodos e práticas de ensino em sala de aula. 

Em sua escola, esta professora propôs o desenvolvimento 
de um projeto voltado para a produção de fanzines. Neste 
ínterim, o fazer zínico foi dividido em duas etapas. A primeira 
consistiu em oficinas de zines oferecidas aos alunos da escola no 
contraturno das aulas, porém com vagas limitadas em decorrência 
das condições estruturais da escola. A segunda refere-se ao fazer 
zínico nas aulas de biologia. Neste caso, houve a escolha de uma 
turma única (2º ano do EM) para trabalhar conteúdos curriculares 
de biologia com a utilização dos zines. A turma foi selecionada de 
acordo com a afinidade dos discentes por artes, pois os alunos 
desta turma gostavam de desenhar, ousavam na criatividade 
cotidianamente e, ao mesmo tempo, demostravam grande 
interesse pelas aulas de biologia. 

                                                 

23 Ferramenta (Blogspot) disponibilizada pela empresa Google/gmail.com. 
24 Segunda autora deste trabalho. 
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Desta forma a criação do blog “fanzinebio” (Figura 11), 
disponível no endereço eletrônico: 
https://fanzinebio.blogspot.com.br/, foi sugerido para a 
disseminação das ações educativas supracitadas e, também, como 
espaço de discussão das vantagens educativas presentes na 
utilização do instrumento em questão. Entendemos, sobretudo, 
que o blog funcionou como ambiente de partilha de experiências, 
vivencias e saberes, estimulando outros sujeitos – em especial, os 
docentes – a repensar sua prática, inovando-a. 

Blog fanzinebio – dos objetivos 

Considerando a problematização apresentada, o blog 
fanzinebio tem como objetivo central disponibilizar orientações 
gerais que auxiliem na utilização do fanzine na escola e, de modo 
especial, nas aulas de biologia. Mais especificamente, ele foi 
utilizado para relatar o desenvolvimento de atividades zínicas nas 
aulas de biologia, exibindo os fanzines produzidos pelos atores da 
atividade. Além disso, o blog cumpre um papel importante na 
disseminação da fanedição como prática de ensino voltada ao 
ensino de biologia, motivando professores de ciências/biologia a 
implementarem o fazer zínico em suas aulas (SILVA, 2006; 
RODRIGUES, 2018).  

Blog Fanzinebio – da elaboração 

Com a própria ferramenta (gateway) disponibilizada pelo 
google/blogesport escolheu-se uma paginação que trouxesse uma 
aproximação com a arte presente nos zines. Após isso, a 
alimentação/atualização das páginas seria intercalada pelos seus 
elaboradores25, com revisão da administradora principal. 
Mediante a escolha do layout, o blog estava pronto para a 
alimentação, e tal foi feita após cada momento dentro do projeto 

                                                 

25 O blog resultou de um esforço coletivo de pibidianos e dos autores deste 
trabalho.   

https://fanzinebio.blogspot.com.br/
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inicial.  

A primeira publicação foi o texto da página inicial. O 
segundo, a identificação dos autores, depois, criamos páginas 
onde apresentamos os zines e seus diferentes aspectos: gênese, 
definições, características, processo construtivo, etc. Nesse 
período, também fizemos algumas postagens para relacionar 
práticas zínicas, espaços escolares e aulas de biologia.  

Figura 11: Layout do blog fanzinebio. 

 
Fonte: https://fanzinebio.blogspot.com/   

Posteriormente, passamos a apresentar relatos das 
atividades zínicas na escola. Em primeiro plano, criamos uma 
página para descrever as oficinas de produção de zines que foram 
ofertadas aos alunos da escola no contraturno das aulas para 
tratar de temas diversificados (Figura 12 e 13).  

https://fanzinebio.blogspot.com/
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Figura 12: Relatos do ciclo de oficinas. 

 
Fonte: http://fanzinebio.blogspot.com/p/4-acervo-de-fanzine.html  

 
Figura 13: Alunos na oficina de produção de Zínes 

 
Fonte: https://fanzinebio.blogspot.com/p/blog-page_14.html  

  

http://fanzinebio.blogspot.com/p/4-acervo-de-fanzine.html
https://fanzinebio.blogspot.com/p/blog-page_14.html


 123 

Em seguida, expomos registros textuais e fotográficos dos 
trabalhos zínicos desenvolvidos, exclusivamente em aulas de 
biologia (Figura 14 e 15). Então, na medida em que as ações com 
os zines iam sendo desenvolvidas no espaço escolar, fazíamos a 
atualização do blog por meio da inclusão de novas páginas. 

Figura 14: Zine produzido por alunos (Chikungunya). 

 

Fonte: http://fanzinebio.blogspot.com/p/4-acervo-de-fanzine.html  

 

http://fanzinebio.blogspot.com/p/4-acervo-de-fanzine.html
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Figura 15: Zine produzido por alunos (HIV/AIDS). 

 
Fonte: http://fanzinebio.blogspot.com/p/2-acervo-de-fanzines.html  

Por último, na página ‘fanzinada’ (Figura 16), tecemos 
algumas considerações provisórias para propor a ideia de que as 
práticas zínicas em espaços escolares podem ampliar as 
possibilidades de aprendizagem dos conteúdos biológicos e 
(re)aproximar ciências e artes, apresentando os resultados de 
todas as etapas do projeto de Construção e Produção de Fanzines 
feitas pelos alunos da escola.  

http://fanzinebio.blogspot.com/p/2-acervo-de-fanzines.html
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Figura 16: Acervo “fanzinada”. 

 
Fonte: https://fanzinebio.blogspot.com/p/fanzinada.html  

Destacamos também, as páginas: Fanedição nas aulas de 
biologia: um relato de experiência na EEM Joaquim Magalhães, 
ciclo de oficinas de criação e de produção de fanzines na EEM 
Joaquim Magalhães (Itapipoca-Ce), EEM JOAQUIM 
MAGALHÃES - Um lugar onde o zine se faz presente!, cuja as 
mesma apresentam o espaço escolar com fonte motivadora de 
criatividade e incentivo de metodologias que ressaltam o aluno 
como participante do seu conhecimento (OLIVEIRA, 2011; 
SOFFA e TORRES, 2009). 

Silva (2006, p. 6) diz que, “uma das funções do blog é 
aproximar pessoas, enfim possibilitar interações. E acreditamos 
que, traves das práticas disponibilizadas pela página os sujeitos 
envolvidos (e visitantes) puderam aproximar-se e entender o 
propósito das ações concernente ao uso do fanzine e com isso 
partilhar dos saberes envolvidos, por meios dos textos/escritas, 
imagens/fotografias, e dos próprios relatos dos alunos, bolsistas e 
professores por meio dos comentários. 

https://fanzinebio.blogspot.com/p/fanzinada.html
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Acesso ao blog “Fanzinebio” 

O objeto educacional aqui apresentado, foi a criação em 
blog que permite alunos, professores e pessoas em geral, 
clarificações do fazer zínico nas (e para) aulas de biologia. Com 
isso, acreditamos que essa ferramenta tem um potencial didático 
unificadora, alindo a tecnologia (muito presente em nossas vidas) 
com conhecimentos educacionais relativos ao fanzine 
(RODRIGUES, 2018). 

Baseando-se no que foi apresentado por Rodrigues 
(2018), a seguir, exibiremos um passo-a-passo de como visitar 
nosso blog na página da Google-Blogspot. 

Nome do blog: “Fanzinebio”  

Endereço: https://fanzinebio.blogspot.com/ 
(RODRIGUES et al., 2017).  

Principal responsável: Jéssyka Melgaço Rodrigues  

Plataforma: Google-Blogspot  

Forma de Acesso  

1º passo: abrir o navegador da internet (Figura 17);  

2º passo: digitar na barra de pesquisa o seguinte endereço 
eletrônico:  

https://fanzinebio.blogspot.com (FIGURA 4);  

3º passo: o blog encontra-se de forma acessível com todos 
os conteúdos disponibilizados nas abas/páginas laterais (Figura 
18). 

https://fanzinebio.blogspot.com/
https://fanzinebio.blogspot.com/
https://fanzinebio.blogspot.com/
https://fanzinebio.blogspot.com/
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Figura 17: Forma de acesso ao blog “Fanzinebio”. 

 
Fonte: Rodrigues, 2018. 

 
Figura 18: Panorama inicial do blog. 

 
Fonte: Rodrigues, 2018. 

Considerações Finais 

A partir do feedback observado nas postagens do blog 
(comentários), pode-se perceber que o mesmo pode acrescentar 
um conhecimento significativo sobre o fanzine através das 
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experiências desenvolvidas na escola. 

Além disso, cremos que, a escola enquanto fonte principal 
do letramento não pode se distanciar das ações que envolvem as 
TICs; para isso, é importante que os conteúdos curriculares 
possam atrelar o uso práticas do (e para) letramento digital ao seu 
universo didático-metodológico (SILVA, 2006, OLIVEIRA, 
2011; BARROS e QUEIROZ, 2012). 

A fanzinagem enquanto atividade artística, pedagógica, 
educativa, científica ou cultural, vem chamado a atenção de 
pesquisadores há pouco tempo. Em função disso, é sabido que a 
publicação nesse campo do conhecimento ainda é singela, se 
comparada às possibilidades do contexto educacional brasileiro 
(RODRIGUES, 2018). Nesta ótica, acreditamos que a criação do 
blog (fanzinebio) é uma oportunidade para docentes em formação 
(inicial ou continuada) ampliarem suas metodologias de ensino. 
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Práticas pedagógicas e educação 
ambiental:  

Reflexões por meio de relato de 
experiência 

Marily da Silva Brito 
Solonildo Almeida da Silva 

Maria Helena Bandeira Tavares Mesquita 

Compartilhando uma experiência do vivido  

Dispostos a contribuirmos com a abordagem de educação 
ambiental crítica e com as práticas docentes, apresentamos uma 
experiência vivida reflexiva, pois sabemos a importância 
contributiva, uma vez que a EA não resulta somente de políticas 
públicas (mesmo estabelecendo orientações curriculares) e 
projetos (as quais cabe uma atenção para as abordagens e 
ideologias que possam trazer) (TORALES, 2013), mas em grande 
parte é desenvolvida e motivada pela iniciativa dos docentes, 
havendo assim, além de formação inicial e continuada, a 
necessária reflexão sobre a prática. 

As práticas a serem relatadas foram desenvolvidas 
movidas pelo interesse e identidade em militâncias ambientais 
pessoais, ocasionados muitas vezes frente aos desafios e 
exigências de uma nova (ou reflexão sobre) postura e concepções 
frente ao papel de transformação social enquanto educadores.  

Assim, tais reflexões no cenário da EA buscam contribuir 
para a maior maturidade nas discussões, na configuração da 
transversalidade na educação e ainda as dificuldades de se 
trabalhar com o transversal (CAMARGO, 2017). Tal autor 
defende ainda a interdisciplinaridade, explicitando que os 
problemas que afetam e mantêm a vida no nosso planeta são de 
natureza global (não compartimentação científica). 
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Podemos ilustrar nesse contexto as configurações da 
transversalidade nas práticas escolares, segundo considerações de 
Caldeira e Bastos (2009) os quais refletem que as escolas 
elaboram inúmeros projetos de EA em datas pontuais ou com 
temáticas tidas como degradadoras dos recursos naturais (lixo, 
esgotos, água, poluição, práticas agrícolas) apenas com viés de 
preservação e conscientização dos alunos ou comunidade local.  

No entanto, de acordo com os mesmos, esses projetos se 
concentram em atitudes ou procedimentos e/ou alertam para 
causas/efeitos, dando pouco destaque aos conteúdos conceituais 
(equilíbrio e condições para manutenção dos ecossistemas, 
relações entre os fatores bióticos e abióticos etc), deixando de 
lado ainda, além de outros fatores, as discussões que as decisões e 
ações importantes sobre as consequências ambientais não se 
guiam apenas para o bem estar das pessoas, mas muitas vezes por 
questões econômicas e políticas. (CALDEIRA; BASTOS, 2009). 
Sintetizam que “os projetos de educação ambiental desenvolvidos 
nas escolas podem apresentar problemas de esvaziamento dos 
conteúdos conceituais e ausência de discussão crítica”. 
(CALDEIRA; BASTOS, 2009, p. 25) 

Partindo de tais pressupostos, e mediante um olhar 
reflexivo, vemo-nos envolvidos por tais perspectivas, 
principalmente quando retomamos algumas práticas que outrora 
desenvolvemos em educação ambiental na educação básica, as 
quais trazem essas características citadas pelos autores.  

Tais práticas citadas podem ser exemplificadas no 
desenvolvimento de uma sequência didática intitulada: “Meio 
Ambiente – Conhecer e conservar o açude Caldeirão”, com o 
desenvolvimento de atividades interdisciplinares, as quais 
partiram do contexto dos alunos para proporcionar uma 
aprendizagem significativa e reflexões sobre a preservação e 
conservação da principal fonte de água do município (Açude 
Caldeirão). Estas foram realizadas numa escola municipal de 
Piripiri – Piauí com alunos de duas turmas de séries iniciais do 
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Ensino Fundamental. 

Para situar o leitor sobre o contexto, faz-se necessário 
algumas descrições sobre o local. 

A barragem do Açude Caldeirão está localizada no 
município de Piripiri - Piauí, a cerca de 180 km da capital, no 
local denominado "Lagoa", situado a 9 km da sede do município, 
com o rio Caldeirão sendo afluente do rio dos Matos, pertencente 
à bacia hidrográfica localizada entre os postos de Piripiri e Pedro l 
pertencente ao sistema hidrográfico do rio Parnaíba. O Açude 
Caldeirão tem como finalidade básica a regularização do rio de 
mesmo nome, garantindo a irrigação das férteis várzeas da região, 
que se tornava inabitável nos períodos de seca. No local barrado 
a área drenada na bacia hidrográfica é de 220 km² e o volume 
acumulado no reservatório é de 54.600.000 m³, regularizando 
uma vazão de 2,16 m³/s. A capacidade de irrigação do 
reservatório é de 1.400 ha em anos de pluviosidade média e de 
cerca de 700 ha em anos secos com cheia máxima 195m³/s. 
Passou a ser a principal fonte hídrica da região, com perenização 
do curso d'água principal. (DNOCS, 2013). 

Partindo de tal caracterização e prezando pela 
interdisciplinaridade entre disciplinas como Português, 
Matemática, Ciências, Geografia, História e Artes, buscamos 
alcançar os objetivos de: estimular atitudes éticas e de respeito ao 
meio ambiente na escola, na família e na comunidade, bem como 
no contexto do açude caldeirão; desenvolver senso crítico em 
relação ao consumismo e descarte de lixo e de responsabilidade 
no uso de bens comuns e recursos naturais; e interagir com 
dados, argumentos, fatos e informações contidas nos textos 
gerando a pesquisa e interesse pelo objeto de estudo. 

Dentre as atividades desenvolvidas, podemos citar: leitura 
de paradidáticos e estudo de letras de músicas; apresentação de 
vídeos e filmes; atividades impressas com questões abertas sobre 
poluição; construção de painéis representativos de rios “sujos” e 
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“limpos”; além de entrevistas com os vizinhos sobre o descarte 
de lixo nas residências e também produções textuais relacionadas 
à temática proposta.  

Ao abordarmos a temática principal – Açude caldeirão, 
trouxemos aspectos históricos da construção (datas, período de 
início e finalização), dimensão geográfica (profundidade, 
capacidade hídrica, extensão) além das atividades econômicas que 
envolvem o local, como por exemplo a piscicultura e o lazer. 

Nesse entremeio, levantamos questionamentos a partir do 
estudado, que envolviam a seguintes perguntas: 1º) Qual a 
localização do açude? 2º) Quando foram iniciados os trabalhos de 
construção do açude caldeirão? 3º) Quais as principais finalidades 
do açude caldeirão? 4º) Cite culturas de alimentos que são frutos 
da irrigação às margens do caldeirão. 5º) Cite tipos de peixes 
produzidos na piscicultura do açude caldeirão. 6º) Cite formas de 
lazer praticadas nas águas do caldeirão. 7º) Qual o volume de 
água o reservatório do caldeirão tem a capacidade de armazenar? 
Qual nome é dado quando se alcança tal nível através das chuvas? 
8º) Como podemos agir para o nosso patrimônio natural não seja 
destruído? 

Ao nos depararmos com tal planejamento, temos a 
sensação de uma atividade rica em possibilidades e direcionada 
para a temática e clientela envolvida, podendo ser compreendida 
num primeiro olhar como uma atividade exitosa. 

No entanto, a sequência ainda foi além. Como finalização, 
propomos um concurso que abrangia três categorias: melhor 
poesia, paródia e melhor desenho do Açude Caldeirão. A 
culminância da sequência didática foi considerada um sucesso, 
sendo fruto de muitos elogios, pois os alunos e a comunidade se 
envolveram ativamente na competição, obtendo ótimos 
resultados (desenhos artísticos, paródias atuais e poesias que 
referentes o local e a relação com o mesmo). Além de 
apresentação dos ganhadores, tivemos a participação de outras 
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turmas com danças e teatro sobre meio ambiente. 

Algumas considerações pertinentes sobre a prática realizada 

Concluímos que as práticas foram bem planejadas 
(envolveu muitas atividades diferenciadas e organizadas) e tidas 
como exitosas por toda a comunidade escolar. Os alunos se 
engajaram, realizaram todas as atividades propostas, se 
empolgaram com as apresentações, com o concurso e 
participaram das discussões. Na avaliação, foi um sucesso 
principalmente perante a escassez de recursos pedagógicos 
vigentes. 

A temática por sua vez, é bem próxima aos mesmos por 
se tratar de um local que traz boas lembranças afetivas (quando se 
toca no assunto surgem muitas histórias de passeios com a família 
no local, os quais adoram) e ainda por ser a fonte de 
abastecimento de água do município, torna-se uma 
contextualização significativa e atrativa para os sujeitos 
envolvidos. 

Porém, mediante formação continuada, leituras e 
aplicação de pesquisas, ampliou-se novos olhares sobre a 
temática, e hoje, podemos considerar que apesar de as atividades 
serem consideradas exitosas (tendo em vista as concepções, 
percepções outrora presentes e construção de conhecimentos) 
com abordagens e atividades importantes, identificamos 
características fragilizadas, limitadas perante o potencial 
transversal que a Educação Ambiental possui. 

Este novo olhar se pauta em reflexões como de 
Layrargues (2004, p. 15-16) que diz: 

A ação que me parece prevalecer nos 
ambientes educativos restringe-se apenas a 
difusão da percepção sobre a gravidade dos 
problemas ambientais e suas consequências 
para o meio ambiente. Essa perspectiva não 
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é suficiente para uma educação ambiental 
que se pretenda crítica, capaz de intervir no 
processo de transformação socioambiental 
em prol da superação. 

Corroborando com o exposto acima, Guanabara (2008) 
ressalta que muitos dos projetos de educação ambiental que 
trazem os resíduos sólidos como tema principal acabam 
simplificando o problema, trabalhando, quase sempre, apenas 
com a questão da reciclagem e da coleta seletiva, configurando-se 
reducionista. 

Portanto, compreendemos que tais abordagens desta 
prática aqui relatada, foi desenvolvida com características da 
vertente tradicional, a qual segundo Guimarães (2004), configura-
se por sua romantização, conservadorismo, hegemonia, como 
simplificadora e atitudinal. Já a vertente crítica, vem com 
características de desvelar as relações de dominação, iluminar a 
realidade, os interesses de alguns em detrimento do coletivo e do 
meio ambiental. (GUIMARÃES, 2004). Visa-se o político, 
questionamentos e instrumentalização para um potencial de 
superação da atual crise socioambiental. 

Possibilidades críticas para a prática relatada 

Nesse viés da busca de educação crítica e emancipatória, 
lançamos um olhar como completude positiva nessa perspectiva, 
traçando algumas possibilidades de reflexões relacionadas à 
temática. 

Para análise dos limites e potencialidades das águas do 
açude caldeirão há a necessidade de refletir e discutir o contexto 
social, histórico e territorial o qual está inserido, na atualidade e 
na perspectiva histórica. Esta com certeza possibilitaria uma 
tratativa mais rica de conhecimentos. 

Poderia, por exemplo, ser discutido e refletido os motivos 
que levaram à escolha da criação do referido açude no município 
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de Piripiri, tendo em vista que as margens do rio que o abastece 
encontra-se localizado entre os municípios Piripiri e Pedro II-PI.  

Compreende-se que impulsionados pela construção da 
ferrovia no município de Piripiri-PI, o qual passou a ser 
importante ponto de escoamento de produtos, favorecendo o 
comércio e contribuindo para o desenvolvimento urbano da 
cidade (CUNHA, 2017), acabou desencadeando muitos interesses 
econômicos no município acompanhados de projetos, devido o 
aumento populacional e a necessidade de abastecimento de água 
urbano. A partir desta análise histórica percebemos o cerne que 
envolve a utilização dos recursos naturais impulsionados para fins 
que visem o lucro. Assim, 

A partir dos anos de 1940, destacam-se 
investimentos do poder público federal em 
educação e no combate à seca com destaque 
para a construção do Açude Caldeirão, 
propiciando um melhor abastecimento de 
água para a cidade na década de 1960 
(FERREIRA, 2010 apud CUNHA, 2017, p. 
49). 

Outro aspecto relevante para análise crítica é o processo 
de assoreamento que o açude vem sofrendo, conforme 
observamos abaixo: 

Observa-se, que nos últimos anos, o 
acúmulo de sedimentos se intensificou, 
devido à interferência antrópica à montante 
da barragem, onde ocorrem cultivos sem 
utilizar nenhuma prática conservacionista, 
principalmente no período das chuvas, 
reduzindo a cobertura vegetal, através de 
queimadas, para plantio de pastagens de 
pisoteio e cultivos agrícolas, tem 
intensificado as áreas que apresentam erosão 
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cada vez maior após cada período chuvoso. 
(CARVALHO, 2013, p.16). 

Esse fator é um agravante na capacidade de 
armazenamento do açude tendo em vista a erosão e 
assoreamento. 

Devido às mudanças climáticas, volumes de 
chuvas e o assoreamento do Açude, 
principalmente devido ao abastecimento de 
água nas casas do município Piripiri, e uso 
excessivo pela população gerou a redução do 
volume total de água disponível no Açude. 
(SANTOS, OLIVEIRA, 2015, p 12). 

Buscar informações de quais os projetos ou iniciativas 
para sanar tais problemas junto ao poder público poderia ser um 
ótimo tópico de discussão nas escolas públicas, além da hipótese 
levantada de ampliação do abastecimento hídrico para o 
município vizinho, Pedro II, o qual o margeia e passa por sérios 
problemas de escassez de água. 

Poderíamos ampliar o olhar para a prática de piscicultura 
que impulsiona a economia local, além de atender a criadores de 
vários estados, com a produção de alevinos e as atividades de 
lazer do local e o processo de apropriação de terras no local. 
Tópicos como o ‘real’ descarte e manejo dos resíduos da 
produção seriam bastante contributivos. Faz-se interessante 
irmos além, ao refletirmos, por exemplo, que simples atitudes 
pessoais pregadas pela escola (que sem sombra de dúvidas 
contribuem) não são suficientes perante todos os fatores 
hegemônicos envolvidos, e que a superação deve ir além através 
do olhar crítico. 

Nesse entremeio, conhecer as situações e atividades 
desenvolvidas por assentados envolvendo o ambiente estudado, 
assim como as dificuldades enfrentadas, conflitos, apoio 
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governamental com políticas públicas para tais, seriam de grande 
valia. 

Partindo dos exemplos acima citados, podemos perceber 
que a Educação ambiental precisa ir além de apenas aspectos 
ecológicos ou atitudinais, mas ainda ampliando o olhar para 
questões políticas e hegemônicas que envolvem o meio e que por 
vezes são deixados de lado no processo, por questões ideológicas, 
falta de literatura crítica e ainda de formação docente. 

Contribuições da formação de educadores ambientais para 
uma prática reflexiva 

A ação educativa-ambiental propõe uma mudança em 
diversos aspectos da prática pedagógica, o qual não se constitui 
como uma tarefa fácil, pois implica mudanças curriculares e 
didáticas, envolvendo ação individual e coletiva, (CAMPOS, 
2015) oriundas da formação inicial e continuada. 

Portanto, rever os processos formativos (dilemas e 
necessidades), as estratégias e contextos de formação em que o 
professor é fruto, pode ser tido como potencializador a projetar 
mudanças significativas na Educação Básica, configurando-se 
como um dos desafios que as instituições precisam enfrentar na 
formação de profissionais comprometidos com a problemática 
educacional, ambiental contemporânea, fomentando a necessária 
mudança. (ARAÚJO; SANTOS, 2009). 

Nesse entremeio, há a necessidade de formadores que 
possam formular sínteses socioambientais, em acordo com as 
reformulações formais dos currículos dos cursos de graduação ou 
de formação continuada, havendo a atenção destinada à 
fundamentação teórica para tal. 

Outro fator relevante é a formação continuada aliada a 
uma prática reflexiva, as quais se configuram como um forte 
instrumento para o fazer docente, considerando ainda a 
necessidade de maiores reflexões sobre as concepções de 
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professores e práticas curriculares (tidas como exitosas) das 
escolas que dizem fazer educação ambiental. 

Finalizamos este texto, com o desejo de ter contribuído, 
através deste relato de experiência do vivido, para a temática e 
para reflexões sobre os dilemas e necessidades que envolvem o 
professor atuante como educador ambiental em espaços formais, 
o qual vivencia os reflexos de sua formação (ou ausência da 
mesma) em sua prática, com os desafios impostos por sua missão 
enquanto educador frente ao social e na tratativa de respostas às 
políticas públicas. 
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Produções zínicas sobre doenças 
parasitárias em aulas de biologia – uma 

prática de ensino inovadora 

Jéssyka Melgaço Rodrigues 
Raylson Francisco Nunes de Sousa  

Raphael Alves Feitosa 

Do ponto de vista biológico, o parasitismo pode ser 
entendido como uma relação direta e estreita entre dois 
organismos, a saber, a) o hospedeiro e b) o parasita – que leva a 
produção de doenças. Logo, parasitoses ou doenças parasitárias 
são infecções causadas por agentes patogênicos como bactérias, 
vírus, protozoários, fungos e vermes. Nesse ínterim, os fanzines 
(revistinhas artesanais) foram construídos pelos estudantes de 
uma turma de 2º Ano do EM, nas aulas de biologia, para 
trabalhar conceitos escolares relativos as doenças parasitárias. Os 
temas propostos para serem abordados nos fanzines, foram: 
micoses, aids, doença de chagas, sífilis, gonorreia, zika e 
chikungunya. O ritmo de trabalho que se instaurou entre os 
grupos resultou, após um mês, na produção de 10 fanzines. A 
análise do conteúdo dos zines, fruto de leituras flutuantes, 
evidenciou uma concordância entre as produções, já que todas 
elas dedicaram suas páginas para propagar informações relativas 
ao parasita causador, meios de transmissão, sintomas, diagnose e 
profilaxia das doenças. Cabe ressaltar que, alguns dos faneditores 
utilizaram de forma crítica e divertida a abordagem dos 
conteúdos, pois existiram algumas propostas de situações de 
humor a partir da combinação de elementos de cunho científico e 
personagens, cenários e palavras do cotidiano que, por serem 
familiares são mais facilmente compreendidas. E mais, 
identificamos que foi variável a forma final de apresentação de 
um zine em relação a outro. Ou seja, ainda que a base comum 
fosse o corte e colagem dos materiais (revistas e jornais) 
disponibilizados para os faneditores, algumas equipes escreveram 
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mais, enquanto que outras usaram mais recortes de imagens. 
Portanto, entendemos que o instrumento aqui apresentado, se 
presta a ser uma estratégia dinâmica, lúdica e inovadora para o 
ensino de biologia com vistas no aprimoramento de 
competências e habilidades diversas por parte do alunado. 
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Rogo em prece que me ensine tudo o 
que pela minha vida pacce:  

As contribuições da aprendizagem 
cooperativa na formação de um 

licenciando em ciências biológicas 

Átila Monteiro Santos 
Raphael Alves Feitosa 

Existem críticas feitas aos cursos de licenciatura, com o 
domínio do conteúdo específico em detrimento do pedagógico e 
o distanciamento existente entre a teoria vista e a prática realizada 
em sala de aula. Dessa forma, as narrativas autobiográficas 
tornam-se ferramentas importantes que podem contribuir para a 
formação dos futuros professores. Assim, o presente trabalho 
buscou, através de uma pesquisa narrativa autobiográfica, 
rememorar as vivências do autor relacionadas com a 
Aprendizagem Cooperativa, buscando analisar as contribuições 
dessas para a sua formação como profissional docente. Para 
tanto, através da escrita de uma narrativa autobiográfica, o autor, 
por meio de relatos de experiência, diários de estágio e anotações 
em cadernos de campo, reviveu os momentos em que a 
Aprendizagem Cooperativa foi importante para a construção do 
seu perfil docente, sendo importante para a visão que hoje possui 
em relação ao propósito da sua função enquanto professor. 
Ademais, as conclusões, bem como as incertezas, concebidas por 
essas vivências foram relacionadas com o conhecimento até então 
produzido. O trabalho enfatiza a importância da Aprendizagem 
Cooperativa para a sua identificação e aceitação da profissão 
docente, para a construção de uma visão crítica em relação ao 
processo de ensino-aprendizagem, a percepção desse em relação 
ao atual cenário encontrado nas escolas públicas e a oportunidade 
de pôr em prática, em uma situação real, a teoria estudada. Dessa 
forma, partindo das percepções do percurso vivido pelo autor, 
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reafirma-se a importância de atividades que, além de discutir os 
teóricos relacionados a educação, estejam diretamente envolvidas 
com a prática no ambiente escolar durante o processo de 
formação inicial do professor. Nessa perspectiva, a metodologia 
da Aprendizagem Cooperativa, na figura dos programas da 
Universidade Federal do Ceará, foi de suma importância para a 
construção da identidade docente do autor, bem como para a sua 
prática em sala de aula. 
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Criação do blog Fanzinebio para a 
disseminação do uso do fanzine no 
ensino de biologia - um relato de 

experiência 

Raylson Francisco Nunes de Sousa 
Jéssyka Melgaço Rodrigues 

Raphael Alves Feitosa 

Fanzines são mídias alternativas de baixo custo financeiro 
que podem conter traços artísticos distintos, como: pintura, 
desenho, escrita e ilustrações. Então, desenvolvemos, no âmbito 
do PIBID-Bio/FACEDI, um conjunto de ações educativas na 
EEM Joaquim Magalhães (Itapipoca-CE), com foco na produção 
de zines para a abordagem de assuntos biológicos. As ações 
contaram com a colaboração de alunos do EM, licenciandos e 
uma professora de biologia. Como meio de propagação do fazer 
zínico e dos resultados advindos deste, criamos um blog, 
denominado fanzinebio. O blog encontra-se organizado em 
diferentes partes. O primeiro item apresenta aspectos 
relacionados a gênese da prática zínica no mundo. O segundo, 
busca definir o que são fanzines e, após isso, procura elencar suas 
características principais, esclarecendo seu processo construtivo. 
O terceiro ponto trata de questões referentes à prática faneditora 
em situações de aprendizagem. Logo após, tecemos algumas 
considerações para propor a ideia de que as práticas zínicas em 
espaços escolares podem ampliar as possibilidades de 
aprendizagem dos conteúdos biológicos e (re) aproximar ciências 
e artes. Neste universo, demos um destaque especial para os 
relatos das experiências escolares e para os zines obtidos. 
Verificamos que o blog obteve um número significativo de 
visualizações e comentários. A partir dos registros efetuados 
pelos visitantes (em sua maioria, os próprios atores das 
atividades), percebemos uma boa aceitabilidade do recurso em 
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razão do seu caráter artístico, científico, lúdico e inovador. Nesta 
ótica, acreditamos que o fanzinebio foi uma ferramenta útil na 
partilha de concepções dos indivíduos acerca da prática zínica. 
Cremos, ainda, que ele possibilita a disseminação dos saberes 
teórico-práticos relacionados ao uso do fanzine na escola, 
levando outros docentes a se apropriarem dessa mídia e a 
implementá-la no seu cotidiano. O blog é, portanto, um convite a 
experimentação da tarefa de zinar na escola.  
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Formação inicial:  
Uma trajetória de desafios e 

possibilidades 

Alexandre Rodrigues da Conceição 
Maria Danielle Araújo Mota 

A formação inicial se configura como um momento 
importante na vida dos futuros professores, pois nos permite 
estar em contato com diversas situações que contribuem para a 
construção da identidade docente. Para isso, se torna essencial 
destacar as vivências e experiências obtidas durante a graduação, 
como uma possibilidade de refletir sobre o desenvolvimento 
pessoal e profissional. Desta forma, vale destacar as vivências dos 
Estágios Supervisionados e a Monitoria Acadêmica, como fatores 
importantes para a formação docente, pois nos permite estar em 
contato não só com a realidade na qual a educação está inserida, 
mas também acompanhar a rotina do professor-formador 
durante o período em que os Estágios Supervisionados e a 
monitoria são realizados. Assim, esse trabalho tem como objetivo 
relatar a trajetória formativa de desafios e possibilidades de um 
estudante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, 
ofertado pela Universidade Federal de Alagoas. Para isso, será 
utilizado o memorial como uma forma crítica e reflexiva de 
descrever a importância das vivências de Estágio Supervisionado 
e Monitoria Acadêmica durante a formação inicial. Assim, a 
realização deste trabalho nos permitiu perceber uma 
desconstrução da percepção sobre o papel do professor na 
sociedade e o comprometimento com um ensino capaz de 
possibilitar aos estudantes uma aprendizagem integradora, que vai 
muito além da transmissão do conhecimento, o que se tornou 
claro após as disciplinas pedagógicas. Portanto, é fundamental 
que os estudantes participem de atividades formativa de ensino e 
aprendizagem que contribuem para a formação do discente.  
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Uso do método científico para refletir 
sobre o contexto escolar 

Raquel Sales Miranda 
José Guilherme Miranda Chaves 

O método científico trata-se de um conjunto de 
procedimentos por meio do qual o pesquisador pode propor 
explicações para fenômenos observados. Para iniciar esse 
processo, o pesquisador deve partir de um problema, elaborar 
hipóteses e definir um método de pesquisa quantitativo ou 
qualitativo. Após o trabalho de campo, o cientista deve analisar os 
resultados e concluir se sua hipótese inicial coincidiu ou não com 
os dados levantados. Sabendo da importância dos alunos 
compreenderem como a ciência se desenvolve e corroborando 
com a ideia de Pozo e Crespo (2009), de que a resolução de 
problemas qualitativos podem auxiliar na interpretação e 
contextualização de temas cotidianos, foi realizada uma atividade 
com as turmas de nono ano do turno da manhã, em uma escola 
localizada no Bom Jardim. Para isso, os alunos tiveram que se 
reunir em equipes e identificar um problema na escola e elaborar 
uma hipótese para explicar o motivo da existência do referido 
problema, para que em seguida pudessem realizar uma pesquisa 
de campo, para comprovar ou refutar suas hipóteses. Os alunos 
identificaram diversos problemas, desde elementos da 
infraestrutura, até o desperdício de comida, comportamento e 
motivação dos alunos. Após a conclusão das pesquisas, os 
estudantes apresentaram os seus resultados e as suas sugestões 
para a melhoria dos problemas indicados. Ao fim dos trabalhos, 
foi possível perceber que apesar das dificuldades para que os 
alunos entendessem o procedimento científico, eles puderam 
perceber que a ciência não é neutra e que a pesquisa quantitativa e 
qualitativa, tem a mesma validade. Assim, percebe-se que como 
afirmam Pozo e Crespo (2009), a utilização de conteúdos 
procedimentais, como o método científico, pode auxiliar os 
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alunos a desenvolverem habilidades de raciocínio científico e 
resolução de problemas. Ainda para esses autores, esse tipo de 
atividade procedimental é importante porque favorece o 
desenvolvimento da autonomia e criticidade do aluno.  
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Evolução biológica:  
Abordagem da natureza da ciência 

(NdC) no ensino de assuntos 
controversos 

Samara Keylla da Silva Sales 
Mário Cézar Amorim de Oliveira 

A Natureza da Ciência (NdC) é um importante aspecto a 
ser contemplado no ensino de Biologia na perspectiva da 
alfabetização científica. Como assuntos controversos permeiam a 
educação científica e, mais especificamente, o ensino de Biologia, 
mobilizando em sala de aula conhecimentos de naturezas 
distintas, tais como religiosos e folclóricos, tornam-se propícios 
para esclarecer as características do conhecimento científico, 
demarcando-o de conhecimentos que compõem o repertório 
sociocultural de estudantes e professores. Esse trabalho relata a 
experiência vivenciada por uma bolsista de Iniciação à Docência 
(ID), atuante no subprojeto PIBID-Bio/FACEDI e discute as 
principais dúvidas que estudantes do ensino médio apresentaram 
em aulas de evolução biológica (EB) com abordagem da NdC.  
As aulas foram ministradas em uma turma de segundo ano de 
uma escola estadual no município de Itapipoca, Ceará, no mês de 
dezembro de 2016, cujos temas ensinados estavam relacionados a 
conteúdos de biotecnologia e EB. Contudo, nesse trabalho 
delimitaremos a discussão à abordagem da NdC no contexto do 
ensino de EB. Durante as aulas, verificou-se uma maior 
resistência dos estudantes na abertura para o diálogo, o que a 
literatura explica como um comportamento influenciado pelo 
compromisso dos sujeitos com suas crenças religiosas, algo que, 
com o avanço das igrejas neopentecostais nos espaços em que o 
estado falha com seu compromisso social, torna-se ainda mais 
presente nas concepções dos estudantes sobre temas científicos, 
tais como a origem da vida e das espécies. As principais dúvidas 



 160 

dos alunos entrelaçavam confusamente crenças religiosas com 
explicações científicas. Conclui-se que a abordagem da NdC no 
ensino de Biologia requer estudo e planejamento aprofundados, 
uma vez que o ensino de alguns conteúdos como o de EB 
envolve, além das cosmovisões dos alunos, seus compromissos 
religiosos, o que pode se tornar um obstáculo epistemológico na 
compreensão dos conceitos científicos. 
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A informática como ferramenta do 
ensino de biologia e química:  

A percepção dos alunos de uma turma 
de ensino médio no Ceará 

Daniel Azevedo de Brito 
Leiliane Frota Correia Lima 

Eliene Teixeira de Oliveira  
Lidiane Oliveira da Silva 

Rafael Rodrigues de Loiola 

O ensino de Ciências precisa ser ferramenta para instigar 
estudantes a serem críticos e participativos na resolução de 
problemas inerentes ao mundo em que vivemos, extrapolando a 
concepção de que uma disciplina existe por si só, independente 
das outras, e sem finalidade no mundo real. Com isso, seu ensino 
deve ser trabalhado no contexto escolar de forma adequada, em 
que não basta apenas que sejam transmitidos os conteúdos, mas 
como uma disciplina de investigação, direcionada para ajudar o 
aluno a compreender e explicar a sua realidade. Já não é mais o 
tempo em que a escola representa a única fonte de transmissão de 
conhecimentos, hoje atuam também a internet, televisão e outros 
meios das chamadas tecnologias digitais. Essa pesquisa teve como 
objetivo analisar como estudantes de ensino médio de uma escola 
pública percebem a informática como ferramenta do ensino da 
Biologia e da Química. Estas disciplinas foram escolhidas por 
serem ministradas por autores deste trabalho. Trinta e dois alunos 
de segundo ano do ensino médio de uma escola pública de Tauá 
responderam a uma pergunta aberta sobre este ponto e os 
resultados foram agrupados em categorias. Foi constatado que a 
maioria dos estudantes considera fundamental a utilização de 
recursos da informática nas aulas de Química e Biologia. Vários 
relatos destacam que o computador permite uma visualização 
melhor de moléculas, células e seres vivos, fazendo com que o 
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conhecimento não seja somente teórico. Outro ponto que 
apareceu nos relatos é a facilidade que a internet trouxe para as 
pesquisas escolares, pois permite que dúvidas sejam esclarecidas 
mesmo sem o professor. Concluímos que os estudantes 
valorizam o uso da informática, mas é fundamental os docentes 
buscarem conhecer as potencialidades didática deste recurso para 
que ela não seja apenas uma réplica moderna dos métodos 
tradicionais.  
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Aulas práticas de ciências antes ou 
depois da teoria: A visão de alunos do 

ensino fundamental 

Daniel Azevedo de Brito 
Leiliane Frota Correia Lima 

Joáfia Gomes de Sousa 
Igor Mário Rodrigues Benedito 

Para facilitar a aprendizagem dos alunos, o professor se 
vale de estratégias, ou seja, de aplicação de meios disponíveis com 
vistas à concretização de seus objetivos. O conceito de método 
de ensino guarda relação com a coleção de técnicas e momentos 
logicamente coordenados visando conduzir a aprendizagem dos 
alunos para determinados objetivos, sendo assim a aula prática é 
um meio pelo qual o docente conduz através de práticas os 
assuntos teóricos. Os autores divergem se a prática deve ser 
aplicada antes ou depois de uma abordagem teórica. Tendo em 
vista a importância das modalidades de ensino, esse estudo visa a 
relevância da aula prática. Essa pesquisa teve como objetivo 
analisar se os estudantes de uma turma de ensino fundamental, 
em uma escola púbica Fortaleza, preferem ter aulas práticas de 
ciências antes ou depois de uma explicação teórica, bem como 
analisar os argumentos para este ponto de vista. Neste sentido, 
foram entrevistados 25 alunos de oitavo ano do ensino 
fundamental. A ferramenta de entrevista foi uma única pergunta 
subjetiva. Os resultados semelhantes foram reunidos em 
categorias. Tratou-se de uma pesquisa com aspectos qualitativos 
bem como quantitativos. A partir dos dados coletados, pôde-se 
perceber que a maioria dos estudantes entrevistados prefere ter a 
aula teórica depois da aula prática, ao contrário do que tínhamos 
em mente em nossa hipótese. O argumento mais citado refere-se 
ao fato da teoria antes estragar eventuais surpresas, como se a 
aula teórica entregasse os resultados antes mesmo do 
experimento. Diante das falas, fica a conclusão e reflexão sobre o 
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tipo de teoria e prática que deve ser proposta, não sendo mais 
admitidos experimentos ao estilo de uma receita de bolo no qual 
todos já sabem previamente o resultado. 
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Atividades lúdicas como meio de 
avaliação 

Renata Candido Carvalho 
Thiago Sales Lobo Guerra 

Maria Izabel Gallão 

O presente trabalho tem como método de estudo a 
avaliação das atividades desenvolvidas durante o Curso de Férias 
(CF) realizado pelo PET Biologia UFC, que ocorreu entre os dias 
13 à 17 de Janeiro de 2017, com alunos do ensino médio das 
escolas públicas do estado do Ceará. O CF organizado pelo PET 
Biologia UFC tem o intuito de promover atividades que 
trabalhem o espírito participativo, criativo e independente dos 
alunos. As avaliações realizadas seguiram padrões que buscaram 
explorar a criatividade e interação dos alunos com intuito de 
avaliar, não só a questão de compreensão do conteúdo biológico 
apresentado durante o curso, mas também do nível de 
engajamento e interesse nas atividades que obtiveram maior 
aceitação pelo público. Diante do modelo ortodoxo em que os 
alunos são avaliados nas escolas o CF trouxe uma proposta de 
otimizar o processo avaliativo com base no grau de 
comprometimento dos alunos com os conteúdos ministrados 
durante o curso. A explicação da atividade, sorteio dos temas e 
divisão das equipes foram feitas no primeiro dia, e ao longo da 
semana os alunos foram auxiliados pelos petianos na elaboração 
das atividades. As apresentações foram realizadas no 
encerramento do CF as metodologias utilizadas para a avaliação 
foram: Cordel, Música, Teatro, Divulgação Científica e Jogo. As 
atividades promoveram um clima amistoso e mostrou-se um 
ótimo método avaliativo, não só promovendo o trabalho em 
equipe, mas também otimizando o protagonismo de cada aluno. 
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Abordagem da teoria evolucionista com 
universitários da Faculdade de 

Educação Ciências e Letras do Sertão 
Central no período do ensino médio 

Talita de Souza de Alcântara 
Natália Pontes 

Suzana Silva Pinheiro  

O trabalho foi desenvolvido na FECLESC a fim de tentar 
avaliar os conhecimentos desses alunos em relação ao ensino 
médio vivenciado por cada aluno. Segundo Pereira (2009), a 
evolução é mal compreendida tanto por professores quanto por 
alunos de Biologia. Deste modo, essa pesquisa objetivou realizar 
um levantamento e análise das concepções dos alunos 
universitários da FECLESC sobre Evolução Biológica através de 
um questionário, buscando analisar as concepções desses alunos. 
A entrevista foi realizada com alunos de todos os cursos. Tal 
levantamento se deu com o intuito de elaborar uma sequência 
didática de dados para observação e análise das opiniões dos 
alunos. Para tanto, o mesmo continha quatro questões abertas e 
oito questões fechadas, perfazendo um total de doze perguntas. 
Antes de serem entrevistados foram orientados que o 
questionário abordava o tem de evolução e seus aspectos. Assim, 
as questões foram elaboradas no nível do ensino médio para que 
ficasse clara a compreensão no momento da resolução. Por meio 
dos dados obtidos, observou-se que das questões abertas 100% 
dos entrevistados ouviram falar de evolução no ensino médio, 
porém, a ideia foi reforçada apenas na faculdade ou em outros 
locais numa roda de conversa, alguns também viram na televisão, 
jornais e palestras. Poucos dos alunos sabiam relacionar os 
teóricos da evolução, além de outras perguntas que foram 
realizadas, os resultados foram muito proveitosos, podemos 
perceber que os alunos adentram na universidade com ideias 



 167 

ainda distante do que realmente é a evolução biológica. 
Concluímos que, as escolas não abordam de forma aprofundada 
todos os aspectos importantes na história da evolução 
dificultando aos alunos uma melhor compreensão sobre a origem 
da vida e evolução da espécie humana.  
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Projeto horta nas escolas com jardim 
ecológico 

Talita de Souza de Alcântara 
Natália Pontes 

Maria das Graças Rodrigues de Lima 
Brena de Fátima Bezerra Oliveira 

O grande desafio do professor é possibilitar ao aluno 
desenvolver as habilidades necessárias para a compreensão do 
papel do homem na natureza (BRASIL, 1996). No entanto, ao 
tentar realizar esta tarefa de formar cidadãos ecologicamente 
corretos, alguns professores podem encontrar algumas 
dificuldades como, por exemplo, na abordagem dos temas 
científicos no ensino, assim como a sua aplicação na vida 
cotidiana do aluno. A proposta é projeto horta nas escolas 
juntamente com o jardim ecológico realizado na escola Marieta 
Cals do Município de Capistrano. A proposta do projeto na 
escola contempla diferentes atividades didáticas para os alunos. 
Além disso, o seu preparo oferece várias vantagens para a 
comunidade. Dentre elas, proporciona uma grande variedade de 
alimentos a baixo custo, no lanche das crianças, permite que toda 
a comunidade tenha acesso a essa variedade de alimentos por 
doação ou compra e também se envolva nos programas de 
alimentação e saúde desenvolvidos na escola. Portanto, o 
consumo de hortaliças cultivadas em pequenas hortas auxilia na 
promoção da saúde. Há várias atividades que podem ser utilizadas 
na escola com o auxílio de uma horta onde o professor relaciona 
diferentes conteúdos e coloca em prática a interdisciplinaridade 
com os seus alunos. A cadeia alimentar é um exemplo. o 
professor pode utilizar esse conceito e relacionar o papel da horta 
com o fornecimento de nutrientes do solo para as hortaliças e, 
posteriormente, o consumo das hortaliças fundamentais para a 
nutrição do ser humano.  Para preparação do jardim pretendemos 
reciclar todo material que é desperdiçado na escola, fazendo a 
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escolha mais econômica, diminuir o consumo de água, assim 
como telhados verdes para se manter em um ambiente “vivo”. 
Com essas propostas pretendemos que os alunos aprendam cada 
dia mais serem ecológicos com o ambiente que os cercam. 
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Discutir evolução a partir da percepção 
dos alunos 

Thiago Sales Lobo Guerra 

As Ciências Biológicas em seu amplo aspecto devem 
sempre ser tratadas de forma unificada e abrangente, onde seus 
elementos devem fazer sentido e serem interligados. Desde a 
criação da teoria da evolução e a formação da Teoria Sintética da 
Evolução é tratada como eixo unificador dessas ciências. Mesmo 
sendo clara a importância da evolução para uma compreensão 
mais completa da biologia. Muitas vezes o ensino de evolução nas 
escolas é perpassado de dificuldades, como dificuldades em 
entender os conceitos e dificuldades em reconhecê-los como 
validos, também associado a fatores étnicos ou religiosos. Frente 
a essas dificuldades o PET Biologia UFC, durante o curso de 
férias, atividade de extensão executada no período das férias, para 
alunos do ensino médio das escolas públicas de Fortaleza onde os 
alunos participam de diversas atividades relacionadas à biologia e 
ciência, nesse contexto foi pensada a atividade "Discutir 
Evolução a partir da percepção dos alunos” foi criada. Onde era 
feita uma aula expositiva sobre alguns tópicos relacionados ao 
conteúdo de evolução, após isso os alunos foram separados em 4 
grupos onde cada grupo recebeu um card com um ambiente 
diferente, e cards divididos nas categorias dentição, revestimento, 
membros e insumos. Onde os alunos teriam que escolher o que 
melhor se adequassem ao ambiente que lhe foi dado. A partir 
disso, os alunos puderam construir suas próprias percepções de 
evolução e adaptação e foram capazes de defender e mostrar seus 
pontos de vista em relação ao conteúdo, com a ajuda da 
apresentação inicial os alunos dispuseram da base necessária para 
elaboração e concepção das suas próprias percepções, 
estimulando assim a sua autonomia e participação no processo de 
aprendizagem.  
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Bioarte como elemento de formação 
docente 

Raphael Alves Feitosa 
Fabiola Simões Rodrigues da Fonseca 

Francisco Regis Vieira Alves 

Tradicionalmente, a formação de professores no campo 
das ciências naturais (Biologia, Química e Física) carrega como 
característica uma educação baseada em conteúdos acadêmicos 
específicos, com predomínio da cognição. Além disso, há uma 
educação apolítica, neutra e centralizada nos processos de 
memorização do conhecimento. Esse tipo de educação não pode 
explorar outros aspectos da formação humana, como estética, 
sensibilidade e cultura não científica. Em oposição ao ensino 
descrito acima, alguns pesquisadores têm sugerido uma 
reaproximação entre arte e ciência, como forma de superar as 
limitações da atual formação de professores em instituições de 
ensino. Nesse sentido, buscamos desenvolver num curso de 
Licenciatura em Ciências Biológicas, atividades que liguem Arte e 
Ciência, através do projeto BioArte, o qual combina fotografia, 
artes visuais e outras formas de expressão artística. No semestre 
letivo 2017.2, na exposição "A Simples curiosidade", foram 
expostos mais de vinte obras fotográficas desenvolvidas pelos 
estudantes, cinco vídeos elaborados com a técnica do "stop 
motion", uma instalação de arte, exposição de desenhos 
científicos e artísticos, além de apresentações musicais. Segundo o 
relato dos participantes, os futuros professores envolvidos 
analisaram como produtiva a experiência, pois permitiu um novo 
olhar sobre a docência, na qual arte e ciência caminham em 
proximidade. As técnicas de baixo custo utilizadas com material 
disponível (aparelho celular) permitiram um novo olhar para o 
mundo natural/cultural que nos cerca, olhar esse que é ético, 
estético, político e plural.  
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Práticas pedagógicas em educação 
ambiental: reflexões por meio de relato 

de experiência 

Marily da Silva Brito 
Solonildo Almeida da Silva 

Maria Helena Bandeira 

Mediante as difíceis relações homem-natureza, muitos 
desafios e abordagens fazem-se presentes na prática do professor, 
exigindo uma nova (ou reflexão sobre) postura e concepções 
frente ao seu papel de transformação social enquanto educador. 
Neste cenário, de acordo com os estudos de Loureiro e 
Layrargues (2006) a Educação ambiental é tida como uma 
ferramenta importantíssima de mudanças de paradigmas tendo 
em vista que a intervenção agressora antrópica não é inata do ser 
humano, mas resultado das relações sociais e historicamente 
construída. Partindo desses pressupostos, este trabalho apresenta 
um relato de experiência vivida no desenvolvimento de uma 
sequência didática com a temática: “Meio Ambiente – Conhecer e 
conservar o açude Caldeirão”, aplicada em 2016 numa escola 
municipal de Piripiri – Piauí com alunos de duas turmas de séries 
iniciais do Ensino Fundamental. Foram desenvolvidas atividades 
interdisciplinares partindo do contexto dos alunos para 
proporcionar uma aprendizagem significativa e reflexões sobre a 
preservação e conservação da principal fonte de água do 
município. Este relato vem trazer nossa percepção atual sobre 
esta prática, mediante o amadurecimento profissional e 
acadêmico, na qual hoje consideramos tais abordagens em EA 
limitadas e fragilizadas, tendo em vista que segundo os autores 
citados anteriormente, as ações que prevalecem nos ambientes 
educativos restringem-se apenas a difusão da gravidade dos 
problemas ambientais e suas consequências para o meio 
ambiente, sendo estas não suficientes para uma abordagem crítica 
capaz de intervir no processo de transformação socioambiental 
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em prol da superação. Concluímos também que a formação 
continuada aliada à uma prática reflexiva é um forte instrumento 
para o fazer docente, considerando ainda a necessidade de 
maiores reflexões sobre as concepções de professores e práticas 
curriculares (tidas como exitosas) das escolas que dizem fazer 
educação ambiental. 
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A Importância do PIBID:  
um relato na formação docente 

Anne Karoline Cardoso Silva 

A vivencia no PIBID colaborou para a formação de uma 
licenciada do curso de Ciências Natureza da Universidade Federal 
do Piauí-UFPI, campus Teresina-PI, no que diz respeito a 
formação da licenciada, como professora. Buscou-se extrair a 
visão da licenciada no que diz respeito ao interesse, relevância e 
importância do PIBID na construção de como docente. No 
entanto quando pensamos em educação de boa qualidade, temos 
que analisar sobre a formação dos professores, e um dos desafios 
às constantes transformações em virtude dos avanços 
tecnológicos além da conduta da sociedade modernas. Em síntese 
a partir do que foi vivenciado e diante de todas as atividades 
realizadas, o projeto de iniciação à docência visa inserir o 
acadêmico nas práticas de ensino durante sua graduação 
preparando-o assim, para o exercício da profissão, vivenciando 
no cotidiano da escola, a construir um espaço de aprendizagem e 
trocas de experiências, gerando uma visão ampla que o futuro 
profissional terá ao ingressar no mercado de trabalho. Quanto às 
dificuldades enfrentadas foi impacto do público no qual atuou-se, 
no qual se tratam de alunos carentes que apresentam opiniões e 
realidades diferentes. Entre os aspectos positivos do Pibid 
destacam-se a experiência, a aprendizagem, a confiança e 
principalmente o conhecimento a respeito da realidade no qual os 
professores de Biologia se encontram. Como base na vivência 
pode-se afirmar ajudou a desenvolver suas habilidades como 
pessoa e como profissional, através do aprendizado, experiência e 
do contato com os diferentes tipos de pessoas. Possibilitou a 
licenciada a descobrir que queria seguir carreira de docente, pois 
um dos pontos positivos é conscientização e a preparação para a 
realidade que encontrará como futuro docente. Trata-se de 
experiências valiosas para quem ainda está em processo de 
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formação, pois possibilita de fato conhecer a prática docente de 
uma forma orientada e crítica, evitando possíveis equívocos na 
futura atuação na condição de docente, mas atentando que o 
PIBID não resolverá todos os problemas da educação do nosso 
país. 

  



 176 

Lista de figuras 

Figura 1 Trabalho apresentado por uma das equipes das turmas 
de nono ano (Parte 1). ............................................................... 89 

Figura 2: Trabalho apresentado por uma das equipes das turmas 
de nono ano (Parte 2). ............................................................... 90 

Figura 3: Zines produzidos artesanalmente por alunos de uma 
escola de Tururu-CE. .............................................................. 103 

Figura 4: Zines produzidos pelo grupo que abordou a sífilis. . 106 

Figura 5: Zine produzido pelo grupo que abordou a zika. ...... 108 

Figura 6: Zine produzido pelo grupo que abordou a doença de 
chagas. ....................................................................................... 109 

Figura 7: Zine produzido pelo grupo que abordou a 
chikungunya. ............................................................................. 111 

Figura 8: Zines produzidos pelo grupo que abordou as doenças 
fúngicas. .................................................................................... 112 

Figura 10: Zine produzido pelo grupo que abordou a gonorreia.
 .................................................................................................... 114 

Figura 11: Zine produzido pelo grupo que abordou a AIDS. . 115 

Figura 12: Layout do blog fanzinebio. ........................................... 121 

Figura 13: Relatos do ciclo de oficinas. ....................................... 122 

Figura 14: Alunos na oficina de produção de Zínes ................. 122 

Figura 15: Zine produzido por alunos (Chikungunya). ............ 123 

Figura 16: Zine produzido por alunos (HIV/AIDS). ............... 124 

Figura 17: Acervo “fanzinada”. .................................................... 125 

Figura 18: Forma de acesso ao blog “Fanzinebio”. .................... 127 

Figura 19: Panorama inicial do blog. ............................................. 127 

https://d.docs.live.net/05e1a28e40bc626a/Área%20de%20Trabalho/Livro%20UFC/I%20SCEB%20livro%20FINAL.docx#_Toc533671956
https://d.docs.live.net/05e1a28e40bc626a/Área%20de%20Trabalho/Livro%20UFC/I%20SCEB%20livro%20FINAL.docx#_Toc533671956
https://d.docs.live.net/05e1a28e40bc626a/Área%20de%20Trabalho/Livro%20UFC/I%20SCEB%20livro%20FINAL.docx#_Toc533671958
https://d.docs.live.net/05e1a28e40bc626a/Área%20de%20Trabalho/Livro%20UFC/I%20SCEB%20livro%20FINAL.docx#_Toc533671958
https://d.docs.live.net/05e1a28e40bc626a/Área%20de%20Trabalho/Livro%20UFC/I%20SCEB%20livro%20FINAL.docx#_Toc533671963
https://d.docs.live.net/05e1a28e40bc626a/Área%20de%20Trabalho/Livro%20UFC/I%20SCEB%20livro%20FINAL.docx#_Toc533671963


Este livro torna vivo e significativo o universo do 
ensino, visto que traz investigações 

extremamente relevantes para o contexto atual, 
pois compreendemos que a pesquisa, além de 
ser uma das melhores possibilidades para a 
produção de conhecimento, é o fundamento 

para a revolução científica, tecnológica e 
cultural. Neste caso, particularmente instigante, 

por tratar-se de uma produção coletiva que 
reúne um conjunto de experiências em Ensino, 

apresentadas no I Simpósio Cearense de Ensino 
de Biologia, uma produção de colegas 

educadores e pesquisadores de diversas 
Instituições Superiores de Ensino.
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