
 
 

 
 

  

EESSTTAADDOO  DDEE  RROORRAAIIMMAA  

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  EESSTTAADDUUAALL  DDEE  RROORRAAIIMMAA  --  UUEERRRR  

PPRRÓÓ--RREEIITTOORRIIAA  DDEE  PPEESSQQUUIISSAA  EE  PPÓÓSS--GGRRAADDUUAAÇÇÃÃOO  --  PPRROOPPEESS  

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  PPÓÓSS--GGRRAADDUUAAÇÇÃÃOO  EEMM  EENNSSIINNOO  DDEE  CCIIÊÊNNCCIIAASS  --  PPPPGGEECC  

 
 

 

 

 

Isaac Sutil da Silva 

 

 

 

ANÁLISE DOS MEIOS ESTRATÉGICOS DE ENSINO UTILIZADOS EM 

BIOLOGIA: UMA PERSPECTIVA A PARTIR DA PRÁTICA DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Boa Vista – RR 
2015 



 
 

 
 

Isaac Sutil da Silva 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DOS MEIOS ESTRATÉGICOS DE ENSINO UTILIZADOS EM 

BIOLOGIA: UMA PERSPECTIVA A PARTIR DA PRÁTICA DOCENTE 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Mestrado 
Profissional em Ensino de Ciências da 
Universidade Estadual de Roraima, como pré-
requisito para obtenção do título de Mestre em 
Ensino de Ciências. 
 

 

Orientadora: Profª. Drª. Patrícia Macedo 

Castro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boa Vista -RR 
2015 



 
 

 
 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

 

Isaac Sutil da Silva 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de 
Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 
da Universidade Estadual de Roraima, como 
pré-requisito para obtenção do título de 
Mestre em Ensino de Ciências. 

 

Aprovado em: 
 
 

Banca Examinadora 
 

 
 

Prof.ª DSc. Patrícia Macedo Castro  
Universidade Estadual de Roraima- UERR 

Orientador(a)  
 

 

 
Prof.ª DSc. Andréia Silva Flores 

Museu Integrado de Roraima- MIRR 
Membro Interno 

 
 

 
Prof. DSc. Sérgio Luiz Lopes 

Universidade Federal de Roraima-UFRR 
Membro Externo 

 
 
 

 
 

Boa Vista -RR 
2015 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho àqueles que contribuíram direta ou 

indiretamente para que ele se concretizasse, em especial, a minha 

esposa Jusciléia Tavares e, aos meus familiares de maneira geral, e 

em memória a minha mãe Marta Sutil e meu irmão Leandro Sutil, os 

quais muito fizeram por mim, e contribuíram para que eu focasse na 

conquista dos meus objetivos de vida e acadêmicos. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Na procura de conhecimentos, o primeiro passo é o silêncio, o 
segundo ouvir, o terceiro relembrar, o quarto praticar e o quinto 

ensinar aos outros”.  Pensamento Judaico. 

 

http://kdfrases.com/frase/155872
http://kdfrases.com/frase/155872
http://kdfrases.com/frase/155872
http://kdfrases.com/autor/frases-judaicas


 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço em primeiro lugar ao Eterno pelo dom da vida, pela força que consegui nos 

momentos de grandes desafios e superações que tive que enfrentar ao longo da minha 

caminhada de vida e acadêmica. 

À minha família, minha profunda gratidão. A minha esposa, Jusciléia Tavares que 

muito me ajudou com diversas atitudes de carinho, amor, paciência e cumplicidade. A minha 

mãe e irmão, em memória, Marta Sutil e Leandro Sutil, que me ensinaram e incentivaram 

em vida, além dos exemplos que deixaram gravados em minha memória. Ao meu pai, José 

Carlos, aos meus irmãos, os cunhados, sobrinhos, tios e primos. 

Aos amigos e colegas de mestrado, principalmente, Antonia Valdirene e Misiaria, 

pela parceira em trabalhos e nas angustias acadêmicas. 

Aos professores do Mestrado por terem contribuído com o meu crescimento 

profissional, social, acadêmico e pessoal. 

À minha orientadora Profª. Drª. Patrícia Macedo de Castro, a qual muito contribui 

para chegar ao final dessa etapa de estudos e pesquisa. 

Aos Professores de Biologia participantes desta pesquisa, por aceitarem a minha 

presença nas suas aulas. 

Aos professores que compõem a banca de avaliação pelas contribuições.  

Enfim, agradeço a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram nesta caminhada.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMO 

 

O processo de ensino é uma ação complexa e carregada de desafios a serem enfrentados 
na sua execução, especialmente ao que concerne em possibilitar que a aprendizagem 
aconteça. Sendo assim, a presente pesquisa teve como objetivo geral analisar as principais 
estratégias de ensino desenvolvidas pelos professores de Biologia em escolas públicas do 
estado de Roraima, e buscando verificar as contribuições das estratégias de ensino ao 
processo de interação entre o objeto de ensino e a aprendizagem na concepção docente; as 
principais estratégias de ensino e recursos didáticos utilizados pelos professores de Biologia 
na regência de suas aulas; identificar os critérios estabelecidos pelos professores na 
definição das estratégias de ensino e dos recursos didáticos utilizados; e averiguar como 
são desenvolvidas as estratégias de ensino pelos professores de Biologia. O percurso 
metodológico foi de uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo e abordagem da 
observação direta dos sujeitos investigados. As ações práticas da pesquisa foram realizadas 
em três escolas públicas da Educação Básica de Boa Vista, RR. Os instrumentos de coleta 
de dados utilizados foram os questionários com questões abertas e fechadas, direcionadas 
a seis professores, além da observação das aulas de Biologia de quatros docentes. Os 
resultados mostraram seis indicações de estratégias de ensino utilizadas pelos professores 
de Biologia, sendo: aulas expositivas com auxílio de slides, uso de vídeo, livros didáticos, 
seminários, pesquisas e aulas práticas. A modalidade mais frequente foi a exposição oral 
com auxílio de slides e a menos frequente foi às aulas na modalidade práticas ou 
experimentais. Referentes aos critérios de definição das estratégias de ensino e dos 
recursos didáticos, esses na maioria das vezes relacionam-se as experiências de cada 
docente e aos materiais didáticos disponibilizados pela escola. Com relação à definição das 
estratégias de ensino e recursos didáticos utilizados pelos professores foi verificado como 
critério de definição a capacidade de facilitar e despertar o interesse dos alunos aos 
conteúdos abordados. Nas ações de ensino desenvolvidas pelos professores predominou o 
método de exposição oral, seja com auxílio dos livros didáticos, textos escritos nos slides ou 
escritos no quadro. Os recursos materiais didáticos e os meios estratégicos utilizados pelos 
professores foram pouco diversificados nas aulas de Biologia e ligeiramente padronizados 
entre os professores participantes desta investigação, fato que pode gerar aulas 
desinteressantes e sem atrativos para participação ativa dos alunos nas atividades e 
consequentemente inviabilização do processo de ensino-aprendizagem. O professor deve 
garantir que às estratégias de ensino e os recursos didáticos utilizados sejam diversificados 
e inovadores, pois dessa maneira, poderá contribuir para que os diferentes estilos de 
aprendizagem ocorram entre os alunos. 
 
  

Palavras–chave: Ensino de Ciências. Ensino-aprendizagem. Estratégias de Ensino. 
Recursos didáticos. 
 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The teaching process is a complex and charged action of challenges to be faced in 
implementing them, especially when it comes enable learning takes place. Thus, the current 
study focused on analyzing the main teaching strategies developed by biology teachers in 
public schools in the state of Roraima, and seeking to verify the contributions of the teaching 
strategies to the process of interaction between the object of teaching and the learning 
teaching design; the main teaching strategies and teaching resources used by biology 
teachers in conducting their classes; identify the criteria established by teachers in defining 
teaching strategies and teaching resources used; and find out how the teaching strategies of 
biology teachers are developed. The methodological approach was a qualitative study of 
descriptive approach and direct observation of the subjects. The practical actions of the 
research were carried out in three public schools of Basic Education Boa Vista, RR. The data 
collection instruments used were surveys with open and closed questions, directed to six 
teachers, as well as observation of Biology classes of four teachers. The results showed six 
teaching strategies pointed out used by biology teachers, as follows: lectures with the help of 
slides, video use, textbooks, seminars, research and practical classes. The most frequent 
modality was oral exposure with the aid of slides and the least frequent classes were sport 
practices or experimental. Referring to the criteria for teaching strategies and teaching 
resources, these mostly relate to the experiences of each teacher and teaching materials 
provided by the school. Regarding the definition of teaching strategies and teaching 
resources used by teachers was found to defining criterion the ability to facilitate and attract 
the interest of students to the contents addressed. In educational actions developed by 
teachers the predominant method was oral exposure, either with the help of textbooks, texts 
written on the slides or written on the board. The didactic material resources and strategic 
means used by teachers were less diversified in Biology classes and slightly standardized 
among participating teachers of this research, which can generate uninteresting and 
unattractive classes for active participation of students in activities and consequently non-
viability of the teaching and learning process. The teacher must ensure that the teaching 
strategies and teaching resources used are diverse, since this way it can contribute to the 
different learning styles found among students.   
 
 
Keywords: Science Education. Teaching and learning. Teaching Strategies. Teaching 
Resources. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O trabalho docente se faz a todo o momento por desafios e obstáculos a 

serem vencidos. Quando me refiro ao trabalho docente assim, é porque entendo que 

favorecer que crianças, adolescentes ou adultos aprendam, seja uma tarefa difícil e 

cheia de particularidades para se efetivar, nesse sentido que faço tais afirmações. 

Eu enquanto profissional da educação, procuro na medida do possível romper com 

muitas das barreiras, que o próprio ato de ensinar nos impõe. Sou graduado em 

Licenciatura em Ciências Biológicas e desde que concluir a graduação, desenvolvo 

atividades docentes voltadas para a área. Minha primeira experiência na docência 

ocorreu ao executar o estágio supervisionado; acredito que tenha sido uma situação 

intensa e decisiva profissionalmente. Ao passo que no transcorrer da graduação, 

ficamos muitas vezes aquém da realidade do processo de ensino-aprendizagem e o 

estágio para aqueles inexperientes é uma sensacional escola para se verificar como 

ocorre esse processo.  

Efetivamente atuando como professor, minha primeira experiência foi 

exercendo a docência no ensino médio, na educação pública do Maranhão, e 

paralelamente, trabalhava na educação privada. Pouco após esse período, passei 

no concurso público para professor de Biologia do estado de Roraima, onde exerci 

minhas atividades por quatro anos, tive a oportunidade de trabalhar com o ensino 

médio regular e na modalidade integrada ao ensino profissional. Ao passo que 

exercia a função de tutor de cursos a distância de graduação, em Biologia, pelo 

Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Pará, ainda no período em 

que estive trabalhando no estado de Roraima, me especializei em Educação 

Profissional pela Universidade Estadual de Roraima - UERR. 

A partir do ano de 2012, passei no concurso público para professor do 

Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Roraima/IFRR, e nesta 

instituição executo minhas atribuições docentes desde então. Trabalho com o ensino 

médio integrado ao ensino profissional voltado a área agrícola, onde desenvolvo o 

processo de ensino, extensão e pesquisa, orientando alunos bolsistas da instituição. 

Atualmente estou no programa de Mestrado em Ensino de Ciências da Universidade 
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Estadual de Roraima propondo contribuir mais efetivamente com a educação do 

estado, por meio de pesquisa científica voltada a área de ensino. 

Sempre tive em mente algumas ideias que se mantêm até os dias atuais. 

Essas se referem à importância que dedico às estratégias de ensino que são 

utilizadas pelos professores. Ainda como estudante do ensino médio, ficava 

observando como meus professores apresentavam os conteúdos das disciplinas. 

Nas aulas em que os professores utilizavam estratégias de ensino diferenciadas, 

muitas vezes simples, me estimulavam a querer participar mais efetivamente do 

processo de ensino-aprendizagem. 

Percebo que os professores, em todos os níveis de ensino, ficam inquietos 

com a escolha das estratégias de ensino e recursos didáticos que irão utilizar na 

regência de suas aulas. Muitas vezes evidenciamos que essa inquietação ocorre por 

falta de condições estruturais das escolas, pois as mesmas não têm como oferecer 

materiais mínimos para elaboração de uma apresentação diversificada dos 

conteúdos. Em outras situações, posso reconhecer a falta de conhecimento sobre 

possibilidades diversificadas para apresentar os conteúdos, bem como de materiais 

didáticos alternativos, e por vezes, também o comodismo que pode nos levar a 

inércia, favorecendo com que nós professores tenhamos em nossa prática, apenas o 

ensinar tradicional, que é mais cômodo, barato e requer menos empenho. 

Entendemos que para ocorrer a aprendizagem é necessário o envolvimento 

de muitos atores, especialmente professores e alunos, e nesse contexto, as 

estratégias de ensino, contribuem para envolver ativamente os alunos. Partindo do 

pressuposto, que o professor unicamente não efetivará a aprendizagem, 

necessitando essencialmente da participação efetiva dos alunos. As estratégias de 

ensino podem despertar o interesse dos alunos a aprender aquilo que a escola tem 

por objetivo firmado a ensinar, para formação dos indivíduos, bem como possibilitar 

um clima favorável para manter ambos os atores do processo de ensino-

aprendizagem motivados. 

Assim nos colocamos frente a algumas interrogações, que nos impulsionam a 

pesquisar com afinco determinados conhecimentos. Especialmente aqueles 

relacionados em como favorecer que nossos alunos se dediquem na construção do 

saber, bem como em elaborar meios estratégicos que viabilizem essa situação. Em 

virtude das considerações descritas, podemos assim enunciar a problemática de 
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nossa pesquisa: Quais as principais estratégias de ensino utilizadas na disciplina de 

Biologia e que contribuições advêm dessas estratégias para o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos na concepção dos docentes? 

Referentes às questões norteadoras desta pesquisa a descrevemos assim: De 

que maneira as estratégias de ensino contribuem para interação do objeto de ensino 

e a aprendizagem dos discentes na concepção docente? Para favorecer o processo 

de ensino-aprendizagem na disciplina de Biologia, quais as principais estratégias de 

ensino e recursos didáticos utilizados pelos docentes? Quais são os critérios 

utilizados pelos docentes na definição das estratégias de ensino e recursos didáticos 

das aulas de Biologia? Como são desenvolvidas as estratégias de ensino na 

disciplina de Biologia?  

Nessa perspectiva o presente trabalho, tem como objetivo geral: Investigar as 

estratégias de ensino utilizadas pelos professores de Biologia no processo de 

ensino-aprendizagem. Dando seguimento ao estabelecido no objetivo geral, 

evidenciamos como objetivos específicos: Destacar as contribuições das estratégias 

de ensino ao processo de interação entre o objeto de ensino e a aprendizagem na 

concepção docente; Verificar as principais estratégias de ensino e recursos didáticos 

utilizados pelos professores de Biologia na regência de suas aulas; Identificar os 

critérios estabelecidos pelos professores de Biologia na definição das estratégias de 

ensino e dos recursos didáticos utilizados nas aulas; Averiguar como são 

desenvolvidas as estratégias de ensino pelos professores nas aulas de Biologia.  

Os objetivos específicos foram assim estruturados, a partir dos anseios e 

dificuldades verificados na prática de ensino, especialmente ao que se refere à 

elaboração de estratégias de ensino que sejam compatíveis com cada conteúdo e 

ainda seja instrumento que desperte nos alunos o interesse pela aprendizagem. 

Nesse sentido, me dediquei a compreender com afinco todo esse processo, o qual 

está relacionado diretamente na elaboração, criação de estratégias de ensino, bem 

como aplicação dessas na prática educacional. Em resumo, vale salientar que o foco 

principal dessa proposta de pesquisa será investigar as estratégias de ensino, 

desenvolvidas pelos professores de Biologia, e também analisar as contribuições 

advindas dessas, para favorecer o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 
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Ainda traçamos como meta ao final desse trabalho de pesquisa, organizar um 

produto educacional para contribuir com a diversificação das ações estratégicas de 

ensino dos professores de Biologia. Este produto refere-se a um recurso didático, o 

qual poderá ser utilizado como uma estratégia de ensino-aprendizagem pelos 

professores de Biologia. 

Este trabalho de pesquisa está dividido em quatro capítulos, assim o primeiro, 

traz a discussões questões relacionadas ao Ensino de Ciências, com referência à 

sua trajetória histórica, organização do ensino de Ciências na educação básica, bem 

como destacamos aspectos particulares da área específica da disciplina educacional 

Biologia. Para fundamentar essas abordagens utilizamos autores como Anastasiou e 

Alves (2004); Bordenave e Pereira (1998); Bzuneck (2004); Campos (1999); Demo 

(2004); Delizoicov & Angotti (1990); Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011); 

Carvalho (2004); Freire (2006); Freitas (2003); Krasilchik (2011; 1987); Macedo 

(2004); Malafaia & Rodrigues (2008); Marandino, Selles e Ferreira (2009), entre 

outros. 

No segundo capítulo, foram abordadas questões relacionadas aos conceitos 

teóricos sobre o processo de ensino-aprendizagem, planejamento das estratégias de 

ensino, as contribuições advindas das estratégias de ensino e dos recursos didáticos 

na construção da aprendizagem, bem como elencamos e ressaltamos as 

características de diferentes meios estratégicos no ensino de Biologia. Para tanto, 

trazemos para as discussões autores como Anastasiou e Alves (2004); Ayres 

(2004); Cardona (2007); Camargo e Dias (2003); Coll (2003); Castoldi (2009); Cunha 

(2001); Fortuna (2000); Freire (2004); Gardner, Kornhaber e Fleith (1998); Graells 

(2000); Krasilchik, (2011); Lewontin (2001); Libâneo (1994), entre outros. 

No terceiro capítulo, será apresentado o percurso metodológico que orientou 

o desenvolvimento da pesquisa e os instrumentos de coletas de dados utilizados, 

características da metodologia da pesquisa optada, descrição das escolas e dos 

sujeitos participantes desse trabalho de investigação. Para tanto, se utilizou de 

referências bibliográficas, autores como Yin (2001); Minayo (1994); Lakatos e 

Marconi (2010); Teixeira (2006); Gil (1999); Valladares (2007); entre outros autores. 
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Com relação ao quarto capítulo, serão apresentados os resultados e 

discussões da pesquisa com base nas ações docentes, pautadas nas estratégias de 

ensino e recursos didáticos utilizados nas aulas dos professores de Biologia e o 

produto educacional, o qual teve como objetivo contribuir com a diversificação das 

estratégias de ensino e dos recursos didáticos utilizados no ensino de Biologia. Para 

tanto, se utilizou de referências bibliográficas de autores como Anastasiou e Alves 

(2004); Ayres (2004); Bordenave e Pereira (1998); Cunha (2001); Delizoicov, Angotti 

e Pernambuco (2011); Demo (2002); Gardner, Kornhaber e Fleith (1998); Fernandes 

(1998); Gil (1999); Kurcgant (2004); Krasilchik (2004); Kruger (2003); Lakatos e 

Marconi (2010); Luckesi (1994); Marconi (2010); Masetto (2003); Menegolla e 

Sant’Anna (2001), entre outros. 

Por fim, apresentamos nossas considerações finais, com vista as nossas 

percepções, análises e discussões, as quais foram fundamentadas pelo referencial 

teórico, o qual contribuiu para melhor compreensão das ações de ensino 

desenvolvidas pelos professores, voltado para favorecer o processo de ensino-

aprendizagem.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



18 
 

 
 

1 ENSINO DE CIÊNCIAS: ASPECTOS HISTÓRICOS E TEÓRICOS   

 

Neste primeiro capítulo será abordado o Ensino de Ciências evidenciando sua 

trajetória histórica entre os anos de 1950 a 1990, com ênfase nas questões 

metodológicas. Serão realizadas reflexões sobre fatores que contribuíram para 

formação dessa área de conhecimento, como essa área está organizada no Ensino 

Médio atual e ainda sobre a disciplina escolar Biologia numa cronologia histórica. 

 

1.1 O Ensino de Ciências no Brasil: Trajetória e Repercussões 

 

O Ensino de Ciências ao longo das décadas vem sofrendo influencias dos mais 

diversos contextos sociais e políticos, especialmente, nos períodos compreendidos 

entre 1950 a 1990 (KRASILCHIK, 1987). Acredita-se que os acontecimentos que 

ocorreram nesse período foram relevantes para formação dessa área de 

conhecimento, bem como contribuiu na maneira que é desenvolvida na educação 

escolar atual.  

Em 1950, o Ensino de Ciências reproduzia a situação vivenciada no mundo 

ocidental, após a segunda guerra mundial, momento esse marcado pela 

industrialização e pelo desenvolvimento tecnológico e científico. Em relação ao 

cenário brasileiro educacional, pretendia-se retirar os métodos tradicionais e 

substituir por outros com caráter ativo, o qual era preconizado pelo movimento 

intitulado Escola Nova. Esse por sua vez, tinha como intenção possibilitar aos alunos 

liberdade e autonomia para que participassem efetivamente da construção do 

conhecimento (PORTO, RAMOS & GOULART, 2009). 

Referente à década de 1960, de acordo com Nascimento, Fernandes e 

Mendonça (2010), especialmente no início, poucos acontecimentos relevantes ao 

ensino de Ciências ocorreram. Mas para esses autores, o destaque nesse período, 

correu pela busca de melhorias no ensino de Ciências em âmbito nacional, pela 

iniciativa de um grupo de docentes da Universidade de São Paulo, sediados no 

Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC), que se dedicou à 

elaboração de materiais didáticos e experimentais para professores e cidadãos 

interessados em assuntos científicos. Ainda na década 60, houveram incentivos 

para implantação de estratégias de ensino que incorporassem a vivência do método 
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científico como primordial na formação do cidadão (PORTO, RAMOS & GOULART, 

2009). 

Ao longo dos anos 70, assistiu-se no Ensino de Ciências, a forte influência da 

concepção empirista de Ciência, segundo a qual as teorias são originadas a partir da 

experimentação, de observações seguras e da objetividade e neutralidade dos 

cientistas, esperava-se que os estudantes vivenciassem o método científico. O 

estabelecimento de vínculos entre os procedimentos de investigação científica e os 

processos de aprendizagem dos conhecimentos científicos pressupunha a 

realização de atividades didáticas que oportunizassem a formação de problemas de 

pesquisa, a elaboração de hipóteses, o planejamento e a realização de 

experimentos, a análise de variáveis e a aplicação dos resultados obtidos a 

situações práticas (PORTO, RAMOS & GOULART, op. cit.).  

Por volta da década de 80, a crise social e econômica que acometia o país 

persiste. Nesse período, agravou-se o desemprego e assim a educação, foi tomado 

por muitos como a redenção para o desemprego, para a baixa produtividade e para 

os problemas do atraso tecnológico do país (MALAFAIA & RODRIGUES, 2008). Por 

consequência a crise instalada no país, a educação também sofreu em se tratando 

da qualidade, principalmente ao que se refere à formação docente, excessos de 

alunos por sala, carência de recursos materiais, etc. (PORTO, RAMOS & 

GOULART, op. cit.). 

Por volta de 1983, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) cria um projeto para aperfeiçoar o Ensino de Ciências e 

Matemática, esse projeto intitulado Subprograma Educação para Ciências (SPEC) 

tinha como objetivos contribuir para o aperfeiçoamento do ensino de Ciências e 

Matemática, em especial, as questões relacionadas à formação de professores, 

melhoria da pesquisa e de ensino, implementação de novos recursos didáticos e 

metodologias (KRASILCHIK, 1987). Esse projeto proporcionou no meio acadêmico e 

educacional o despertar para produção de propostas de Ensino de Ciências com 

diferentes concepções. 

Portanto, a área de Ensino de Ciências, ao longo do contexto histórico, se 

constituiu por diversas situações que produziram adaptações e aperfeiçoamentos ao 

longo das décadas de 50 a 90 e até os dias atuais. Assim, as grandes contribuições 

advindas dessa área do saber referem-se especialmente, em contribuir para 
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propagação dos conhecimentos científicos no ambiente escolar. Por consequência, 

poderá favorecer o estabelecimento de uma sociedade contextualizada dos avanços 

científicos e capazes de agir sobre a realidade social em que estão inseridos. 

 

1.2 Área De Conhecimento: Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias 

 

Atualmente o Ensino de Ciências, no ensino médio, está organizado em uma 

área de conhecimentos denominada de “Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias”. Esta é composta pela Biologia, Física, Química e Matemática, que de 

acordo com os PCN’s: 

 

São ciências que têm em comum a investigação da natureza e dos 
desenvolvimentos tecnológicos, compartilham linguagens para a 
representação e sistematização do conhecimento de fenômenos ou 
processos naturais e tecnológicos. As disciplinas dessa área compõem a 
cultura científica e tecnológica que, como toda cultura humana, é resultado 
e instrumento da evolução social e econômica, na atualidade e ao longo da 
história (BRASIL, 2011, p. 20). 

 

Nesse sentido, os parâmetros curriculares preconizam que os objetivos do 

ensino médio em cada área do conhecimento, devem de maneira integrada 

promover a disseminação dos saberes práticos e contextualizados e que estes 

abarquem as necessidades da vida social atual, bem como desenvolva os 

conhecimentos mais amplos, os quais referem-se ao entendimento da visão de 

mundo (BRASIL, 2011). Assim, esse documento evidencia o caráter interdisciplinar 

ou transdisciplinar sem diminuir a característica disciplinar do conhecimento 

científico, mas promove a complementação ao inter-relacionar os diferentes 

fenômenos importantes para as “tecnologias, para a compreensão da problemática 

ambiental e para o desenvolvimento de uma visão articulada do ser humano em seu 

meio natural como construtor e transformador deste meio” (BRASIL, 2011, p. 9).  

Em concordância aos objetivos atribuídos ao Ensino de Ciências, o processo de 

aprendizagem deve ser entendido numa perspectiva multidisciplinar e 

interdisciplinar, paralelamente, ou seja, os conhecimentos devem ser propostos e 

tratados desde uma compreensão global, ligando-se as competências que se devem 

objetivar em cada disciplina, em cada área e no conjunto das áreas. Nesse sentido, 
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esta proposta se coloca como superação da ideia tradicional focada unicamente na 

questão disciplinar, elevando os objetivos educacionais a patamares mais globais.  

A relevância atribuída à educação com cunho científico ocorre pela importância 

dada a Ciência por todos os indivíduos. E de acordo com Porto, Ramos e Goulart 

(op. cit.) esta maneira de conhecer (Ciências), ainda é uma maneira de 

conhecimento mais valorizada e privilegiada nos dias atuais. E essa situação é 

favorecida pelo desenvolvimento tecnológico que a própria Ciência tornou possível. 

Essas autoras ainda evidenciam que a ciência se destaca não exatamente pelo que 

ela é, mas sim pelo que faz e possibilita ser feito, ela é socialmente reconhecida 

pelos benefícios proporcionados a todos cotidianamente.  

Porto, Ramos e Goulart (op. cit.) destacam que o conhecimento científico para 

ser conteúdo da educação deve passar por um processo denominado transposição 

didática. E a essa ação compreendem da seguinte maneira: 

 

A transposição didática refere-se a um processo em que o saber científico 
passa por uma série de transformações e adaptações até constituir-se em 
“saber ensinado”. Isso ocorre porque o conhecimento científico, ao se 
transformar em conteúdo escolar, é retirado de seu contexto de produção e, 
portanto, sofre um processo de descontextualização e transformação para 
tornar-se um conteúdo a ser aprendido no contexto escolar. Isso é 
necessário e inevitável ( p.14). 

 

Portanto, a potencialidade da educação em favorecer a situação de transpor os 

conhecimentos científicos para um saber possível de ser apreendido pelos 

estudantes em um contexto escolar. Diretamente ligado a essa situação estará os 

recursos humanos, em especial, os docentes, para o sucesso da transição e 

transferência de conhecimento científico e complementando tal situação, os recursos 

materiais contribuem substancialmente para alcance desses objetivos. Com 

referência a área de ensino de Ciência da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias, propõe a superação do modelo unicamente disciplinar do 

conhecimento científico, à medida que expressa a contextualização de diferentes 

vertentes do conhecimento de modo integrado, ao mesmo tempo em que valoriza os 

saberes produzidos por cada área do conhecimento individualmente.   
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1.3 Ensino de Ciências: Área do Conhecimento Biologia 

 

O ato de ensinar é carregado de desafios para obtenção de bons resultados. 

Nesse contexto, o ensino de Biologia traz possibilidades múltiplas na sua 

apresentação, no que se refere à atratividade dos conhecimentos produzidos por 

essa área do saber. No entanto, a abordagem de forma unicamente teórica e 

tradicional pelos professores acarreta desmotivação e desinteresse nos alunos, 

colocando essa disciplina em extremos.  

Krasilchik (2011) nesse contexto chama a atenção dos professores de Biologia 

para as questões: o que ensinar e como ensinar? O professor e neste caso o de 

Biologia, deve atentar para o significado da Ciência e da Tecnologia, o qual deve 

prover um ensino contextualizado e com estratégias diversas, evitando assim 

posturas alienantes e unilaterais construídos historicamente na prática de ensino. 

Com vistas ao que ensinar, elenca-se o processo histórico que culminou na 

estruturação dos currículos de Biologia ao longo do tempo, o qual de forma direta e 

indireta favorece a maneira que se trabalha os conteúdos de cunho biológico nos 

espaços escolares atualmente. O ensino de Biologia, ao longo das décadas de 50 

até 90, variou muito como consequência das influencias sofridas por diversas 

situações desde políticas até científicas. 

Historicamente os conteúdos tomados como importantes nessa disciplina 

sofreram alterações até serem estabelecidos como se estruturam hoje no processo 

educacional. Na década de 50, os conteúdos programáticos para o ensino médio, 

eram subdivididos em botânica, zoologia e biologia geral (KRASILCHIK, 2011). 

Ainda segundo essa autora, o ensino de Biologia sofria forte influencias do sistema 

educacional europeu, tanto na forma de ensinar quanto em relação aos livros 

didáticos. A abordagem dos conteúdos de Biologia ocorria de forma a considerar os 

vários grupos de organismos separados e sem considerar as relações filogenéticas 

existentes.  

Nos anos 60, a situação no ensino toma rumos diferentes, tendo como 

motivos propulsores fatores como o progresso da Biologia, a constatação nacional e 

internacional da relevância do Ensino de Ciências como fator de desenvolvimento e 

a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 

(KRASILCHIK, 2011). Os fatores descritos proporcionaram a inclusão de diversos 
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conteúdos biológicos nos currículos escolares como ecologia, genética de 

populações e molecular, além de bioquímica. Passando assim, a analisar os seres 

vivos de modo mais complexos e inter-relacionados indo desde os aspectos 

moleculares até as organizações das comunidades. 

Em 1970, ocorreram reformas estaduais e municipais nos sistemas de ensino 

em todo o país. Essas reformas foram em repostas aos altos índices de repetência, 

baixa cobertura da educação infantil e do segundo grau, professores sem formação 

prévia, currículos e material didático desatualizado, falta de canais de participação 

da comunidade na gestão da escola (CAMPOS, 1999). 

Por volta de 1980, à maioria dos currículos de Biologia relacionava as 

questões de cunho social e educacional em paralelo à Ciência, Tecnologia e 

Sociedade. Com relação ao início da década de 1990, os programas de Biologia 

mantiveram os aspectos com tendências descritivas dos conteúdos. Outro fato 

notório nos currículos de ensino ocorreu por conta da uniformização dos conteúdos, 

os quais para Krasilchik (2011) estão estreitamente relacionados aos programas de 

exames de vestibulares.   

O ensino atual de Biologia, preconiza em possibilitar que os indivíduos 

compreendam como a vida se organiza, estabelece interações, se reproduz e evolui 

desde sua origem, e se transforma, não apenas em decorrência de processos 

naturais, mas também devido à intervenção humana e ao emprego de tecnologias 

(BRASIL, 2011). Conforme este foco de abordagem será necessário o empenho dos 

profissionais da educação para viabilizar, o alcance dos objetivos proposto aos 

saberes da disciplina de Biologia, onde os PCN’s (BRASIL, 2011) destacam que 

deva servir como meio para ampliar a compreensão sobre a realidade, recursos, 

graças aos quais os fenômenos biológicos podem ser percebidos e interpretados, 

instrumento para orientar decisões e intervenções.  

As perguntas que os profissionais fazem diante desse contexto são: como 

alcançar tais objetivos? Como apresentar e quais estratégias são ideais para os 

conteúdos pertinentes a esses objetivos? Diante de questões complexas e difíceis, e 

ao mesmo tempo indispensáveis para execução de uma boa prática docente é 

necessário um grande leque de estratégias na abordagem das diferentes temáticas 

do ensino de Biologia para contemplar os objetivos traçados. 
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2 ESTRATÉGIAS DE ENSINO: AÇÕES PRÁTICAS PARA 

EFETIVAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM  

 

Nesse capítulo serão apresentados os conceitos teóricos referentes ao processo 

de ensino-aprendizagem, categorias de planejamento, relevância do planejamento 

no contexto educacional, ao que concerne a sua característica de envolver os 

principais atores do processo, professores e alunos e, de favorecer a execução das 

estratégias de ensino, a contribuição das estratégias de ensino e dos recursos 

didáticos como meio ao alcance dos objetivos traçados ao processo de ensino-

aprendizagem e abordam-se diversas possibilidades estratégicas no ensino de 

Biologia. 

 

2.1 Ensino-aprendizagem: Aspectos Teóricos e Práticos 

 

A educação é a busca do indivíduo humano, que por se sentir em construção 

constante, procura a perfeição. E essa busca se dá em comunhão com os outros 

pares que também procuram essa perfeição, nesse contexto, “O homem não é uma 

ilha. É a comunicação. Logo, há uma estreita relação entre comunhão e busca” 

(FREIRE, 2006, p. 28). Como se nota, o ato de buscar saber ou conhecer ocorre de 

forma natural em todos os seres humanos, por se tratar de um fenômeno natural 

todos sem exceção são capazes de aprender. Pozo (2002) ressalta, que 

aprendemos a todos os instantes, desde o momento em que nascemos, 

independentemente de nossa idade, raça, religião, condição social, sexo, etc. Mas a 

ação de aprendizagem que será evidenciada se trata daquela com fins definidos e 

chamado de educação escolar, que ocorre por meio de um processo denominado 

ensino o que se concretiza com a aprendizagem. 

O ensino é uma ação complexa e cheia de particularidade inerente a sua 

execução, nesse sentido, se destaca a ideia de Demo (2004), que diz que o ensino 

não pode ser compreendido como mero repasse de conteúdos, mas como uma 

construção e reconstrução do conhecimento, onde atende as aspirações pessoais e 

sociais de um ser que transforma e é transformado. Marandino, Selles e Ferreira 
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(2009, p. 13) nessa perspectiva relatam que o ensino “(..) é uma prática social 

complexa, carregada de conflitos de valor e que exige posturas éticas e políticas”.  

Ainda descrevendo sobre os meandros que envolve o ensino, salientamos a 

visão construtivista, segundo a qual esse processo visa envolver e  estabelecer uma 

série de relações que devem produzir à elaboração por parte do aprendiz, de 

representações pessoais sobre o conteúdo objeto de aprendizagem. Nesse contexto 

Zabala (1998) evidencia que o processo de ensino deve ser entendido, como uma 

construção compartilhada de significados e pensada para a conquista da autonomia 

do aluno. Em concordância a ideia do autor, as ações docentes devem também 

priorizar a formação de indivíduos capazes e atuantes na construção do 

conhecimento. 

 Ainda nessa linha de entendimento, Zabala (1998) ressalta que a participação 

efetiva dos aprendizes na conquista da aprendizagem será determinante, sem a qual 

o processo tende ao insucesso, ao mesmo tempo, destaca a importância da 

participação do professor. 

 

Na concepção construtivista, o papel ativo e protagonista do aluno não se 
contrapõe à necessidade de um papel igualmente ativo por parte do 
educador. É ele quem dispõe as condições para que a construção do aluno 
faz seja mais ampla ou mais restrita, se oriente num sentido ou noutro, 
através da observação dos alunos, da ajuda que lhes proporciona para que 
utilizem seus conhecimentos prévios, da apresentação que faz dos 
conteúdos, mostrando seus elementos essenciais, relacionando-os com que 
os alunos sabem e vivem, proporcionando-lhes experiências para que 
possam explorá-los, compará-los, analisá-los conjuntamente e de forma 
autônoma, utilizá-los em situações diversas, avaliando a situação em seu 
conjunto e reconduzindo-a quando considera necessário, etc. (ZABALA, 
1998, p. 38). 
 

Carvalho (2004) salienta as características básicas que devem permear o 

processo de ensino, o qual deve propor uma postura ativa, levantamento de 

hipóteses e reflexão, dando maior significado ao conhecimento já construído pelos 

alunos. Ainda sobre esse aspecto, Bordenave e Pereira (1998) destacam que na 

execução da prática de ensino, deve se levar em conta os conhecimentos 

estabelecidos pelos alunos sobre o tema abordado, ao passo que proporcione o 

alcance de novas habilidades intelectuais, posicionamentos e valores, os quais 

serão patrocinados por meio de ações desafiadoras e condizentes com as 

necessidades e realidade dos alunos.  
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Nesse sentido Anastasiou e Alves (2004) advertem que as estratégias de ensino 

visam à consecução de objetivos, portanto, há que ter clareza, sobre aonde se 

pretende chegar com essa ação. E destacam a necessidade, de que os objetivos do 

processo de ensino e aprendizagem estejam claros e bem definidos entre os sujeitos 

envolvidos. Em suma, é consenso entre vários autores que o ensino por si só não 

alcança a aprendizagem, mas relegam aos objetivos, a motivação por parte dos 

alunos, e os conhecimentos prévio tragos por eles a escola, como marco 

fundamental para o sucesso desse processo (KRASILCHIK, 2011). 

Pozo (2002, p. 56) destaca que “A aprendizagem sem ensino é uma atividade 

usual em nossas vidas e, o que é pior, também o é o ensino sem aprendizagem”. 

Em sentido restrito, só é possível acontecer de fato o ensino-aprendizagem, ao 

passo que ambos os participantes desse processo, em especial os alunos, estejam 

convictos da relevância de sua participação nessa construção. Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2011, p. 122) bem ressaltam nesse contexto, ao escreverem que “não 

há como ensinar alguém que não quer aprender, uma vez que aprendizagem é um 

processo interno que ocorre da ação de um sujeito”.  Nesse sentido, cabe aos 

professores a missão de mediar, criar condições, facilitar a ação dos alunos de 

aprender. 

Em relação às ações docentes, estas sofrem influencias diretas de nossas 

opiniões pessoais, que por sua vez, são produzidas de acordo com nossas 

experiências diárias, portanto, influenciando fortemente nosso trabalho com os 

discentes. Essa ideia conflui com as dos autores Delizoicov, Angotti e Pernambuco 

(2011) ao afirmarem, que boa parte das atividades que se têm em sala de aula nada 

mais que frutos das tradições, da experiência como alunos, a qual enquanto 

professores as imitamos, às vezes sem perceber, a maneira que nossos antigos 

professores agiam.  

Conforme demonstrado pelos autores citados anteriormente, o ensino é uma 

ação social complexa e carregada de desafios a serem enfrentados na sua 

execução, especialmente ao que concerne em possibilitar que a aprendizagem 

aconteça. Nesse sentido, o processo de ensino terá papel fundamental para o 

alcance dos objetivos, em um contexto, em que o processo de ensino-aprendizagem 

se faz de maneira conjunta entres os diversos atores participantes, principalmente 

os professores e alunos.  
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Portanto, o ensino não deve ser visto como mero acumulo de conteúdos e/ou 

conhecimentos, mas como uma formação integral do indivíduo, onde o processo se 

faz em prol do aprendiz e juntamente com o aprendiz. Por fim, ao compreender a 

educação como uma ação social, essa deve prezar em contribuir na aprendizagem 

de todos os indivíduos indistintamente e de forma democrática, além de favorecer a 

autonomia, ação ativa e transformadora dos participantes na sociedade, assim 

estará cumprindo com sua função social e eficaz no alcance de seus objetivos. 

 

2.2 Contribuições do Planejamento Escolar para Efetivação das Estratégias 

de Ensino 

 

O planejamento é normalmente uma ação corriqueira, mesmo inconsciente, 

denotando nesse sentido, que essa ação é natural nos seres humanos. Entende-se 

que ao fazer tal ação almejo algo. Não diferente poderia ocorrer no meio 

educacional, visto que toda a ação deve ser precedida de um objetivo. Nesse 

sentido, o planejamento é um guia com características próprias.  

Toda e qualquer ação que se executa carece de um plano anterior, no qual é 

elencado aquilo que se almeja alcançar. O planejamento educacional classifica-se 

em diferentes tipologias, Vasconcellos (2000) os apresenta em níveis de 

abrangência, sendo eles: “O planejamento da escola trata-se do que chamamos de 

projeto político pedagógico ou projeto educativo, o qual é um plano integral da 

instituição, é composto de marco referencial, diagnóstico e programação” (p. 95).  

O planejamento curricular, refere-se a proposta geral das experiências de 

aprendizagem que serão apresentadas pelas escolas, incorporados nos diversos 

componentes curriculares. E por fim, o projeto de ensino aprendizagem, que para 

Vasconcellos (2000, p. 96) é “o planejamento mais próximo da prática do professor 

e da sala de aula, diz respeito mais restritamente ao aspecto didático. Pode ser 

subdividido em projeto de curso e plano de aula”. No planejamento das aulas, 

categorizado por Vasconcellos, é primordial para se elaborar e desenvolver 

estratégias de ensino, as quais poderão proporcionar aulas produtivas e com 

maiores possibilidades de alcançar a aprendizagem. 

Ao planejar se pensa em todas as ações mentais e palpáveis que devem ser 

executadas que irão perfazer desde o momento inicial de alguma ideia, referente a 



28 
 

 
 

uma atividade, metodologia ou estratégia de ensino que se julga relevante para 

efetuar uma boa aula, no sentido em possibilitar o alcance dos objetivos da 

educação, que é a aprendizagem. Coerente com esse entendimento, Vasconcellos 

(2000) diz que: “Planejar é antecipar mentalmente uma ação ou um conjunto de 

ações a ser realizadas e agir de acordo com o previsto. Planejar não é, pois, apenas 

algo que se faz antes de agir, mas é também agir em função daquilo que se pensa” 

(p. 79). Assim para Coll (2003) após delimitar a forma de ensinar e como se 

aprende, sugere-se que desenvolva um planejamento consciente e intencional para 

execução do ensino. 

Tratando desse assunto, Ayres (2004) ressalta algumas das ações inerentes ao 

ato de planejar, principalmente com referência a seleção das estratégias de ensino, 

a qual para ele será determinante para desenvolver uma aula mais atraente aos 

alunos e ao mesmo tempo possibilitar a assimilação dos conteúdos mais facilmente. 

Em relação ao planejamento, Freire (2004) faz importante consideração ao relatar a 

relevância de termos em mente ao fazer o planejamento, o que vamos ensinar e 

como ensinar e que os alunos têm consigo uma bagagem de conhecimentos. 

Direcionando-se dessa maneira, ele acredita que os alunos se sentirão mais 

motivados a buscar novos saberes. Libâneo (1994) destaca que o planejamento não 

pode ser visto como uma mera formalidade burocrática do sistema educacional, mas 

um instrumento de ação do profissional. 

 

A ação de planejar, portanto, não se reduz ao simples preenchimento de 
formulários para controle administrativo, é, antes, a atividade consciente da 
previsão das ações político – pedagógicas, e tendo como referência 
permanente às situações didáticas concretas (isto é, a problemática social, 
econômica, política e cultural) que envolve a escola, os professores, os 
alunos, os pais, a comunidade, que integram o processo de ensino (p. 222). 

 

Nessa abordagem o autor evidencia o caráter social, econômico, político e 

cultural que deverá envolver o planejamento e que deve ser uma ação coletiva, onde 

estará sendo envolvidos todos os participantes, para que se obtenha sucesso na 

prática de ensino-aprendizagem. Portanto, a participação dos discentes será 

fundamental para que o planejamento alcance seus objetivos, nesse sentido, eles 

devam participar efetivamente do processo de planejamento das ações didáticas.  
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Ainda relacionados aos critérios que tomamos como base ao planejar as ações 

educacionais de ensino, Luckesi (1994, p. 155) faz relevantes reflexões que as 

evidenciamos:  

 

Será que nós professores, ao estabelecermos nosso plano de ensino, ou 
quando vamos decidir o que fazer na aula, nos perguntamos se as técnicas 
de ensino que utilizaremos têm articulação coerente com nossa proposta 
pedagógica? Ou será que escolhemos os procedimentos de ensino por sua 
modernidade, ou por sua facilidade, ou pelo fato de dar menor quantidade 
de trabalho ao professor? Ou, pior ainda, será que escolhemos os 
procedimentos de ensino sem nenhum critério específico? 

 

Em sentido de legalidade, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 

(BRASIL, 2000) delega como dever da instituição de ensino juntamente com os 

docentes, organizar e executar o planejamento educacional, destacando como 

essencial aos docentes, zelar pela aprendizagem dos alunos, visando o seu objetivo, 

que é preparar os alunos não somente para encarar o futuro com confiança, mas, 

sobretudo, fornecer a eles condições de aprendizagem, etc.  

Nesse contexto, as ações educacionais planejadas são essenciais para 

potencializar o alcance de favorecer a aprendizagem, o planejamento deve priorizar 

ações que envolvam todos os participantes do processo de ensino-aprendizagem. 

Onde a definição dos critérios, estratégias de ensino-aprendizagem e os recursos 

materiais sejam compartilhados, principalmente com os alunos, para que estes 

sejam e sintam-se participantes ativos do processo de construção de seus 

conhecimentos. Por fim, independentemente das obrigações legais que recaem aos 

profissionais de educação em planejar sistematicamente suas ações, o professor 

tem uma responsabilidade social com tal ação, pois seu objetivo primordial é 

favorecer o alcance da aprendizagem por parte dos alunos. 

 

2.3 Estratégias de Ensino: Possibilidades na Disciplina de Biologia 

 

No contexto atual de ensino de Biologia percebem-se com frequência, 

preocupações docentes, referentes à maneira mais adequada para promover que 

alunos se disponham a aprender os saberes biológicos propostos. Nesse sentido, se 
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evidencia as estratégias de ensino como fator determinante para encaminhar os 

discentes a dedicar-se ao aprendizado.  

Quando se refere às palavras estratégia ou estratégia de ensino, estas estão de 

acordo com conceitos elencados por diversos autores, os quais nos dão aporte 

conceitual. Inicialmente os autores Camargo e Dias (2003), os quais ressaltam a 

origem dessa palavra, bem como as situações em que costumeiramente são 

pronunciadas. Assim a palavra estratégia, é de origem grega, formada pela junção 

das palavras stratós que significa “exército” e ago, entendida como “induzir”. Essas 

palavras segundo os autores são aceitas ao se tratar de habilidades administrativas 

ou gerenciais, arte de comandar, meios estruturados para vencer desafios. 

Anastasiou e Alves (2004) entendem que as estratégias de ensino é a arte de 

estruturar e aplicar habilidades e recursos disponíveis na conquista de objetivos. No 

entanto, essas palavras em sentido mais restrito ao processo de ensino-

aprendizagem, são entendidas como ações sequenciadas dos professores, 

empregadas fundamentalmente para apoiar o processo de aprendizagem. Assim, 

elas darão suporte a três etapas, que são o processamento da informação: sua 

aquisição, seu armazenamento e sua utilização (NISBETT; SCHUCKSMITH; 

DANSEREAU, 1987 apud POZO, 1996).  

Exposto anteriormente, as estratégias de ensino caracterizam-se como ação 

intencional e planejada dos professores para conduzir os alunos a aprendizagem. 

Para que isso ocorra, Lewontin (2001) acredita que tal realidade, dependerá 

estreitamente de como os professores apresentam os conhecimentos abordados em 

sala de aula. Em outras palavras, que estratégias de ensino os professores utilizam 

para chamar a atenção dos alunos a ponto de incentivar a construir seu 

aprendizado.  

Segundo Zabala (1998, p. 95-96), um fator determinante para despertar o 

interesse dos alunos é que “conheçam previamente as atividades que devem 

desenvolver, não apenas como são, mas também o motivo pelo que foram 

selecionadas essas e não outras; que sintam que o trabalho que lhes é proposto 

está ao alcance deles e que seja interessante fazê-lo”. Assim para Ayres (2004), 

quando os métodos e/ou estratégias de ensino utilizadas forem compatíveis com a 

realidade dos alunos mais determinante será o processo de aprendizagem.  
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Os PCN+ (BRASIL, 2011) destacam relevantes, em relação às estratégias de 

ensino, que estas colaborem para que a relação professor-aluno seja de construção 

mútua, onde a figura do professor detentor das técnicas e dos conhecimentos, não 

prevaleça como regra, mas que seja um mediador de situações de construções de 

aprendizagem juntamente com os alunos. 

Portanto, no processo de mediação desenvolvida pelos docentes, deve se levar 

em conta a necessidade de provocar a motivação dos alunos para despertar o 

interesse. Conforme suscita os PCN+ (BRASIL, 2011), para que isso ocorra será 

necessário que o professor proponha situações-problema, desafios e questões 

instigantes. Situações-problema mobilizam o aluno, colocam-no em uma interação 

ativa consigo mesmo e com o professor. 

Não pode se perder de vista no ensino, algumas características inerentes a esse 

processo, tais como o fato de o ensino ser atrelado à aprendizagem, ser um 

fenômeno bilateral, dinâmico e coletivo, por isso é fundamental o estabelecimento 

cooperativo entre professores e alunos. Nesse contexto, para efetivação de como 

ensinar, ou em outras palavras que estratégias serão utilizadas, é relevante uma 

gama variada de possibilidades (BRASIL, 2011). Ainda nesse raciocínio, Lowman 

ressalta que o foco principal dos professores ao definirem as atividades de sala de 

aula. 

 

Independentemente dos métodos específicos usados para apresentar 
visualmente a matéria, o propósito psicológico e educacional da aula 
permanece o mesmo: assegurar que os estudantes se concentrem 
totalmente na apresentação, que eles a entendam e organizem-na do 
melhor modo possível, e que eles estejam motivados para aprenderem por 
si mesmos fora da sala de aula (LOWMAN, 2004, p.154). 

 

Para Luckesi (1994), antes de definir que estratégias de ensino utilizar, será 

necessário ter uma proposta pedagógica, onde os objetivos que se pretende estejam 

bem definidos, e assim, é importante a compreensão que os procedimentos 

desenvolvidos serão determinantes na prática docente e saber que esses são meios 

de alcançar objetivos presentes na proposta pedagógica que cada instituição 

educacional e/ou profissional se propõe. Esse autor ainda destaca, que os 

procedimentos relacionados ao ensino devem se articular com a “pedagogia tanto 

com a ótica teórica quanto com a ótica técnica do método. Os procedimentos 
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operacionalizam resultados desejados dentro de uma determinada ótica teórica” 

(LUCKESI, 1994, p. 155). 

Todas as estratégias de ensino contribuem ao processo de ensino-

aprendizagem, atuando com maior ou menor grau, o que vai ser decisivo, está por 

conta da sensibilidade de cada docente em perceber que estratégias mais 

favorecem o alcance dos objetivos educacionais. “É preciso insistir que tudo quanto 

fazemos em sala, por menor que seja, incide em maior ou menor grau na formação 

de nossos alunos” (ZABALA, 1998, p. 29).  

Nesse sentido, entende-se que para qualificar uma estratégia de ensino, alguns 

pré-requisitos foram estabelecidos por parte do docente, Zabala (1998) argumenta 

que nas estratégias de ensino, deve haver algumas características, tais como: que 

favoreçam que os novos conteúdos se relacionem estreitamente com os 

conhecimentos prévios, e que também sejam eficientes em promover uma forte 

atividade mental, além de serem ações que suponham desafios, etc. 

Para Pozo (2002) devido à diversidade e complexidade do processo de ensino-

aprendizagem, tal situação requer que adotamos diferentes estratégias para 

aprender coisas tão distintas e em ritmo acelerado de transformações. Esse mesmo 

autor categoriza as estratégias em diferentes classificações, tais como: por 

repetição, elaboração e organização. As estratégias de repetição visam à 

reprodução de informações e estão ligadas às habilidades de repetir, sublinhar, 

destacar e copiar. As estratégias de ensino de elaboração têm por objetivos mais 

complexos, relacionados a construção de significados e podem ser trabalhadas por 

meio das habilidades de ler e fazer analogias, uso de recursos de memória para 

decifrar palavras-chave, imagens, rimas, códigos e abreviaturas.  

As estratégias de ensino por organização são direcionadas à construção de 

relações de significados. As suas finalidades estão orientadas à classificação por 

meio da habilidade de formação de categorias e com o objetivo de hierarquizar, por 

meio da habilidade de formar redes de conceitos, identificar estruturas e fazer 

mapas conceituais.   

Portanto, as ações docentes não podem de forma alguma se restringirem a 

poucas alternativas padronizadas e comuns no processo de ensino. As estratégias 

de ensino para cumprir com os requisitos mínimos contemplados nos objetivos 

educacionais devem adequar-se às necessidades dos alunos. Em virtude desse 
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contexto, o processo de ensino não deve deter a propiciar sempre as mesmas 

estratégias de ensino. É necessário diversificar os tipos de intervenção.  

Em síntese, a diversificação das atividades com vista a alcançar a aprendizagem 

é imprescindível a fim de que os alunos possam escolher entre as tarefas variadas e 

propor diversas atividades com diferentes opções ou níveis possíveis de realização 

(ZABALA, 1998). Portanto, utilizar diferentes estratégias de ensino é essencial ao 

processo ensino-aprendizagem, situação que pode patrocinar aulas dinamizadas, ao 

passo que favorecerão os diferentes estilos de aprendizagem aconteçam 

(GARDNER, KORNHABER e FLEITH, 1998). 

Em consonâncias as ideias elencadas, os PCN’s (BRASIL, 2000) destacam que 

existem diversidades de estratégias de ensino, as quais devem ser utilizadas, e 

expõe que algumas, devem ser privilegiadas no ensino da Biologia, como a 

experimentação, estudo de meio, desenvolvimento de projetos, jogos, seminários, 

debates, simulações, etc.  

Referente a experimentação, no século XX foi tomada como traço identificador 

de modernidade e legitimador da ciência em especial aos conhecimentos biológicos. 

Não obstantes, a educação voltada ao ensino de Biologia incorporou essa prática 

(MARANDINO, SELLES e FERREIRA, 2009). Nesse sentido, a experimentação faz 

parte da vida, na escola ou no cotidiano de todos nós, porém, não pode se 

compreender aulas experimentais como uma atividade em que os alunos seguem 

uma receita e todos os resultados estão previamente determinados. Este estilo de 

aula experimental, segundo os PCN’s (BRASIL, 2011), não condiz com o ensino e 

com os objetivos educacionais atuais.  

A experimentação na educação pode favorecer a aproximação do ensino de 

Biologia aos trabalhos científicos, ao passo que, proporciona a aquisição de 

conhecimentos (MARANDINO, SELLES & FERREIRA, 2009). As atividades 

experimentais são instrumentos eficazes quando destacado o papel investigativo 

paralelo ao pedagógico, assim os alunos compreenderão melhor os fenômenos 

analisados (SANTOS & SCHNETZLER, 1996).  

O estudo de caso é um meio estratégico motivador para os alunos, pois desloca 

o ambiente de aprendizagem para fora da sala de aula (BRASIL, 2011). Em nossas 

práticas, em muitos momentos deixamos de executar essa estratégia, por pensar 

que necessitamos ir longe da escola, no entanto, o desenvolvimento de estudo de 
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caso pode ser desenvolvido no entorno da escola, ou até mesmo no interior. Nesses 

moldes, o estudo de caso ou do meio, viabiliza uma aprendizagem construída com 

ações ativas e efetivas dos discentes, e nesse contexto, o ensino de Biologia 

cumpre o objetivo educacional de formar cidadãos que interfiram e proponham 

solução aos problemas detectados.  

Os projetos como estratégias de ensino, caracterizam-se por atividades que 

podem ser executadas por um aluno ou por uma equipe, ou então pela comunidade 

escolar como um todo. Ressaltando, que aqueles voltados ao grande grupo, 

proporcionam mais e melhores possibilidades de trabalhar, além dos conteúdos 

conceituais os de caráter procedimental, bem como aqueles relacionados à 

solidariedade, cooperação e respeitos aos demais (BRASIL, 2011) e ressaltam os 

efeitos benéficos dos projetos no processo de ensino de Biologia, quando afirmam 

que essa estratégia além de consolidar a aprendizagem, contribui para a formação 

de hábitos e atitudes e para a aquisição de princípios, conceitos ou estratégias que 

podem ser generalizados para situações alheias à vida escolar. Ainda sobre os 

projetos de ensino, os PCN’s destacam que: 

 

Trabalhar em grupo produz flexibilidade no pensamento do aluno, 
auxiliando-o no desenvolvimento da autoconfiança necessária para se 
engajar numa dada atividade, na aceitação do outro, na divisão de trabalho 
e responsabilidades e na comunicação com os colegas. Fazer parte de uma 
equipe exercita a autodisciplina e o desenvolvimento de autonomia e 
automonitoramento (BRASIL, 2011, p. 56). 

 

Os projetos de ensino devem ser elaborados e planejados com finalidade de 

cumprir com os objetivos propostos para educação. Ao passo que, são executadas 

as atividades referentes ao projeto, podem resultar na produção de relatórios, 

modelos, coleção de organismos, enfim um produto final e concreto (KRASILCHIK, 

2011). Essa autora ainda destaca que os objetivos principais de um projeto é 

promover a iniciativa, capacidade de decisão e persistência na execução das 

tarefas. Do professor nesse processo, se espera que seja um orientador e quando 

necessário auxiliar na resolução das dificuldades encontradas no decorrer do 

trabalho. 

 Referentes às estratégias de ensino, jogos educacionais, essas são 

caracterizadas, quando se utiliza no ensino não como um fim em si mesmo, mas 

como meio ao alcance de algumas competências atribuídas ao ensino de Biologia. 
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Ou seja, essa atividade não pode compor unicamente o fator entretenimento 

inerente a ação dos jogos propriamente dita. Kishimoto (2011) destaca que nos 

jogos educacionais, evidenciam-se duas funções inerentes a essa ação, a função 

lúdica e educativa, onde a primeira proporciona a diversão e o prazer e até mesmo o 

desprazer, quando não escolhida voluntariamente, e a segunda, que tem o objetivo 

de levar o indivíduo a aprender.  

Nesse sentido, no processo educacional os profissionais que se utilizarem 

dessa ferramenta, terão que balancear entre essas faces. Os PCN’s + (BRASIL, 

2011, p. 53) ressaltam as contribuições e características sobre os jogos e 

brincadeiras no contexto educacional. 

 

Os jogos e brincadeiras são elementos muito valiosos no processo de 
apropriação do conhecimento. Permitem o desenvolvimento de 
competências no âmbito da comunicação, das relações interpessoais, da 
liderança e do trabalho em equipe, utilizando a relação entre cooperação e 
competição em um contexto formativo. O jogo oferece o estímulo e o 
ambiente propícios que favorecem o desenvolvimento espontâneo e criativo 
dos alunos e permite ao professor ampliar seu conhecimento de técnicas 
ativas de ensino, desenvolver capacidades pessoais e profissionais para 
estimular nos alunos a capacidade de comunicação e expressão, 
mostrando-lhes uma nova maneira, lúdica e prazerosa e participativa, de 
relacionar-se com o conteúdo escolar, levando a uma maior apropriação 
dos conhecimentos envolvidos. 
 

Ainda reforçando tais ideias, a sala de aula pode ser um lugar para brincar, 

desde que o professor consiga conciliar os objetivos educacionais frente à situação 

“prazerosa” dessa ação. Para isso será determinante encontrar o equilíbrio entre os 

objetivos pedagógicos que se referem ao “- ensinar conteúdos e habilidades, ensinar 

a aprender- psicológicas- contribuir para o desenvolvimento da subjetividade, para 

construção do ser humano autônomo e criativo (...) - preparar para o exercício da 

cidadania e da vida coletiva (...) (FORTUNA, 2000, p. 160). Ainda na defesa do uso 

dos jogos, Cardona (2007) afirma que os jogos educativos favorecem o 

entendimento dos conceitos abstratos, bem como propicia a socialização, ao passo 

que os estudantes se situam como construtores do próprio aprendizado numa 

situação de descoberta em grupo. 

Os seminários como estratégia de ensino, são ferramentas relevantes, que de 

acordo com PCN’s (BRASIL, 2011) vislumbram o exercício de expressão de opiniões 

e entendimentos por parte dos alunos das pesquisas e temas abordados. Além 

disso, os seminários ensinam os alunos a ordenar as ideias para poder expor e 
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defendê-las perante os colegas, a ouvir críticas e debatê-las. A apresentação de um 

seminário propicia a utilização de recursos tecnológicos, promovendo a criatividade 

na confecção de cartazes e transparências e o desenvolvimento da escrita, pois 

devem ser produzidos textos para serem apresentados ao professor e aos colegas. 

Os debates no ensino de Biologia favorecem para que nas aulas, as discussões 

em torno dos temas abordados não se resumam unicamente na fala do professor, 

pois se assim o for, caracteriza-se como um ensino transmissor de conhecimento, o 

qual nesse formato não condiz com os objetivos educacionais de formação integral 

dos indivíduos. Nesse sentido, Krasilchik (2011) expressa que essa modalidade se 

caracteriza, por ser uma transição em que só o professor fala para outra forma, em 

que ocorrem diálogos entres os participantes, ainda afirma que essa estratégia, é 

um progresso na qualidade do ensino de Biologia.  

Torres e Irala (2007) acreditam que a modalidade de ensino em forma de debate, 

têm o potencial de promover uma aprendizagem mais participativa, ao estimular 

apresentação de opiniões e ponto de vista, ao passo que também, favorece a 

capacidade de interação, negociação de informações e resolução de problemas e, 

ao desenvolvimento da capacidade de auto-regulação do processo de ensino-

aprendizagem. Desta maneira, compreendemos que essa estratégia de ensino, 

pode estimular a consciência dos alunos, sobre sua responsabilidade quanto 

construtor da aprendizagem, ao passo, que devam evidenciar sua postura pessoal 

frente aos temas elencados, além de transformar o ambiente de aprendizagem mais 

dinâmico e interativo. 

Em virtude das reflexões referentes às estratégias de ensino, entende-se que 

essa ação didática é de suma relevância ao processo de ensino-aprendizagem, 

especialmente, por ser um dos meios utilizados pelos professores em proporcionar a 

aprendizagem. Esta ação pode favorecer e facilitar que os alunos participem 

ativamente da construção do saber. Compreende-se que não haja uma estratégia de 

ensino salvadora da pátria, a qual eliminará todas as dificuldades da educação, mas 

a diversidade dessa ação é compatível em contribuir para o alcance dos objetivos 

traçados ao ensino, em virtude que no meio educacional os alunos são 

heterogêneos, ao que diz respeito, as questões sociais, culturais, cognitivas, etc. 

Nesse contexto, tal diversificação é entendida como essencial para aumentar as 

possibilidades de alcance da aprendizagem. 
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2.4 Recursos Didáticos: materiais utilizados para execução das estratégias 

de Ensino 

 

Os estudantes cotidianamente utilizam recursos materiais tecnológicos, sendo 

estes atrativos e interessantes, e em dados momentos podem concorrer com as 

aulas. Na direção contraria estão muitos dos materiais didáticos disponibilizados aos 

alunos e professores nas aulas de Biologia. Assim muitas vezes, os métodos e os 

recursos didáticos mais frequentes, ficam distantes do contexto dinâmico que o 

mundo moderno oferece, ficando a cargo dos professores a árdua missão de 

levarem seus alunos a se dedicarem a aprender os conteúdos propostos nas 

diversas disciplinas.  

 Para execução das estratégias de ensino são necessários recursos didáticos 

compatíveis com as ações a serem desenvolvidas em sala de aula. Nesse contexto, 

os recursos didáticos servem como suporte as estratégias de ensino. Conforme 

ressalta Graells (2000), os recursos didáticos devem ter como funções fornecer 

informações, orientar a aprendizagem, exercitar habilidades, motivar, avaliar, 

fornecer simulações, assim como patrocinar ambientes favoráveis de expressão e 

criação. Nessa perspectiva Zabala (1998) destaca que os “materiais não cumprem 

uma função diretiva, mas ajudam a desenvolver as atividades de 

ensino/aprendizagem propostas pelos professores, de acordo com as necessidades 

específicas de um grupo/classe (p. 188)”. 

Compreende-se que todas as estratégias de ensino estão atreladas a recursos 

materiais didáticos, que devem ser compatíveis com cada ação a ser desenvolvida, 

nesse sentido, os recursos didáticos visam favorecer o processo de ensino, de modo 

a possibilitar a efetivação dos objetivos educacionais. Entende-se os recursos 

didáticos, como os materiais utilizados para auxiliar o ensino-aprendizagem do 

conteúdo proposto para serem aplicados pelo professor aos alunos (SOUZA, 2007).  

Ainda no contexto dos recursos didáticos, Souza (2007) afirma que a relevância 

desses materiais está em favorecer que os alunos assimilem os conteúdos 

trabalhados, desenvolvendo sua criatividade, coordenação motora e habilidade de 

manusear objetos diversos que poderão ser utilizados pelo professor na aplicação 

de suas aulas. Oliveira (2006) evidencia os materiais didáticos, quando propiciam 
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contato direto com os alunos, favorecem o interesse, a participação, e 

consequentemente a aprendizagem.  

É comum no processo de ensino-aprendizagem, a predominância de estratégias 

e recursos tradicionais, esta situação segundo Castoldi (2009) são favorecidas, por 

conta que os profissionais se sentem acuados em adotar métodos inovadores ou 

então pela inércia de cada um frente ao desafio de educar. Os recursos didáticos 

devem contribuir para uma aprendizagem construída com todos os atores do 

processo. Cunha (2001) acredita na valorização dos meios didáticos utilizados pelos 

professores, e crê que para se ter uma boa relação com seu aluno é natural a 

preocupação com os métodos e materiais que serão utilizados. 

Para Souza (2007), os materiais didáticos devem estar amarrados a uma reflexão 

pedagógica quanto a sua utilidade no processo de ensino, pois somente a partir 

desta prática se poderá alcançar os objetivos. Em resumo, para se obter bons 

resultados nas práticas educacionais, os professores devem ser profissionais 

flexíveis e especialmente dispostos a mudar suas  ações frente às necessidades. 

Nesse contexto, Cunha (2001) pontua que o bom professor é aquele que não é fixo 

quanto a sua maneira e a sua prática, mas é aquele que se modifica conforme as 

necessidades de aprendizagem de seus alunos.  

Zabala (1998) sobre as características essenciais dos materiais didáticos destaca 

algumas considerações: 

 

Uma das conclusões da análise dos recursos didáticos e de sua utilização é 
a necessidade da existência de materiais curriculares diversificados que, 
como peças de uma construção, permitam que cada professor elabore seu 
projeto de intervenção específico, adaptando às necessidades de sua 
realidade educativa e estilo profissional. Quanto mais variados sejam os 
materiais, mais fácil será a elaboração de propostas singulares (p. 187-188). 

 
 

Em síntese, Zabala (1998) preconiza que os recursos didáticos, como 

auxiliadores das estratégias de ensino, devem ser diversificados e 

extraordinariamente flexíveis para se adaptarem a realidade de cada situação de 

aprendizagem. Desta forma, os recursos didáticos não se prestam a substituir a 

atividade construtiva dos professores e alunos na aquisição da aprendizagem, 

porém são instrumentos de grande valia, e quando bem utilizados potencializam 

esse processo, bem como oferece caminhos, propostas e sugestões que 

enriquecem o trabalho profissional. 
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Com relação aos materiais didáticos, estes são fundamentais para contribuir 

ao processo de ensino-aprendizagem, em virtude que possibilitam a execução das 

estratégias de ensino. Ao passo que esses materiais visam simplificar e materializar 

os saberes teóricos da área de conhecimento aos alunos, em outras palavras, 

favorecer e contribuir na transposição didática dos conhecimentos científicos em 

saberes escolar. Pode-se concluir que os recursos didáticos, bem como as 

estratégias de ensino devem ser diversificados e flexíveis para se adaptarem as 

necessidades dos alunos, pois os mesmos são heterogêneos com relação às 

questões sociais, culturais e principalmente cognitivas. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO  

 

Nesse capítulo, será apresentada a proposta metodológica assumida para 

efetivação desta pesquisa, os instrumentos de coleta de dados, etapas percorridas, 

descrição das escolas e dos professores participantes deste trabalho.  

 

3.1 Pesquisa Científica de Abordagem Qualitativa 

 

Para o desenvolvimento de uma pesquisa científica é preciso a utilização de um 

método, para tal conforme Yin (2001, p. 17) o método consiste no “caminho a ser 

percorrido, demarcado, do começo ao fim, por fases ou etapas”. Conclui-se nesse 

contexto, que seja uma ação que vise organizar e elaborar diversos instrumentos e 

procedimentos que guiarão a metodologia científica. Reforçando a ideia, Yin (2001, 

p. 131) ainda ressalta que a metodologia é “o conjunto de etapas e processos a 

serem vencidos ordenadamente na investigação dos fatos (...)”. Portanto, a 

metodologia é a explicação detalhada, rigorosa e exata de todas as ações que foram 

desenvolvidas na pesquisa científica. 

Visando atingir aos objetivos desta pesquisa, utilizou-se os pressupostos 

metodológicos qualitativos da pesquisa científica, com caráter descritivo e 

abordagem da observação. Pretende-se compreender as implicações existentes 

entre o objeto e os sujeitos da pesquisa. A pesquisa qualitativa requer por parte do 

pesquisador algumas atitudes, as quais Minayo (1994) elenca a flexibilidade, 

capacidade de observação e de interação com o grupo de investigadores e com os 

atores sociais envolvidos.  

Nesse sentido, Lakatos e Marconi (2010, p. 269) descrevem que a pesquisa de 

cunho qualitativo: “preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, 

descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece análise mais 

detalhada sobre investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento, 

etc.”. Neste contexto, Teixeira (2006) defende que na pesquisa qualitativa o 

investigador tenha que diminuir as barreiras que separa a teoria e os dados, entre o 

contexto e a ação. 
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 Algumas características são relevantes para serem apresentadas na lógica da 

pesquisa qualitativa, as quais serão determinantes ao alcance dos objetivos 

propostos e Teixeira (2006) descreve sobre algumas dessas: 

 

O pesquisador observa os fatos sob a ótica de alguém interno a 
organização; a pesquisa busca uma profunda compreensão do contexto da 
situação; a pesquisa enfatiza o processo dos acontecimentos, isto é, a 
sequência dos fatos ao longo do tempo; o enfoque da pesquisa é mais 
desestruturado, não há hipóteses fortes no início da pesquisa. Isso confere 
à pesquisa bastante flexibilidade; a pesquisa geralmente emprega mais de 
uma fonte de dados; a coleta de dados é exaustiva; dá maior ênfase na 
interpretação do entrevistado em relação à pesquisa; importância do 
contexto da organização pesquisada; proximidade do pesquisador em 
relação aos fenômenos estudados; é necessário um intervalo maior de 
tempo; as fontes dos dados são maiores; o ponto de vista do pesquisador é 
interno à organização (p. 137 e 138). 

 

Ainda sobre as características que permeiam a metodologia proposta nessa 

pesquisa, em especial, ao caráter descritivo optado. Gil (1999) destaca que o próprio 

nome sugere suas características, a qual descreve aspectos de populações 

específicas e ainda infere sobre as intercomunicações entre as variáveis. Neste 

caso, o estudo descritivo tem por primazia, descrever nos mínimos detalhes 

determinado fenômeno. Ainda segundo o autor, esse tipo de estudo deve orientar-se 

no sentido de descrever as características determinantes de um fenômeno, ou 

estabelecer as relações possíveis entre as variáveis. 

 

3.2 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

Neste subcapítulo, será apresentado os instrumentos de coleta de dados 

utilizados na pesquisa, os quais foram à observação direta dos sujeitos participantes 

e das escolas, e os questionários com questões abertas e fechadas. Porém no início 

da pesquisa, teve-se a intenção de realizar com os professores entrevista com 

gravação de vídeo e áudio, no entanto os mesmos não concordaram com este 

instrumento de coleta de dados.   

Entende-se a observação como importante instrumento metodológico para 

compreensão e contextualização do grupo investigado, pois essa possibilita a 

vivência direta com os sujeitos da pesquisa. Para Lakatos e Marconi (2010, p. 275) a 

observação além de servir como uma técnica de coleta de dados favorece ao 
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pesquisador “na identificação e obtenção de provas a respeito de objetivos sobre os 

quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu comportamento”. 

Ainda para estes autores a observação torna-se científica à medida que convém a 

um formulado plano de pesquisa, planejada sistematicamente, registrada 

metodicamente e será relacionada a proposição mais gerais em vez de ser 

apresentada como uma série de curiosidades interessantes e está sujeita a 

verificação e controle sobre a validade e segurança. 

Valladares (2007) destaca alguns aspectos relevantes da observação, ao afirmar 

que essa proporciona a interação do pesquisador com o pesquisado. E nesse 

sentido, faz as seguintes considerações: 

 

As informações que obtém, as respostas que são dadas às suas 
indagações, dependerão, ao final das contas, do seu comportamento e das 
relações que desenvolveu com o grupo estudado. Uma autoanálise faz-se, 
portanto, necessária e convém ser inserida na própria história da pesquisa 
(...). O pesquisador é um observador que está sendo todo tempo observado. 
Desenvolver uma rotina de trabalho é fundamental. O pesquisador não deve 
recuar em face de um cotidiano que muitas vezes se mostra repetitivo e de 
dedicação intensa. Mediante notas e manutenção do diário de campo (Field 
notes), o pesquisador se autodisciplina a observar e anotar 
sistematicamente. Sua presença constante contribui, por sua vez, para 
gerar confiança na população estudada (VALLADARES, 2007, p. 8). 

 

Nesse sentido, a observação viabiliza conhecer, acompanhar e desenvolver 

análise realista, frente às estratégias de ensino utilizadas pelos professores de 

Biologia, bem como a sua relevância para o incentivo dos alunos a aprender. 

Além da própria observação, outros instrumentos contribuem na a coleta de 

dados e informações, os quais foram determinantes para alcance dos objetivos da 

pesquisa. Gil (1999) considera os instrumentos de coleta de dados como os 

documentos por meio dos quais são feitos questionamentos aos sujeitos 

pesquisados, e nesses, encontram-se registrados as suas respostas.  

Ainda esclarece que pode ser considerado como um instrumento de coleta de 

dados qualquer formulário usado para relacionar, coletar e/ou registrar informações. 

Por exemplo, destacam-se os questionários, formulários para anotações de 

observações, tópicos a serem seguidos durante uma entrevista, etc. Entre as 

diversas possibilidades de coleta de dados, utilizou-se os questionários com 

questões abertas e fechadas, onde buscou-se informações relevantes que 

possibilitou análises e conclusões descritas nesta pesquisa. 
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3.3 Caracterização das Escolas Participantes e dos Sujeitos da Pesquisa  

 

Nesse subcapítulo, será apresentada a descrição das três escolas onde foram 

realizadas as ações práticas da pesquisa, estas desenvolvem suas atividades 

voltadas ao Ensino Médio e Fundamental da Educação Básica e localizam-se no 

município de Boa Vista, Roraima, Roraima. Nessas, foram coletados os dados com 

vistas a responder ao problema e aos objetivos traçados nesta investigação. 

Também será apresentado de forma sintética o perfil profissional e acadêmico dos 

professores participante desse trabalho investigativo. 

 

3.3.1 Escola Estadual Professor Antônio Carlos da Silva Natalino 

 

A escola está localizada no bairro Jóquei Clube, sua criação ocorreu por meio do 

Decreto nº 1.289 de 28 de setembro de 1990 credenciada pela Resolução CEE/RR 

de nº 06 de 29 de abril de 2008. Atualmente a escola exerce suas atividades nos 

turnos matutino, vespertino e noturno. Possui Ensino Médio Regular e Ensino Médio 

na modalidade Educação Jovens e Adultos-EJA. O nome da escola é em 

homenagem ao professor Antônio Carlos da Silva Natalino, o qual trabalhou em 

diversas escolas da rede estadual de educação durante 28 anos. Por volta de 1975 

formou-se em História pela Universidade de Santa Maria/RS, a qual era conveniada 

com a Secretaria de Educação do Estado de Roraima.  

A escola funciona em prédio próprio e, na área de recursos humanos a escola 

possui em média 109 servidores, distribuídos nos Quadros da União, Estado, cargos 

comissionados e terceirizados. Em relação aos professores de Biologia, são seis, 

todos Licenciados em Ciências Biológicas. Referente à estrutura física dispõe de 12 

salas de aula, diversas salas administrativas, além de uma sala de coordenação, 

uma de orientação educacional, uma sala de professores, uma biblioteca, dois 

laboratórios (um de informática com 20 computadores e outro de ciências), um 

refeitório, uma copa, uma quadra de esporte, um pátio coberto, um depósito, uma 

sala de multimeios, uma cantina, uma sala de xerox e oito banheiros. 
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3.3.2 Escola Estadual Major Alcides Rodrigues dos Santos 

 

A escola está localizada no bairro Asa Branca, sua criação ocorreu por meio do 

Decreto Lei nº 375 de 24 de setembro de 1992 e credenciada pela Resolução 

CEE/RR de nº 76 de 15 de março de 1993. Atualmente a escola exerce suas 

atribuições nos turnos matutino e vespertino. Possui a modalidades de Ensino Médio 

Regular e Médio Integrado ao Ensino Profissional. O nome da escola foi uma 

homenagem à memória do Oficial Major Alcides dos Santos, integrante da Força 

Aérea Brasileira, o qual exerceu relevantes serviços militares e civis ao estado de 

Roraima.  

A escola funciona em prédio próprio, ocupa toda uma quadra, disponibilizando 

amplos espaços interiores e acomodações necessárias para o desenvolvimento das 

práticas didáticas educacionais. Na área de recursos humanos, a escola possui em 

média 103 servidores, distribuídos nos quadros da União, do Estado, cargos 

comissionados e terceirizados. Em relação aos professores de Biologia são dois, 

ambos Licenciados em Ciências Biológicas. 

 

3.3.3 Escola Estadual Professor Camilo Dias 

 

A escola está localizada no bairro Liberdade, foi criada pelo Decreto Lei nº 079 

de 05 de setembro de 1980. O nível e modalidade de ensino desenvolvido são 

Ensino Fundamental de nove anos e Ensino Médio Regular, nos turnos matutino e 

vespertino. O nome da escola foi em homenagem ao professor de Língua 

Portuguesa Camilo Dias de Souza Cruz, cuja atuação ocorreu na década de 70, 

sendo professor, supervisor, gestor de escola e diretor do antigo Instituto de 

Educação de Roraima.  

A escola desenvolve atividade nos níveis do Ensino Fundamental e Médio. Em 

relação a estrutura física a escola conta com uma sala de direção com banheiros, 

sala de coordenação, laboratório de informática, secretária, sala de recursos 

multifuncionais, sala da TV escola, biblioteca, cantina, sala de professores, copa 
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com depósito, sala de orientação educacional, 14 salas de aulas, quadra de esporte 

coberta e pátio para refeitório. 

 

3.3.4 Sujeitos da Pesquisa 

 

Os sujeitos dessa investigação foram seis professores de Biologia de três 

Escolas Públicas da Educação Básica de Boa Vista, por questões de ética de 

pesquisa, esses não serão identificados pelos nomes, mas pelas respectivas 

abreviaturas P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Inicialmente, oito professores aceitaram 

participar das ações de pesquisa propostas, no entanto, apenas seis devolveram os 

questionários respondidos. Referentes às observações das ações das aulas 

descritas neste trabalho, diz respeito as ações apenas dos professores P1, P2, P3 e 

P4, que por sua vez permitiram de livre e espontânea decisão, enquanto os 

professores P5 e P6 contribuíram apenas com os questionários de pesquisa. 

Em relação ao perfil profissional e acadêmico o professor P1, é graduado em 

Licenciatura em Ciências Biológicas, bem como possui especialização em 

Metodologia de Ensino para Biologia e Química e tem sete anos de experiência na 

docência da disciplina Biologia. Referente ao professor P2 este é graduado em 

Licenciatura plena em Biologia, e a cerca de três anos leciona a disciplina de 

Biologia. O professor P3 é graduado em Licenciatura plena em Ciências Biológicas, 

especialista em Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, e tem treze 

anos de experiência na docência da disciplina de Biologia. Em relação ao professor 

P4, este é graduado em Licenciatura plena em Química, especialista em Ensino de 

Ciências Naturais e, e a cerca de sete anos leciona a disciplina de Biologia. O 

professor P5 é graduado em Ciências Biológicas, a nove anos leciona a disciplina de 

Biologia. Por fim, o professor P6, possui bacharelado e licenciatura em Ciências 

Biológicas e, especialização em psicopedagogia clínica e institucional. 
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3.4 Delineamento das Ações da Pesquisa  

 

A pesquisa teve como foco as questões relacionadas ao ensino, especialmente 

aquelas dedicadas às estratégias de ensino utilizadas nas aulas, assim como 

identificar a contribuição dessas estratégias, na concepção do docente ao processo 

de ensino-aprendizagem. As etapas percorridas neste trabalho de pesquisa estão 

resumidas abaixo:  

a) Busca de conhecimento teórico referente à área de Ensino de Ciências, os 

quais contribuíram para reflexão sobre a temática estratégia de ensino. Esta etapa 

possibilitou estruturar o aporte teórico como está organizado nesse trabalho de 

pesquisa e reforçou as convicções sobre a relevância de compreender com mais 

afinco as questões relacionadas às estratégias de ensino, como meio favorecedor 

do processo de ensino-aprendizagem. 

b) Foram aplicados questionários, os quais apresentavam perguntas abertas e 

fechadas (Apêndice A) objetivando verificar as informações pertinentes a temática, 

entendimento conceitual dos docentes sobre estratégias de ensino, contribuições 

das estratégias ao processo de ensino-aprendizagem, estratégias utilizadas por 

esses professores, critérios utilizados ao definirem as estratégias de ensino, bem 

como os recursos didáticos a serem empregados nessa atividade. Salientamos que 

foram entregues questionários a oito professores de Biologia das três diferentes 

escolas pesquisadas, porém apenas seis nos devolveu, sendo assim, as discussões 

apresentadas referem-se a apenas aos seis questionários respondidos. 

c) Foram realizadas observações in loco da prática de ensino de quatro 

professores participantes da pesquisa. A definição dos docentes observados ocorreu 

conforme os mesmos permitiam a presença do pesquisador, pois os professores P5 

e P6 não autorizaram que suas aulas fossem observadas. A ênfase das 

observações foi nas questões relativas às estratégias de ensino utilizadas, os 

recursos didáticos empregados e a maneira como conduziam as estratégias de 

ensino nas aulas (Apêndice B). A partir de então, foi possível analisar e descrever 

como são organizadas as estratégias de ensino pelos professores participantes 

dessa pesquisa. 

d) Com os questionários de pesquisas respondidos, bem como os dados das 

observações organizadas, iniciou-se a etapa de tabulação, organização das 
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categorias de análises, apresentação dos resultados e discussão dos mesmos. 

Situação que possibilitou a verificação e constatações presentes nas referências 

teóricas em virtude daqueles vivenciados no contexto da pesquisa. 

Ao passo que foram cumpridas as etapas descritas foi possível responder as 

questões norteadoras e atingir os objetivos previstos para o estudo, bem como 

sistematizar os resultados, discussões e considerações finais como estão 

apresentados neste trabalho de pesquisa. 
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4 ESTRATÉGIAS DE ENSINO: AÇÕES PRÁTICAS PARA 

FAVORECER AO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM  

 

Nesse capítulo será apresentado os resultados e discussões obtidos em 

decorrência da execução da pesquisa, a qual se pautou nas questões relacionadas 

às estratégias de ensino utilizadas nas aulas de Biologia e os recursos didáticos 

empregados, critérios de definição utilizados pelos professores, contribuições das 

estratégias ao processo de ensino-aprendizagem, planejamento direcionados a 

essas ações, bem como se apresenta o produto educacional com intuito de 

contribuir na diversificação dos meios estratégicos nas aulas de Biologia.  

 

4.1 Estratégias de Ensino: Conceitos e Atribuições 

 

Neste subcapítulo, será apresentadas as análises que correspondentes ao 

primeiro objetivo específico, o qual visou estabelecer a contribuição das estratégias 

de ensino no processo de ensino-aprendizagem na perspectiva dos docentes 

investigados. Para tanto, aplica-se os questionários, os quais possibilitaram as 

discussões em torno da compreensão conceitual de estratégias de ensino e 

contribuição dessa ação ao processo de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, foi 

perguntado aos docentes: Como você conceitua estratégia de ensino e quais as 

atribuições dessas ao processo de ensino-aprendizagem? Obteve-se as seguintes 

respostas: 

 

São os métodos que serão utilizados para que o aluno consiga alcançar a 
aprendizagem. As estratégias são os elos para a aprendizagem (P1). 

Planos, manobras usadas pelo professor para alcançar seu objetivo. Voltar 
a atenção do aluno para o assunto ministrado em sala (P2). 

Planejar e executar os conteúdos, visando a alcançar os objetivos do 
ensino-aprendizagem (P3). 

Apresentar o conteúdo de forma simples, de modo a facilitar a compreensão 
do conteúdo pelo aluno. Usar diferentes formas de ensinar, de maneira a 
melhorar a compreensão do aluno (P4). 

Estratégia de ensino refere-se ao planejamento, os métodos utilizados na 
prática pedagógica, visando o aprendizado do aluno (P5). 
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É a forma de fomentar o ensino através de planos estruturais que facilitam o 
aprendizado. Organizar, fomentar, compartilhar, planejar, praticar e concluir 
(P6). 

 

Em relação aos conceitos de estratégia de ensino, os professores de maneira 

geral, ressaltaram que são os métodos, ações, planos que efetuam em sala para 

alcançar os objetivos traçados, que é a aprendizagem, ou seja, como fazer o 

processo ensino-aprendizagem acontecer. Em relação às atribuições das estratégias 

de ensino, foi possível verificar nas respostas dos professores que estas servem 

para favorecer, facilitar e/ou possibilitar o alcance dos objetivos no processo ensino-

aprendizagem.  

Reforçando tais ideias, Bordenave & Pereira (1998) e Masetto (2003) consideram 

as estratégias de ensino como sendo o caminho optado pelos professores para guiar 

e facilitar a construção da aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, os meios 

estratégicos escolhidos pelos professores devem viabilizar a interação dinâmica 

entre os professores, alunos e o conhecimento. 

Para melhor delinear as atribuições das estratégias de ensino na compreensão 

docente, apresentamos o seguinte questionamento: Em sua concepção de que 

maneira as estratégias de ensino contribuem para o processo de aprendizagem dos 

alunos? Responderam o seguinte: 

 
(...) Você precisa traçar metas e objetivos para estimular o interesse dos 
alunos, auxiliando em sua aprendizagem (P1). 
 
Proporcionando o interesse do aluno, facilitando o processo de 
aprendizagem (P2). 
 
Contribui facilitando seu aprendizado (P3). 
 
Com certeza contribuem para facilitar a compreensão do assunto estudado 
e que ele passa a levar para seu dia-a-dia (P4). 
 
A partir do momento em que o aluno começa a se envolver, interagir com os 
conteúdos propostos a aprendizagem flui melhor (P5). 
 
De maneira evolutiva, transformando o ensinar e aprender com eficácia, 
alcançando da melhor forma os objetivos propostos (P6). 

 

Novamente confirmado com base nas repostas dos docentes, que as estratégias 

de ensino têm como princípio favorecer o alcance dos objetivos, bem como facilitar o 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Assim, as estratégias de ensino são 
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os meios que conduzem os alunos a aprendizagem e a sua execução implica na 

determinação de instrumentos que promoverão o alcance dos objetivos no processo. 

Reforçando esse pensamento Roldão (2009) concebe as estratégias de ensino em 

um contexto onde serão organizadas as ações, traçados os objetivos, além de 

delimitar os meios, as atividades, a maneira e sequência que serão organizadas, 

sempre tendo em vista os objetivos que se quer atingir de acordo com a intenção 

para melhor aquisição de uma determinada aprendizagem. 

Ainda tratando das estratégias de ensino como meio ao alcance de objetivos, 

Anastasiou e Alves (2004) advertem que há que ter clareza sobre aonde se pretende 

chegar com essa ação. E destacam a necessidade de que os objetivos do processo 

de ensino-aprendizagem estejam claros e bem definidos entre os sujeitos 

envolvidos, professores e alunos. Esses autores ainda relatam que os professores 

naturalmente são estrategistas, pois para aplicação de um conteúdo devem estudar, 

selecionar, organizar e ainda apresentar ferramentas para facilitar a aprendizagem.  

Foi perguntado aos professores participantes da investigação se concordam que 

a diversificação das estratégias de ensino favorece a aprendizagem dos alunos, 

nesse sentido, acreditam que essa situação é fundamental para o alcance dos 

objetivos educacionais. Em relação às justificativas dadas a esse questionamento 

apenas os professores P1 e P4 responderam, escrevendo respectivamente, que 

“dessa maneira os alunos tem mais opções em atividades a ser desenvolvida, os 

atraindo para participarem mais ativamente nas aulas” e “as aulas não ficam 

cansativas para os alunos e eles sentem vontade de participar”.  

Com base nos argumentos apresentados, a diversificação das estratégias de 

ensino contribui, especialmente, em envolver os alunos nas atividades propostas 

pelos professores em sala de aula, o que fica demonstrado nas respostas desses 

professores, que estes se preocupam em oportunizar ações diferenciadas que 

favoreça a participação do aluno no processo de construção da aprendizagem. No 

entanto, ao observar à prática dos professores P1 e P4, as ações de ensino 

referentes às suas estratégias, se mantiveram pouco diversificadas e na maior parte 

do tempo priorizava a transmissão oral dos conteúdos ministrados. 

Os autores Gardner, Kornhaber e Fleith (1998) relatam que a diversificação das 

estratégias de ensino além de patrocinar aulas dinamizadas, favorece a participação 
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dos alunos, assim contribui que os diferentes estilos de aprendizagem aconteçam. 

Reforçando essa ideia, Pozo (2002) entende que as ações docentes devam ser 

diversas para favorecer os diferentes ritmos de aprendizagem presentes em uma 

sala de aula. Assim, acreditamos que a diversificação das estratégias de ensino seja 

fundamental, pois proporcionará diferentes meios aos alunos no processo de 

construção da aprendizagem.  

No contexto de favorecer a diversificação das estratégias de ensino, 

perguntamos aos professores se consideram que as formações paralelas e 

continuadas contribuem para tal situação. Dos seis professores investigados, cinco 

responderam que “sim” e um que “não”. Daqueles professores que responderam 

positivamente à questão apenas o professor P1 justificou, sendo sua resposta da 

seguinte maneira: “É por meios de cursos, oficinas, fórum, etc. Que temos contatos 

com diferentes possibilidades de meios estratégicos”. 

Referente ao professor P2 que afirmou não sentir necessidades de formação 

para aperfeiçoar e diversificar as estratégias de ensino, ele justifica que falta na 

verdade “são instrumentos que possam somar ao que já está sendo feito, a 

exemplos materiais didáticos diversificados e adequados a cada situação de ensino”. 

Portanto o professor P2 acredita que necessariamente não são as formações 

continuadas e paralelas que favorecem a apresentação das aulas com estratégias 

diversificadas, mas a disponibilidade na escola de materiais didáticos diversos e 

adequados.  

Nessa categoria de análise, os professores participantes da pesquisa entendem 

que as estratégias de ensino e os recursos didáticos são meios de favorecer e 

facilitar a aprendizagem, bem como consideram relevante à diversificação das 

estratégias de ensino, para contribuir no processo de ensino-aprendizagem e 

possibilitar a construção dos diferentes estilos de aprendizagem. Nesse sentido, a 

maioria dos docentes compreende que as formações paralelas e continuadas 

cooperam para que os professores diversifiquem essas ações nas aulas de Biologia.  

Portanto, os professores reconhecem a relevância e contribuições advindas das 

estratégias de ensino e dos recursos didáticos ao processo de ensino-

aprendizagem, em especial quando essas estão direcionadas a proporcionar a 

participação ativa dos alunos. Conclui-se que a diversificação das estratégias de 
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ensino utilizadas nas aulas de Biologia, coopera para que ocorra a ação ativa de 

todos os sujeitos envolvidos no processo de construção da aprendizagem e 

consequentemente favorece o alcance dos objetivos traçados para a aula. 

 

4.2  Estratégias de Ensino e Recursos Didáticos Utilizados no Processo de 

Ensino-Aprendizagem 

 

Neste item, será apresentado as análises correspondentes ao segundo 

objetivo específico, o qual visou identificar as estratégias de ensino e recursos 

didáticos utilizados pelos professores de Biologia na regência de suas aulas. Para 

tanto, foram aplicados questionários e foi desenvolvidas observações in loco das 

aulas, o que possibilitou perceber algumas situações que favorecem a utilização de 

determinadas estratégias de ensino e recursos didáticos, bem como outras que 

inviabilizam essas ações no meio educacional.  

No contexto atual do ensino de Biologia percebe-se com frequência 

preocupações docentes referentes à maneira mais adequada para promover que 

alunos se disponham a aprender os saberes biológicos. Nesse sentido, destaca-se 

as estratégias de ensino como um dos fatores que contribuem para encaminhar os 

discentes a dedicar-se ao aprendizado. Krasilchik (2011, p. 3) relata que os objetivos 

do ensino de Biologia seriam: aprender conceitos básicos, analisar o processo de 

pesquisa científica e as implicações sociais da ciência e da tecnologia, e ainda 

afirma que “a Biologia pode ser uma das disciplinas mais relevantes e merecedoras 

da atenção dos alunos, ou uma das disciplinas mais insignificantes e pouco 

atraentes, dependendo do que for ensinado e de como isso for feito”. 

No intuito de identificar as principais estratégias de ensino utilizadas pelos 

professores, foi solicitado que citassem as que frequentemente são utilizadas na 

regência das aulas de Biologia. Desse modo obteve-se seis indicações de 

estratégias de ensino, sendo elas: aulas expositivas com auxílio de slides, uso de 

vídeo, livros didáticos, seminários, pesquisas e aulas práticas. Aula expositiva com 

auxílio de slides foi à estratégia de ensino mais utilizada por todos os professores 

investigados. Por sua vez, a estratégia de ensino menos mencionada foi as aulas 

práticas, onde apenas um professor a elencou como uma atividade executada na 
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regência das suas aulas de Biologia. A utilização de vídeo obteve cinco menções 

entre os docentes, livros didáticos três, pesquisas e seminários duas cada uma 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1-Relação das estratégias de ensino utilizadas pelos professores de Biologia na regência de 
suas aulas em Boa Vista, RR. 

Estratégias de Ensino N° de Indicação Professores que 
Indicaram as 

Estratégias de Ensino 

Aulas expositivas com 
slides 

06 
 

P1, P2, P3, P4, P5 e P6 

Vídeos 05 P1, P2, P3, P5 e P6 
Livros didáticos 03 P2, P3 e P6 
Pesquisa 02 P3 e P6 
Seminários 02 P1 e P6 
Aulas práticas 01 P1 
Fonte: Autor com base nos dados coletados durante a pesquisa. 

 

Diante das indicações de estratégias de ensino utilizadas pelos professores 

(Tabela 1), foi possível perceber, por exemplo, que as aulas por meio de exposição 

oral com auxílio de slides foram mais frequentes na regência dos professores de 

Biologia do grupo estudado. Nas observações in loco foi identificado que as três 

escolas pesquisadas, disponibilizam aparelhos de data show, o que contribuiu para 

o uso frequente desse recurso como estratégia de ensino.  

Porém, a exposição oral como estratégia de ensino predominante na prática 

dos professores se deve as influências e hábitos da prática tradicional de ensino, 

onde segue a lógica da passagem do conhecimento, tendo como principal 

instrumento a transmissão oral via professor aos alunos. Nesse sentido Kruger 

(2003) nos traz a seguinte reflexão, que o modelo de ensino tradicional se 

caracteriza em transmissão/transferência de conhecimentos, onde ocorre uma 

aprendizagem receptiva, a qual é proporcionada por práticas docentes baseada em 

modelos de reprodução transmitidas verbalmente pelo professor.  

Em relação à estratégia de ensino menos utilizada pelos professores de 

Biologia, encontra-se às aulas na modalidade práticas ou experimentais, as quais 

foram pouco utilizadas. Porém, ao efetivar as observações in loco do trabalho dos 

professores e das escolas foi possível perceber a falta de materiais e estruturas 
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adequadas para execução de aulas práticas, assim, essa situação pode favorecer a 

pouca utilização desse meio estratégico.  

Ao passo que esse meio estratégico no ensino de Biologia deveria ser 

frequente, em virtude de suas características em contribuir com o processo de 

ensino-aprendizagem. Nesse sentido Krasilchik (2011) entende que a ausência das 

aulas práticas, tem prejudicado muito a aprendizagem biológica dos alunos, muito 

embora se reconheça a sua relevância, porém na prática dos professores ela é 

modesta, como verificado com os docentes participantes da pesquisa. 

Outra estratégia de ensino que se destacou como uma atividade frequente 

nas aulas de Biologia foi à utilização de vídeos, da mesma maneira que o aparelho 

data show, o aparelho de DVD e televisão são disponibilizados aos professores 

pelas escolas. Acreditamos que essa situação favorece sua utilização como meio 

estratégico nas aulas de Biologia. Além desse fator, a utilização de vídeo é uma 

estratégia de ensino que dinamiza a apresentação dos conhecimentos biológicos e é 

um método que normalmente agrada aos discentes. Defendendo essa ideia Peres e 

Kurcgant (2004) acreditam que as “novas tecnologias” aplicadas ao ensino, como 

por exemplo, os recursos audiovisuais possibilitam maior flexibilidade, criatividade, 

dinamicidade, interação e comunicação no processo ensino-aprendizagem, 

estimulando a participação ativa do aluno. 

A utilização do livro didático como estratégia de ensino foi relativamente 

pouco citada pelos professores nos questionários de pesquisa. Porém, ao 

desenvolver as observações da prática desses professores, foi muito frequente a 

utilização do livro didático na regência das aulas de Biologia. Os livros didáticos 

tradicionalmente, tem tido, no ensino de Biologia, um papel de relevância, tanto na 

determinação da metodologia usada em sala, bem como nos conteúdos 

desenvolvidos no ensino desta disciplina (KRASILCHIK, 2011). 

 No contexto da prática de ensino, o livro didático continua como um dos 

principais instrumentos de trabalho do professor, embasando sua ação de ensino, 

sendo tal situação observada entre os professores participantes da pesquisa. Porém 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) ressaltam que o professor não deve ser 

refém dessa única fonte, por melhor que seja sua qualidade, pois a utilização de um 
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único instrumento estratégico pode dificultar a construção da aprendizagem pelos 

alunos. 

Em relação às estratégias de ensino por meio de pesquisa e seminário essas 

tiveram apenas duas indicações de utilização na prática de ensino dos professores. 

As três escolas em que foram realizadas as observações disponibilizam ao menos 

uma sala com computadores. Porém, numa das escolas não tinha acesso à rede de 

internet, as demais tinham acesso em alguns poucos computadores no laboratório, 

situação que dificultou a utilização da pesquisa na internet, como meio estratégico 

de ensino. 

 Tive-se a oportunidade de acompanhar uma aula ministrada no laboratório de 

informática, mas como observado, o professor encontrou uma série de dificuldades, 

especialmente, pelo pequeno número de computadores com acesso à internet. 

Outra possível alternativa para efetuar pesquisas, seria a utilização da biblioteca, 

porém, quando presente na escola, apenas livros didáticos são disponibilizados, os 

quais normalmente os alunos já os possuem.  

Referente aos seminários, este é uma estratégia de ensino relevante em 

virtude de superar a ação unitária do professor no ensino, elevando a mesma em 

nível de construção da aprendizagem pelo próprio aluno, pois os mesmos além de 

pesquisar e estudar determinado assunto deve defendê-lo, o que é imprescindível 

num processo de construção de aprendizagem com a participação ativa dos alunos. 

Nesse contexto, os PCN’s (BRASIL, 2011) destacam que os seminários favorecem o 

exercício de expressão de opiniões e entendimentos por parte dos alunos dos temas 

trabalhados. Além disso, os seminários contribuem para que os alunos ordenem as 

ideias para poder expor e defendê-las perante os colegas e, ouvir críticas e debatê-

las.  

Nas observações das práticas de ensino dos professores, apenas o professor 

P4 utilizou a estratégia de ensino por meio de seminários, no entanto, os alunos ao 

apresentarem suas temáticas, poucos manifestaram suas compreensões em vista 

aos assuntos trabalhados, de maneira geral, desenvolviam leituras em pequenos 

apontamentos, nos slides ou mesmos diretamente nos livros didáticos. Foi 

observado que o professor não conseguiu interferir nas apresentações dos alunos, 
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de modo que favorecesse as discussões em torno do tema, sua participação 

resumiu-se em elogiar determinadas posturas, criticar outras e, algumas poucas 

vezes direcionava questionamentos aleatórios as equipes e componentes.   

Acredita-se que todas as estratégias de ensino utilizadas em sala de aula 

contribuem para construção da aprendizagem, nesse contexto Zabala afirma: “É 

preciso insistir que tudo quanto fazemos em sala, por menor que seja, incide em 

maior ou menor grau na formação de nossos alunos (1998, p. 29)”. Portanto, o que 

será determinante no alcance dos objetivos educacionais, estará por conta da 

sensibilidade dos professores em perceberem quais estratégias de ensino melhor se 

enquadram no conteúdo a ser apresentado, outro fator relevante, é a diversificação 

dessas ações e a utilização de recursos didáticos adequados às necessidades de 

aprendizagem dos alunos e do mesmo modo diversificados. 

Para identificar os principais recursos didáticos empregados na execução das 

estratégias de ensino, foi solicitado aos professores que citassem os utilizados por 

eles nas suas aulas. Deste modo os recursos didáticos mais utilizados pelos 

professores foram os aparelhos de DVD e Data show, os quais obtiveram quatro 

indicações. Logo após foram os computadores, jogos, livros didáticos ou textos, com 

três indicações cada. Na sequência estão os quadros brancos e/ou negros com dois 

indicativos de utilização. Por fim, os modelos e questionários impressos com 

questões objetivas e dissertativas, com apenas uma indicação (Tabela 2). 

Relacionando as estratégias de ensino mais utilizadas pelos professores com os 

recursos materiais mais indicados por eles pode-se verificar uma estreita relação 

com o fato da escola disponibilizar tais recursos aos professores, ao passo que os 

recursos que obtiveram menos indicações foram aqueles que as escolas não 

possuem, ou seja ficando sob a responsabilidade do profissional a obtenção de tais 

materiais. Desta forma, verifica-se que para contribuir com as ações docentes em 

sala de aula, em especial, a diversificação dos materiais didáticos, os sistemas de 

ensino devem disponibilizar materiais didáticos diversos, situação que poderá 

contribuir significativamente ao processo de ensino-aprendizagem.  

Nesse contexto, Zabala (1998) conclui que é necessário diversificar os materiais, 

os quais deverão permitir “que cada professor elabore seu projeto de intervenção 
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específico, adaptando às necessidades de sua realidade educativa e estilo 

profissional. Quanto mais variados sejam os materiais, mais fácil será a elaboração 

de propostas singulares (p.187-188)”.  

 

Tabela 2-Relação dos recursos didáticos utilizados pelos professores de Biologia nas suas aulas em 
Escolas públicas em Boa Vista, RR. 

Recursos Didáticos Nº de Indicações Professores que 
Indicaram os Recursos 

Didáticos  

Aparelho de DVD 04 P2, P3, P5 e P6 
Aparelho de data show 04 P1, P3, P4 e P5 
Computador 03 P1, P3 e P6 
Livros ou Textos 03 P2, P3 e P6 
Jogos 03 P1, P3 e P5 
Quadro branco e/ou negro 02 P1 e P6 
Modelos 01 P1 
Questionários 01 P1 
Fonte: Autor com base nos dados coletados durante a pesquisa. 

 

Compreende-se a relevância dos materiais didáticos para o processo de ensino-

aprendizagem, porém reconhece-se que seja inadequado pensar que esses 

materiais sejam a solução para os percalços da aprendizagem. Acredita-se que o 

material didático é um dos elementos que compõe a tríade da construção da 

aprendizagem, professores, alunos e o conhecimento. Para tanto, além de ter a 

disposição os recursos didáticos, os professores devem saber utilizá-los 

corretamente afim de que alcance os objetivos para efetivação do processo de 

ensino-aprendizagem. 

Nessa categoria de análise, foi possível elencar as estratégias de ensino e os 

recursos didáticos mais utilizados pelos professores de Biologia na regência de suas 

aulas. Foi verificado que as estratégias de ensino que mais são utilizadas pelos 

professores têm uma estreita relação com os materiais didáticos disponibilizados 

pela escola, assim como também, relaciona-se com as questões dos espaços físicos 

disponibilizados pelas instituições de ensino para o desenvolvimento das atividades.  

Porém, compactua-se com a ideia que para favorecer o alcance dos objetivos do 

processo de ensino-aprendizagem, as ações docentes, ao que diz respeito às 

estratégias de ensino, devem ser diversificadas, na medida em que surjam as 
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necessidades dos alunos frente à construção da aprendizagem. Reconhece-se as 

contribuições das estratégias de ensino e dos recursos didáticos, mas não se pode 

perder de vista, as suas funções de meios em virtude dos fins, os objetivos, e 

sempre focando nos sujeitos envolvidos na construção da aprendizagem, 

especialmente, os alunos, no sentido que esses participem ativamente das ações 

propostas. 

 

4.3 Estratégias de Ensino e Recursos Didáticos: Critérios de Definição 

utilizados pelos professores de Biologia 

 

Neste subcapítulo, será apresentado as análises correspondentes ao terceiro 

objetivo específico, o qual visou conhecer os critérios utilizados pelos docentes na 

definição das estratégias de ensino e dos recursos didáticos utilizados na regência 

das aulas de Biologia.  

No intuito de entender o processo de construção da prática docente, voltada 

às estratégias de ensino, especialmente ao que concerne aos critérios tomados 

pelos professores ao definirem aquelas que serão utilizadas nas aulas, sendo 

solicitado que justificassem a seguinte afirmação: As práticas de ensino dos 

professores são elaboradas e efetivadas, muitas vezes, pelas experiências 

adquiridas enquanto alunos, por vezes, imitam seus professores.  

Nesse sentido a maioria dos professores participantes da pesquisa entende 

que esta situação é frequente no meio educacional. Cinco dos seis professores 

concordaram que é comum ocorrer à repetição da prática de ensino dos 

professores, porém compreendem que essa situação deve ser superada. Entretanto,  

um professor afirmou que essa situação de copiar a prática dos professores que 

tivemos anteriormente, seja aceitável no processo de ensino (Tabela 3). Neste 

contexto, autores como Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) Pozo (2002) 

descrevem que os professores tendem a copiar as ações dos seus antigos 

professores, especialmente aqueles que consideram referência em sua formação 

profissional. 
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Tabela 3- Respostas dos Professores de Biologia de Escolas públicas em Boa Vista, RR, com base 
na afirmação: As práticas de ensino dos professores são elaboradas e efetivadas, muitas vezes, 
pelas experiências adquiridas enquanto alunos, por vezes, imitam os antigos professores. 

Alternativas do Questionamento Professores  

Ocorre é normal na atividade docente 
 

P5 

Acontece, mas precisamos enquanto 
formadores superar a reprodução de 
conhecimento, bem como, as nossas 
ações devem-se adequar as 
necessidades dos alunos no contexto 
atual. 
 

 
 

P1, P2, P3, P4 e P6 

Isso é possível, mas raramente, pois 
cada profissional é único. 
 

Nenhum professor indicou essa 
alternativa 

Essa situação nunca ocorre, pois o 
trabalho dos professores tem como foco 
alcançar os objetivos da disciplina. 

 
Nenhum professor indicou essa 

alternativa 
Fonte: Autor com base nos dados coletados durante a pesquisa. 

 

Ainda trabalhando no meandro da estruturação e critérios de definição das 

estratégias de ensino pelos docentes, foi questionado: Para definir as estratégias de 

ensino das aulas de Biologia quais os principais critérios utilizados por você? As 

repostas foram: “Levar o aluno a se envolver com os temas (...)” (P1). “Direcionar o 

assunto quando possível para realidade dos alunos. Planejar manobras que 

chamem a atenção do aluno para o assunto” (P3).  

Fica compreendido nas respostas dos professores, que o critério de definição foi 

a potencialidade dessas estratégias em envolver ou chamar a atenção dos alunos 

para o tema abordado. Em outras palavras, as estratégias de ensino devem 

proporcionar a participação ativa dos alunos. Porém, ao desenvolver as observações 

das ações docentes, a maioria das estratégias de ensino utilizadas pelos 

professores pouco contribuíram para uma participação efetiva dos discentes no 

processo, normalmente priorizavam a fala do professor em um mecanismo de 

transmissão de informações.  

Com referência a ação ativa dos alunos no processo de ensino-aprendizagem, 

Zabala (1998) destaca que todas as ações relativas ao ensino devem direcionar-se 

para construção compartilhada da aprendizagem e pensada para a conquista da 

autonomia do aluno. Krasilchik (2011) diz que as ações de ensino por si só não 
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alcançam a aprendizagem, mas a motivação dos alunos em participar será um 

marco fundamental para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. 

Em relação aos professores P4 e P6, os quais entendem como relevante ao 

definir as estratégias de ensino levar em conta a realidade em que se encontram os 

discentes. Autores como Pereira (1998) e Ayres (2004) defendem a ideia que as 

estratégias de ensino devam se relacionar com a realidade dos alunos, para eles, 

essa situação pode contribuir para o alcance da aprendizagem. O professor P2 

afirma que as estratégias de ensino devem ser definidas com base “nos conteúdos 

programáticos”. Nota-se que esse professor entende como determinante para 

escolha da estratégia de ensino, focar apenas nos conteúdos a serem ministrados e 

não no discente ou contexto no qual o mesmo está inserido, porém não deixa claro 

como seria essa ação. 

O professor P5 por sua vez afirma que, “os principais critérios são: a utilização do 

plano de aula, adequando ao tipo de aula (teórico x prática), o espaço físico escolar, 

a disponibilização de recursos didáticos”. Nesse contexto, o critério para definir as 

estratégias de ensino, encontra-se diretamente ligado a estrutura física e aos 

recursos disponibilizados pela escola ao professor, atrelado a uma reflexão ao 

planejamento e definição da categoria da aula a ser apresentada.  

Para verificar se os professores consideram a opinião dos alunos como critério 

de definição das estratégias de ensino colocou-se o seguinte questionamento: 

Conforme você organiza as ideias em como efetuar suas aulas, é relevante em sua 

opinião, que os alunos participem e deem sugestões sobre as estratégias de ensino 

que serão utilizadas nas aulas de Biologia? A maioria dos professores participantes 

da pesquisa acredita ser relevante ao processo de ensino-aprendizagem que essa 

situação ocorra. Neste contexto, Demo (2002) afirma que o aluno não é objeto de 

ensino e sim sujeito do processo e parceiro do trabalho. Um professor acredita que o 

planejamento da escola e das ações a serem efetivadas em sala não possibilita a 

participação dos alunos a opinar sobre quais estratégias de ensino serão utilizadas 

nas aulas de Biologia.  

Contudo outro professor, pensa que essa seja uma atribuição unicamente do 

professor. No entanto para Demo (2002), é inconcebível pensar que os alunos não 

estão no processo de ensino-aprendizagem para atuarem ativamente, mas sendo 
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meramente receptores de aprendizagem. Nesse contexto, acreditamos que seja 

imprescindível que os sistemas de ensino e seus profissionais viabilizem momentos, 

onde os alunos tenham a oportunidade de participarem das ações de planejamento, 

tal situação, poderá contribuir significativamente para motivar os alunos a 

desenvolverem as ações de ensino propostas. As respostas dos professores a essa 

questão encontram-se relacionadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4- Resposta dos professores com relação à participação dos alunos na definição das 
estratégias de ensino utilizadas nas aulas de Biologia de Escolas públicas em Boa Vista, RR, 
(Conforme você organiza as ideias em como efetuar suas aulas, é relevante em sua opinião, que os 
alunos participem e deem sugestões sobre as estratégias de ensino que serão utilizadas nas aulas de 
Biologia?). 

Alternativas do Questionamento Professores 

Sim, é de suma importância que os 
alunos entendam e sejam 
coparticipantes das atividades de ensino-
aprendizagem. 
 
O planejamento da escola e da aula, não 
possibilitam, uma ação conjunta entre os 
professores e alunos. 
 
Não, pois acho que essa seja uma tarefa 
exclusivamente do professor. 
 
Poderia até participarem, mas a maioria 
dos alunos não aceitaria. 
 

 
P1, P2, P3 e P5 

 
 
 

 
P6 

 
 

 
P4 

 
 

Nenhum professor indicou essa 
alternativa 

Fonte: Autor com base nos dados coletados durante a pesquisa. 

 

Ainda no contexto de delineamento das estratégias de ensino com vista a 

participação dos alunos na sua definição, fez-se o seguinte questionamento: Você 

considera relevante apresentar antecipadamente aos alunos as estratégias de 

ensino escolhidas para execução de suas aulas? Quatro professores acreditam 

como relevante a socialização das estratégias de ensino com os alunos, pois para 

eles, proporcionará que os alunos compreendam que são coparticipantes do 

processo de ensino-aprendizagem. E nesse contexto, Zabala (1998) afirma que os 

alunos devam conhecer previamente as atividades que irão desenvolver nas aulas e 

ainda o motivo pelo que foram selecionadas essas e não outras, dessa forma para 



62 
 

 
 

ele, os alunos sentirão que o trabalho proposto está ao alcance, ao mesmo tempo 

em que seja interessante fazê-lo.  

Um dos professores considera irrelevante, pois o professor conhece as 

estratégias que mais favorece a aprendizagem do aluno. Assim, não tem sentido 

algum apresentar aos alunos as estratégias que serão utilizadas nas aulas; por fim, 

outro professor expressa que nem sempre isso será importante, pois a teoria e a 

prática por si só são suficientes para alcançar a aprendizagem dos alunos (Tabela 

5). 

 

Tabela 5- Respostas dos professores de Biologia de Escolas públicas em Boa Vista, RR, com relação 
às estratégias de ensino executadas nas aulas serem apresentadas e discutidas com os discentes 
antes de sua aplicação. (Você considera relevante apresentar antecipadamente aos alunos as 
estratégias de ensino escolhidas para execução de suas aulas?). 

Alternativas do Questionamento Professores 

O aluno, sempre deve ter acesso as 
estratégias de ensino, que serão 
utilizadas pelos professores, pois esse, 
pode sugerir e acrescentar positivamente 
na apresentação das aulas. 
 

 
P1, P3, P5 e P6 

É irrelevante, pois o professor conhece 
as estratégias de ensino que mais 
favorece a aprendizagem do aluno. 
Assim, não tem sentido algum 
apresentar aos alunos as estratégias que 
serão utilizadas nas aulas. 
 

 
P4 

Nem sempre isso será importante, pois a 
teoria e a prática por si só, são 
suficientes para alcançar a 
aprendizagem dos alunos. 
 

 
P2 

Os alunos devem ter acesso as 
estratégias de ensino, pouco antes de 
iniciar a aula. 

Nenhum professor indicou essa 
alternativa 

Fonte: Autor com base nos dados coletados durante a pesquisa. 

 

Para definição das estratégias de ensino Zabala (1998) recomenda que 

alguns pré-requisitos devam ser estabelecidos pelos docentes, especialmente, que 

estas devam apresentar características que favoreçam os novos conteúdos 

apresentados, que se relacionem estreitamente com os conhecimentos prévios e 
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que também sejam eficientes em promover uma forte atividade mental, além de 

serem ações que suponham desafios, etc. Partindo dessa premissa, o autor acredita 

que as ações das estratégias de ensino podem contribuir mais eficazmente na 

construção da aprendizagem. Nesse contexto Luckesi (1994, p. 155) traz a 

discussão os possíveis critérios utilizados pelos professores ao definir suas ações 

didáticas. 

 

Será que nós professores, ao estabelecermos nosso plano de ensino, ou 
quando vamos decidir o que fazer na aula, nos perguntamos se as técnicas 
de ensino que utilizaremos têm articulação coerente com nossa proposta 
pedagógica? Ou será que escolhemos os procedimentos de ensino por sua 
modernidade, ou por sua facilidade, ou pelo fato de dar menor quantidade 
de trabalho ao professor? Ou, pior ainda, será que escolhemos os 
procedimentos de ensino sem nenhum critério específico? 
 

Para os professores participantes de nossa investigação, no momento que 

estabelecem o planejamento escolar, definem quais estratégias de ensino e 

recursos didáticos que serão utilizadas ao longo das apresentações das aulas de 

Biologia, tendo esse como um roteiro que os guiam na efetivação das aulas. No 

contexto do planejamento Vasconcellos (2000, p. 79) diz que: “Planejar é antecipar 

mentalmente uma ação ou um conjunto de ações a ser realizadas e agir de acordo 

com o previsto”. Desse modo foi perguntado aos professores, se consideram 

possível a participação efetiva dos alunos no planejamento escolar, especialmente, 

na sugestão e elaboração das estratégias de ensino a serem desenvolvidas nas 

aulas.  

Dos seis professores que responderam ao questionamento, apenas um, 

afirmou não acreditar ser possível a participação dos alunos no planejamento das 

atividades a serem desenvolvidas e justificou sua resposta declarando que “o aluno 

não está apto a realizar essa tarefa que é exclusiva do professor. O professor tem a 

compreensão maior do que ele quer atingir no aluno” (P4). Os argumentos do 

professor P4 remetem a ideia de que os alunos são papéis em branco, onde o 

professor unicamente escreve a história de aprendizagem, não sendo um construtor 

ativo de sua aprendizagem, pois o mesmo não é apto para contribuir para com as 

ações dos professores. Contrariamente a ideias do professor P4, Menegolla e 

Sant’Anna (2001) acreditam que o planejamento deve ser fruto de um ato 
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democrático. Nesse contexto, não condiz em entender o aluno como um sujeito 

passivo no processo de ensino-aprendizagem.  

Os demais professores entendem ser possível a participação dos discentes 

no planejamento. Aos que afirmaram ser possível a participação, foi solicitado que 

relatassem como seria a participação dos alunos no planejamento e elaboração das 

atividades e qual seria a relevância no processo de ensino-aprendizagem. Os 

professores P1, P2, P3, P5 e P6 destacam que os discentes devem participar, 

especialmente sugerindo atividades e estratégias que mais favoreçam sua 

aprendizagem, porém o professor P2 faz uma ressalva dizendo que “a participação 

do aluno na escolha da estratégia na qual o assunto vai ser ministrado sim, porém, a 

elaboração deve ficar sempre a cargo do professor”.  

Pode-se concluir que os cinco professores entendem como relevante ao 

processo de ensino-aprendizagem, que os alunos participem, em especial por 

entenderem que essa ação proporciona que os alunos se sintam e sejam 

construtores das ações didáticas desenvolvidas, em consequência há um maior 

interesse e disposição aos estudos. Portanto, a participação dos alunos no 

planejamento das ações a serem desenvolvidas em sala de aula, é vista como 

significativa pelos professores para contribuir na construção da aprendizagem dos 

mesmos. 

Referente a identificar os critérios que direcionam os docentes na escolha dos 

materiais didáticos a serem empregados para execução das estratégias de ensino 

nas aulas foram questionados: Como você define os recursos didáticos que são 

utilizados no momento da regência das suas aulas? As repostas a esse 

questionamento ficaram assim estabelecidas, os professores P1 e P2 deixaram 

entender que a definição desses recursos está atrelada a aqueles disponibilizados 

pela escola, o professor P1 ainda ressalta que considera razoáveis esses materiais, 

no entanto o professor P2 os considera limitados. Os professores P1 e P2 ambos 

trabalham na mesma escola. Três dos professores (P3, P4 e P5) destacaram como 

critério de definição dos recursos didáticos, a capacidade de facilitar e despertar o 

interesse dos alunos aos conteúdos abordados, como pode-se observar nas 

respostas abaixo:  
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São bons os recursos didáticos, determino os mesmos pela questão de 
facilitar e enriquecer o aprendizado dos alunos (P3). 

Como bons porque sempre procuro dentro do conteúdo um assunto do dia-
a-dia dele para chamar a atenção, ou seja, despertar o interesse desse 
aluno (P4). 

São ferramentas essenciais e eficientes na facilitação do aprendizado, nos 
diferentes conteúdos de biologia, ou seja, procuro nessa intenção (P5). 

 

Nesse sentido, para os professores (P3, P4 e P5), o principal critério 

estabelecido será a capacidade dos recursos em favorecer, facilitar e despertar o 

interesse dos alunos para construção da aprendizagem. Souza (2007) acredita que 

os recursos didáticos serão relevantes, se além de facilitar assimilação dos 

conteúdos trabalhados, proporcione o despertar da criatividade, coordenação motora 

e habilidade de manusear objetos. Para Oliveira (2006) tal situação pode ocorrer 

quando os materiais didáticos possibilitam a manipulação pelos alunos, favorecendo 

o interesse, a participação e consequentemente a aprendizagem. 

Referente ao professor P6, este indicou que seu critério para definir os recursos 

didáticos, estar relacionado aos conteúdos a serem apresentados, bem como as 

estratégias de ensino adotadas, como indica em sua resposta no questionário: 

“Como total importância de suporte ao entendimento acerca dos assuntos 

abordados, ou seja, de acordo com os conteúdos e estratégias adotadas” (P6).  

Portanto, verifica-se que os recursos didáticos e as estratégias de ensino podem 

contribuir para o processo de ensino-aprendizagem, mas será determinante a atitude 

do professor, pois de acordo com Cunha (2001) deve ser flexível quanto a sua 

prática, em especial, adaptar as atividades educacionais as necessidades de 

aprendizagem de seus alunos.  Nesse contexto, as estratégias de ensino quanto os 

recursos didáticos empregados nas ações de ensino dos professores, tem como 

primazia, propiciar que a aprendizagem ocorra e que contribua para que os alunos 

participem ativamente nesse processo. 

Com relação à categoria de análise dos critérios de definição das estratégias de 

ensino e dos recursos didáticos utilizados nas aulas de Biologia, percebe-se que as 

ações práticas de ensino dos professores, frequentemente são reproduções 

daquelas vivenciadas pela prática de seus professores, no entanto, entende-se que 
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essa situação deva ser superada, na medida em que cada realidade peça uma nova 

contextualização da ação de ensino.  

As estratégias de ensino e os recursos didáticos são definidos, com base na 

avaliação dos professores, pela capacidade destas em favorecer e facilitar a 

aprendizagem. Verifica-se que a disponibilidade dos recursos didáticos pelos 

sistemas de ensino e/ou escolas aos professores, contribui na definição dos 

recursos didáticos e das estratégias de ensino que serão utilizadas nas aulas de 

Biologia. Nesse contexto, as instituições escolares devam oferecer recursos 

didáticos diversificados e recursos humanos qualificados para que assim cumpra 

com seu papel social em contribuir e favorecer o processo de ensino-aprendizagem 

dos discentes. 

 

4.4 O Desenvolvimento das Estratégias de Ensino pelos Professores nas 

Aulas de Biologia  

 

Neste subcapítulo, será apresentado as análises correspondentes ao quarto 

objetivo específico que assim está enunciado: Verificar como são desenvolvidas as 

estratégias de ensino pelos professores nas aulas de Biologia. Para tanto, foram 

desenvolvidas observações in loco das ações dos professores participantes da 

pesquisa, as quais possibilitaram descrever e analisar as aulas de Biologia, com 

vistas às estratégias de ensino e os recursos didáticos utilizados. Foram 

acompanhados um total de 81 horas/aulas dos professores P1, P2, P3 e P4. 

 

4.4.1 Apresentação oral dos Conteúdos com Auxílio dos Recursos Didáticos: 

Livros, Slides e Quadro Branco 

 

Com relação as ações de ensino utilizadas pelos professores, verificou-se o 

predomínio do método de exposição oral, seja com auxílio dos livros didáticos, 

textos escritos nos slides ou escritos no quadro. Nesse sentido, foi verificado que os 

recursos materiais didáticos e os meios estratégicos utilizados foram pouco 
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diversificados no contexto da pesquisa desenvolvida. Segundo Krasilchik (2011) 

essa situação pode dificultar o alcance dos objetivos do ensino de Biologia em 

promover uma educação científica.  

Neste contexto, a utilização de poucos meios estratégicos e recursos 

didáticos, pode comprometer a construção da aprendizagem dos alunos, pois estes 

são diversos ao que diz respeito às questões cognitivas, sociais, culturais, etc., 

nesse sentido, as estratégias devem diversificar para favorecer que os diferentes 

estilos de aprendizagem aconteçam.  

O professor P1 utilizou a exposição oral em todas as turmas e séries em que 

lecionou a disciplina de Biologia, porém tendo o livro didático como recurso, apenas 

nas turmas de 1º ano. Normalmente o professor iniciava a aulas fazendo a chamada 

dos alunos presentes, logo em seguida, relembrava rapidamente os conteúdos 

trabalhados nas aulas anteriores. Na sequência solicitava que os alunos abrissem o 

livro didático na página referente ao assunto, indicando um aluno para iniciar a 

leitura de um parágrafo, nos intervalos entre os parágrafos desenvolvia comentários 

com relação às leituras. Em seguida, solicitava que outro aluno continuasse a leitura 

do parágrafo, normalmente pouco alunos se disponibilizavam a ler, nessa situação, 

indicava outro aluno para desenvolver as leituras (Tabela 6). 

 

Tabela 6-Resumo das aulas ministradas pelo Professor P1 sobre Tecido Epitelial nas turmas de 
primeiro ano de Escola pública em Boa Vista, RR. 

PROFESSOR: P1 /SERIE: 1º ANO DO ENSINO MÉDIO/ CARGA HORARIA: 
2h/aula/turma 

CONTEÚDO: Tecido Epitelial 
ESTRATÉGIAS PRINCIPAIS Exposição oral com base na leitura do livro de biologia 
RECURSOS UTILIZADOS Livros. 

 OBSERVAÇÕES 
 O professor solicita aos alunos que abram na página do livro referente ao 

conteúdo; 
 Direciona um aluno para iniciar a leitura do parágrafo e em seguida explica 

as informações referentes à leitura; 
 O professor explora as imagens do livro; 
 O professor pede que os alunos continuem a leitura, porém ninguém se 

manifesta, então o professor indica um aluno para continuar a leitura; 
 Ao final o professor pede que os alunos façam um resumo textual sobre as 

principais doenças de pele. 
Fonte: Autor com base nos dados coletados durante a pesquisa. 
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O professor P2 em aulas ministradas no 3º ano do Ensino Médio utilizou-se 

do livro didático para apoiar a exposição oral dos conteúdos, semelhante ao 

professor P1, ele iniciava a aula retomando os conteúdos abordados em aulas 

anteriores, em seguida, pedia aos alunos que se organizem em duplas para leitura 

de um capítulo do livro didático, essa organização ocorreu por não haver número 

suficiente de livros didáticos para todos. Após a leitura, o professor organizava a 

sala em círculo e iniciava uma conversa sobre a temática e solicitava que os alunos 

colocassem suas compreensões referentes à leitura. Na primeira turma onde 

desenvolveu essa modalidade de aula, vários alunos participaram, e o professor 

sempre que achava necessário ajudava aos mesmos a completarem seus 

raciocínios, bem como fazia algumas ressalvas quando julgava necessário.  

Em relação às demais turmas, houve pouquíssima participação dos alunos 

nas discussões, por essa situação, o professor por algumas vezes afirmava que 

aquela atividade era avaliativa, mesmo assim poucos participavam. O professor 

passou a explicar o conteúdo e por diversos momentos fazia questionamento sobre 

o assunto abordado a alguns alunos. Na Tabela 7 encontram-se resumido as aulas 

de 3º ano apresentadas pelo professor P2. 

 

Tabela 7-Resumo das aulas sobre Seleção Natural ministrada pelo Professor P2 nas turmas de 3º 
ano de Escola pública em Boa Vista, RR. 

PROFESSOR: P2 /SERIE: 3º ANO DO ENSINO MÉDIO/ CARGA HORARIA: 2 
h/aulas/turma 

CONTEÚDO: Seleção Natural 
ESTRATÉGIAS PRINCIPAIS Leitura nos livros e debate do assunto 
RECURSOS UTILIZADOS Livros  

 OBSERVAÇÕES 
 O professor inicia a aula explicando aos discentes para lerem o capítulo 

referente ao assunto em questão, antes de iniciar efetivamente a leitura faz 
uma rápida retomada dos conteúdos trabalhados em aulas anteriores; 

 Os alunos ficam em duplas e começam a leitura (1H/aula); 
 Posteriormente, o professor organiza a sala em círculo, onde o mesmo inicia 

uma conversa sobre seleção natural e pede que os alunos manifestem o 
entendimento que tiveram da leitura; 

 Vários alunos participaram descrevendo as suas compreensões da leitura; 
 O professor sempre que necessário ajudava aos alunos nas suas 

argumentações, bem como fazia algumas ressalvas nas explicações dadas 
pelos mesmos. 

Fonte: Autor com base nos dados coletados durante a pesquisa. 
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O professor P3 ao utilizar os livros didáticos nas turmas de 1º e 3º ano do 

Ensino Médio, normalmente, iniciava a aula lendo o texto do livro didático, assim 

como pedia para que os alunos desenvolvessem as leituras. Em vários momentos o 

professor solicitava aos alunos que verificassem imagens presente no livro, e com 

base nelas, explicava o assunto abordado. Conforme ocorria a leitura dos textos 

presentes no livro didático ocorria pausa, e o professor explicava o conteúdo.  

Era comum o professor P3, ao final das aulas, solicitar aos alunos que 

produzissem resumo textual dos assuntos e/ou que respondessem as questões 

sugeridas no livro didático, bem como escrevessem as respostas em seus cadernos. 

Comparando as aulas em relação às turmas e séries em que o professor ministrou 

suas aulas, não foi possível verificar diferenças na sua abordagem, assim como na 

estratégia de ensino e recursos utilizados, a não ser nas turmas de 3º ano, nas quais 

o professor mudou a dinâmica das leituras dos livros didáticos, deixando 1 hora/aula 

para os alunos lerem individualmente, e posteriormente leitura coletiva e 

apresentação oral das explicações dos assuntos abordados. Nas Tabelas 8 e 9 

encontram-se resumidos as aulas ministradas nos 1º e 3º ano do Ensino Médio, 

respectivamente. 

 

Tabela 8-Resumo das aulas ministradas pelo Professor P3 sobre tecido conjuntivo nas turmas de 1º 
anos de Escola pública em Boa Vista, RR. 

PROFESSOR: P3/SERIE: 1º ANO DO ENSINO MÉDIO/ CARGA HORARIA: 
4h/aulas/turma 

CONTEÚDO: Tecidos- conjuntivos 
ESTRATÉGIAS PRINCIPAIS Exposição oral sem slides, livro didático e exercícios. 
RECURSOS UTILIZADOS Livros, quadro-branco e pincel. 

 OBSERVAÇÕES 
 O professor inicia explicando o conteúdo, bem como usa o livro didático para 

algumas leituras (2h/aulas); 
 O professor pede que os alunos façam um resumo textual do capítulo 

referente a tecido conjuntivo (atividade avaliativa); 
 Os alunos desenvolvem os exercícios propostos ao final do capítulo. 

Fonte: Autor com base nos dados coletados durante a pesquisa. 

 

O professor P4 ao utilizar os livros didáticos nas aulas como recurso auxiliar a 

exposição oral dos conteúdos, também seguiu o padrão semelhante dos demais 

professores que descrevemos anteriormente. A dinâmica da estratégia de ensino era 

disponibilizar um determinado tempo para que os alunos lessem os textos 
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individualmente nos livros didáticos, posteriormente retomava a leitura de modo 

coletivo com pausas para suas explicações(Tabela 10). 

 

Tabela 9-Resumo das aulas ministrada pelo professor P3 sobre Relações entre os Seres Vivos nas 
turmas de 3º ano de Escola pública em Boa Vista, RR. 

PROFESSOR: P3 /SERIE: 3º ANO DO ENSINO MÉDIO/ CARGA HORARIA: 
2h/aulas/turma 

CONTEÚDOS: Relações entre os seres vivos 
ESTRATÉGIAS PRINCIPAIS Exposição oral com auxílio do livro didático e exercícios 
RECURSOS UTILIZADOS Livros, quadro-branco e pincel. 

 OBSERVAÇÕES 
 O professor inicia fazendo um apanhado geral sobre as informações de 

ecologia trabalhadas anteriormente; 
 Sugere que alguém leia um parágrafo do texto e após a leitura, desenvolve 

explicações referentes ao conteúdo; 
 Sempre que algum aluno manifesta que não entendeu o professor repetia a 

explicação, constantemente após as explicações dos parágrafos lidos a 
professora pergunta se alguém não compreendeu. 

 Por fim, a professor pede que os alunos respondam as questões sugeridas 
no livro didático. 

Fonte: Autor com base nos dados coletados durante a pesquisa. 

 

Tabela 10-Resumo das aulas ministradas pelo professor P4 sobre Peixes nas turmas de 2º anos de 
Escola pública em Boa Vista, RR. 

PROFESSOR: P4 /SÉRIE: 2º ANO DO ENSINO MÉDIO/ CARGA HORARIA: 2h/aulas 

CONTEÚDOS: Cordados- Peixes 
ESTRATÉGIAS PRINCIPAIS Exposição oral e livro didático.  
RECURSOS UTILIZADOS Livros, quadro-branco e pincel. 

 OBSERVAÇÕES 
 O professor inicia a aula pedindo que os alunos leiam os capítulos do livro 

referentes aos assuntos abordados (1h/aula); 
 Na sequência o professor começa novamente juntos com alunos a lê o texto, 

mas agora por parte e pausando para explicações e resposta de algumas 
perguntas surgidas; 

 O professor solicita que alunos respondam as questões de vestibulares do 
livro, e que os mesmos façam um gabarito das questões, para ser entregue, 
pois terá valor avaliativo. 

Fonte: Autor com base nos dados coletados durante a pesquisa. 

 

Como é possível perceber nas descrições das aulas dos professores P1, P2, 

P3 e P4, que a utilização dos livros didáticos seguia uma dinâmica muito parecida. 

Leitura dirigida por um aluno indicado ou não, e explicações da leitura pelos 

professores e normalmente ao final da apresentação do conteúdo, era indicado que 

respondessem as questões sugeridas no livro didático ou então questões 

elaboradas pelo próprio professor.  
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Nesse contexto, a maneira em que os livros didáticos foram utilizados pelos 

professores favoreceu para que as aulas ficassem cansativas e repetitivas, pois os 

alunos pouco participavam e muitos ficaram dispersos. Ainda notou-se que ao 

utilizar a estratégia de ensino com base nos livros didáticos, todo conhecimento 

objetivo das aulas se resumiram a uma única estratégia de ensino, o livro.  

Compreende-se a contribuição dos livros didáticos para o ensino de Biologia, 

nesse contexto, ressalta-se a ideia de Santomé (1998) sobre este recurso, ao dizer 

que os livros devem ajudar aos professores a desempenhar a sua missão com os 

alunos, porém, não o único, mas como um dos instrumentos pedagógicos no 

processo de ensino-aprendizagem. Esse autor enfatiza ainda, que a utilização de 

forma exagerada dos livros didáticos, inviabiliza o desenvolvimento do senso crítico 

nos alunos, pois não entram em contato com fontes diversificadas para desenvolver 

sua capacidade analítica e comparativa do conhecimento.  

Portanto, o livro didático, ao mesmo tempo em que norteia e facilita o trabalho 

docente proporciona à acomodação, pois da maneira em que foram utilizados pelos 

professores participantes da pesquisa, pois não cogitaram a utilização de outros 

recursos didáticos e nem o desenvolvimento de outras estratégias de ensino. Assim 

o planejamento das aulas dos professores ocorreu tendo o livro didático como 

possibilidade dominante da sua prática de ensino, nota-se que nessa situação as 

estratégias de ensino giram em torno da leitura, execução e correção das atividades 

ali propostas como constatado in loco. 

Referente à utilização dos slides como recurso para apresentação oral dos 

conteúdos, os professores P1 e P2 os utilizaram, porém a organização desse 

recurso entre esses professores foi modo diferente, pois em uma apresentação os 

slides estavam repletos de textos e na outra continham poucos textos e mais 

imagens relacionadas ao assunto abordado. 

O professor P1 em aulas ministradas nas turmas de 2º ano se utilizou dos 

slides para apresentação oral dos conteúdos. Em ambas as turmas em que o 

professor desenvolveu as aulas, ele iniciava relembrando os conteúdos trabalhados 

nas aulas anteriores. Na sequência iniciava a apresentação da aula com apoio nos 

slides, os quais se mostravam ricos em imagens dos animais, esquemas de 
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desenvolvimento e reprodução, células características dos filos, etc. Observa-se que 

os slides serviam mais como auxílio à fala do professor, pois não eram carregados 

de textos(Tabela 11). 

Referente à dinâmica do professor P2 ao utilizar os slides em auxílio à 

apresentação das aulas, essa se mostrou relativamente diferente do professor P1, 

especialmente, com referência a organização e elaboração dessas apresentações, 

seus slides estavam repletos de textos, os quais foram reescritos pelos alunos a 

pedido do professor. A maneira sequencial da apresentação da aula ocorria 

inicialmente, com o professor retomando os conteúdos abordados anteriormente, 

logo em seguida abordava o novo conteúdo. Resumo das aulas do professor P2 nas 

turmas de 1º ano encontra-se na Tabela 12.  

 
Tabela 11-Resumo das aulas ministradas pelo Professor P1 sobre Poríferos e Cnidários nas turmas 
de segundo de escola pública em Boa Vista, RR. 

PROFESSOR: P1 /SÉRIE: 2º ANO DO ENSINO MÉDIO/ CARGA HORARIA: 
3h/aulas/turma 

CONTEÚDOS: Poríferos e cnidários  
ESTRATÉGIA DE ENSINO: Exposição oral com slides, exercícios do livro 
RECURSOS UTILIZADOS: Quadro, pincel e ap. de data show e livros. 

 OBSERVAÇÕES 
 O professor apresenta a aula de forma expositiva, com apoio de 

imagem nos slides; 
 Sempre que algum aluno requisita o professor explica o conteúdo; 
 A participação dos alunos é baixa, e muito estão dispersos; 
 Ao término da exposição dos assuntos o professor recomenda que os 

alunos respondam os questionários referentes aos assuntos exposto. 
 Os alunos respondem as questões com a orientação do professor 

Fonte: Autor com base nos dados coletados durante a pesquisa. 

 

Como se pode verificar nas aulas descritas dos professores P1 e P2 a 

organização e utilização dos slides ocorreram de modo diferente nas aulas de 

Biologia. O professor P1 utilizava os slides, mas a título de enriquecer sua 

explanação, com a apresentação de imagens e poucos textos. Fernandes (1998), 

acredita que desta maneira esse recurso pode permitir a projeção das imagens em 

alta resolução, enfatizando cores, beleza e detalhes, visíveis de qualquer ponto de 

uma sala de aula.  
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Porém, salienta que as imagens em si não asseguram nenhum aprendizado e 

que devem vir acompanhadas de uma abordagem compatível das mesmas pelo 

professor. Nesse sentido, o professor P1 explorou bem as imagens para materializar 

as informações teóricas do conteúdo abordado, favorecendo a compreensão dos 

assuntos e, consequentemente, a construção da aprendizagem pelos alunos.  

No entanto, o professor P2 apresentaou seus slides com pouquíssimas 

imagens e com predominância de textos o qual era lido, ao passo que também, se 

utilizava desses textos, para que os alunos reescrevessem em seus cadernos, 

processo semelhante ao que fazemos no quadro-branco e/ou negro, denotando 

desta maneira, apenas a transferência de função de um recurso para outro. Ficou 

notório que desta maneira às aulas tendem a ficar cansativas e desinteressantes 

para os alunos e pode comprometer o alcance dos objetivos do processo de ensino-

aprendizagem. Pois a utilização dos slides deverá servir de apoio à apresentação do 

professor, não como fim, pois “eles não são a aula” e sim o meio que utilizamos em 

nossas apresentações (MOREIRA, 1990). 

 
Tabela 12-Resumo das aulas ministradas pelo Professor P2 sobre tecido epitelial e conjuntivo nas 
turmas de 1º ano de escola pública em Boa Vista, RR. 

PROFESSOR: P2 /SÉRIE: 1º ANO DO ENSINO MÉDIO/ CARGA HORARIA:  
4 h/aulas/turma 

CONTEÚDOS: Tecido animal-Epitelial e conjuntivo 
ESTRATÉGIAS 
PRINCIPAIS 

Exposição oral dos conteúdos com auxílio de slides 

RECURSOS UTILIZADOS  Aparelho de data show, quadro, pincel e livro. 
 OBSERVAÇÕES 

 O professor inicia a aula expondo o conteúdo com auxílio dos slides, onde 
nos mesmo continham bastantes textos e poucas imagens ilustrativas 
(2h/aulas); 

 O professor sempre que solicitado retornava a explicação e respondia as 
perguntas surgidas; 

 O professor pede que alunos anotem as informações contidas nos slides; 
 Por final, é solicitado aos alunos a responderem as questões de vestibular 

contidas no livro de biologia. 
 

Fonte: Autor com base nos dados coletados durante a pesquisa. 

 

No período de observação das ações dos professores, apenas o professor 

P2, utilizou em suas aulas expositivas o quatro branco para escrever o conteúdo 

teórico para serem reescritos pelos alunos em seus cadernos. Após esse momento, 
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explicava o conteúdo oralmente, semelhante ao que fazia com os slides e livros 

didáticos (Tabela 13). 

A exposição oral é um instrumento de comunicação e transferência de 

conhecimento, todavia, a predominância excessiva desse meio estratégico no 

processo de ensino-aprendizagem, ocorre pela convergência e identificação dos 

professores pela educação tradicional, a qual nesse contexto, Kruger (2003) afirma a 

ação do ensino visa exclusivamente à transmissão verbal do conhecimento pelos 

professores aos alunos, estes por sua vez, são compreendidos como sujeitos 

receptores, não os vendo como sujeitos ativos da construção da aprendizagem. 

 

Tabela 13-Resumo das aulas sobre Poríferos e Cnidários ministrada pelo Professor P2 nas turmas de 
2º ano de escola pública em Boa Vista, RR. 

PROFESSOR: P2 /SÈRIE: 2º ANO DO ENSINO MÉDIO/ CARGA HORARIA: 
3h/aulas/turma 

CONTEÚDOS: Poríferos e Cnidários 
ESTRATÉGIAS PRINCIPAIS Produção textual no quadro e reprodução pelos discentes, 

Exposição oral dos conteúdos sem recurso de slides e 
exercícios de fixação. 

RECURSOS UTILIZADOS Quadro e pincel 
 OBSERVAÇÕES 

 O professor inicia a aula escrevendo um texto referente ao conteúdo no 
quadro branco (1h/aula); 

 Após o término da produção do texto, do qual os alunos reescreveram, o 
professor faz as devidas considerações referentes a abordagens do texto; 

 De forma geral os alunos estão dispersos; 
 Por final o professor direciona aos alunos a responderem algumas questões 

que também são escritas no quadro - branco. 
Fonte: Autor com base nos dados coletados durante a pesquisa. 

 

Portanto, conforme foi observado nas ações das práticas dos docentes 

participantes de nossa pesquisa, a utilização da estratégia de ensino por meio da 

exposição oral predomina. Nesse sentido, compreende-se a contribuição desse meio 

estratégico, ao passo que acredita-se ser essencial para o processo de ensino-

aprendizagem, que as ações de ensino dos professores sejam diversificadas e na 

medida do possível inovadoras e diferenciadas, para assim, favorecer que os 

diferentes estilos de aprendizagem aconteçam entre os alunos. 

4.4.2 Estratégias de Ensino: Vídeos, Seminários, Pesquisa e Questionários 
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Os professores P1 e P2 ambos utilizaram vídeos nas aulas de Biologia. O 

professor P1, antes de iniciar a execução do vídeo, apresentou aos alunos a 

temática do mesmo, bem como solicitou que os alunos tivessem mais atenção em 

pontos específicos dos assuntos abordados no vídeo. Durante a execução do vídeo, 

o professor fazia interrupções para reforçar e explicar o que estava sendo dito, bem 

como direcionava questões aos alunos. Em momento posterior a reprodução do 

vídeo, o professor utilizou duas horas/aulas para discutir e reforçar o assunto 

abordado nos vídeos e aplicou um questionário contendo trinta questões de 

vestibular (Tabela 14). 

 

Tabela 14-Resumo das aulas sobre Primeira e Segunda Lei de Mendel ministrada pelo Professor P1, 
nas turmas de terceiro ano de escola pública em Boa Vista, RR. 

PROFESSOR: P1 /SERIE: 3º ANO DO ENSINO MÉDIO/ CARGA HORARIA: 
4h/aulas/turma 

CONTEÚDOS: Primeira e segunda Lei de Mendel 
ESTRATÉGIAS PRINCIPAIS Vídeo-aula. 
RECURSOS UTILIZADOS Aparelho de DVD, TV e livros. 

 OBSERVAÇÕES 
 A aula iniciou-se na sala de vídeo; 
 Inicia-se a reprodução do vídeo e em determinados momentos o professor 

interrompe a apresentação para reforçar algumas situações expostas; 
 Aparentemente os alunos ficaram animados e entusiasmados com 

apresentação; 
 Retoma em sala os conteúdos do vídeo; 
 Finaliza os assuntos com a resolução de uma sequência de 30 questões de 

vestibular relacionadas ao assunto. 
Fonte: Autor com base nos dados coletados durante a pesquisa. 

 

Em relação ao professor P2 ao utilizar o vídeo como meio estratégico, o 

mesmo utilizou o recurso de forma relativamente diferente do professor P1, esse por 

sua vez, ao iniciar a reprodução do vídeo não forneceu maiores detalhes do assunto 

que iria ser desenvolvido, apenas ressaltou que os alunos deveriam desenvolver um 

relatório descritivo, o qual teria peso avaliativo com nota. Ao longo de uma hora/aula 

em que vídeo foi reproduzido, não houve interrupções pelo professor para 

acrescentar algo ao que estava sendo transmitido. Ao término do horário da aula, os 

alunos retornaram para suas salas e não ocorreu naquele momento nenhuma 

consideração por parte do professor (Tabela 15). 

Como descrito os professores P1 e P2 utilizaram vídeos para regências das 

aulas de Biologia, no entanto, foi possível verificar a diferença da ação dos 
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professores frente à estratégia de ensino. O professor P1, antes de iniciar a 

reprodução do vídeo, indicou aos alunos pontos do conteúdo abordado que 

mereciam mais atenção quando fosse reproduzido. Ao passo que ocorria a 

reprodução do vídeo o professor pausava, comentava, argumentava e direcionava 

perguntas aos alunos sobre o assunto. O que denotou que o professor tinha 

conhecimento sobre o vídeo, ou seja, já havia assistido, o que possibilitou suas 

interferências e análises do conteúdo ao longo da execução do mesmo. Somado a 

isso pontuou algumas questões que foram discutidas com os alunos antes da 

execução do vídeo, pois mereciam uma atenção especial quando o mesmo fosse 

reproduzido. Moreira (1990), acredita que a situação pontuada acima na ação do 

professor P1 é de suma importância para contribuir na construção da aprendizagem 

 

Tabela 15-Resumo das aulas sobre Desequilibro Ambiental ministrada pelo Professor P2, nas turmas 
de terceiro ano de escola pública em Boa Vista, RR. 

PROFESSOR: P2 /SERIE: 3º ANO DO ENSINO MÉDIO/ CARGA HORARIA: 
1h/aulas/turma 

CONTEÚDOS: Desequilíbrio ambiental 
ESTRATÉGIAS PRINCIPAIS Vídeo. 
RECURSOS UTILIZADOS Aparelho de DVD, TV e livros. 

 OBSERVAÇÕES 
 A aula iniciou-se na sala de vídeo; 
 O professor expõe que os alunos devem desenvolver um relato dissertativo 

do vídeo; 
 O professor não destaca os conteúdos que serão trabalhados com o vídeo, 

somente destaca sua temática; 
 Inicia-se a reprodução do vídeo com duração em média de 1 hora/aula; 
 Termina a reprodução do vídeo e os alunos direcionam para sala. 

 
Fonte: Autor com base nos dados coletados durante a pesquisa. 

 

Nesse contexto, Moreira (1990) sugere aos professores quando utilizar filmes 

ou vídeos, programar uma atividade de discussão e análise do que foi demonstrado 

imediatamente após a sua apresentação. Acredita-se que tal ação seja fundamental, 

pois traz as questões apresentadas no vídeo para discussão coletiva com os alunos 

e professor, favorecendo a construção da aprendizagem, pois ao se fazer essa 

retomada, diminuem-se as incompreensões do assunto, que porventura exista, 

assim como possibilita que os alunos exponham suas percepções com vista ao tema 

desenvolvido.  
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Referente a utilizar a estratégia de ensino na modalidade seminário apenas o 

professor P4 utilizou nas aulas de Biologia. O professor atuou da seguinte maneira 

quanto ao desenvolvimento da estratégia, primeiramente sorteou os temas que 

deveriam ser abordados pelos alunos, os quais se referiam aos peixes, anfíbios, 

répteis e aves. Ao transcorrer das apresentações dos seminários, a atitude do 

professor resumia-se a observar sem interrupções e ao final de cada apresentação, 

argumentava sobre o tema, elogiava, criticava, bem como direcionava a cada equipe 

perguntas referentes à apresentação. Nas Tabelas 16 e 17 encontram-se resumidas 

as aulas na modalidade seminários referentes as turmas de 2º ano. 

 

Tabela 16-Resumo das aulas Ministradas sobre Peixes e Anfíbios ministradas nas turmas de 2º anos 
de escola pública em Boa Vista, RR. 

PROFESSOR: P3 /SERIE: 2º ANO DO ENSINO MÉDIO/ CARGA HORARIA: 2 
h/aulas/turma 

CONTEÚDOS: Cordados- peixes e anfíbios 
ESTRATÉGIA PRINCIPAL Seminários 
RECURSOS UTILIZADOS Livros, aparelhos de data show, quadro e pincel. 

 OBSERVAÇÕES 
 O professor anteriormente dividiu a turma em grupos e distribui os assuntos 

entre as equipes; 
 Os alunos apresentam o tema com apoio de slides; 
 O professor assiste a apresentação e faz anotações; 
 Ao termino da apresentação da equipe o professor faz algumas 

considerações referente a apresentações, bem como direciona algumas 
perguntas individualmente aos participantes da equipe. 
 

Fonte: Autor com base nos dados coletados durante a pesquisa. 

 

Reconhece-se as contribuições dos seminários no processo de construção da 

aprendizagem, especialmente, por suas características em contribuir para com a 

ação autônoma dos alunos frente ao desafio de aprender. Reforçando essa ideia os 

PNC’s (BRASIL, 2011) destacam que essa modalidade de ensino é relevante, 

especialmente, pelo fato de favorecer o exercício de expressão de opinião, 

exposição de ideias pelos alunos aos seus colegas e professores, além de contribuir 

com a criatividade desses, pois normalmente ao se organizar um seminário produz-

se um texto dissertativo, slides, cartazes, modelos, etc. 
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Tabela 17-Resumo das aulas sobre Répteis e Aves ministradas nas turmas de 2º anos de escola 
pública em Boa Vista, RR. 

PROFESSOR: P3 /SERIE: 2º ANO DO ENSINO MÉDIO/ CARGA HORARIA: 2 
h/aulas/turma 

CONTEÚDOS: Cordados- répteis e aves 
ESTRATÉGIAS PRINCIPAIS Seminários 
RECURSOS UTILIZADOS Livros, aparelhos de data show, quadro, pincel e cartazes. 

 OBSERVAÇÕES 
 A primeira equipe apresenta o assunto por meio de slides, a grande maioria 

dos participantes da equipe apenas lê o que está escrito nos slides; 
 A segunda por sua vez como apoio a apresentação cartazes; 
 O professor faz suas considerações referentes a ambas as apresentações, 

bem como tece elogios e críticas; 
 O professor direciona perguntas aos participantes das equipes. 

Fonte: Autor com base nos dados coletados durante a pesquisa. 

 

Com relação à estratégia de ensino na modalidade pesquisa, apenas o 

professor P4 a utilizou no período das observações das ações dos professores 

participantes da pesquisa. O professor ao utilizar esse instrumento de ensino, optou 

em desenvolver a pesquisa na internet, para tanto, conduziu as turmas ao 

laboratório de informática da escola, solicitava que os alunos se organizem em 

duplas em cada computador. Inicialmente escreveu no quadro-branco os principais 

pontos a serem pesquisados pelos alunos na internet, assim como indicou que 

deveriam construir um resumo individualmente em seus cadernos sobre os temas. 

Referente às diferenças de abordagem do professor, com relação às 

estratégias de ensino nas diferentes turmas, foi possível perceber, algumas 

situações, como por exemplo, o fato de alguns alunos não dominarem o acesso ao 

computador e a internet. Quando essa situação ocorreu em uma turma, o professor, 

teve o cuidado em ir até os mesmos, e lhes ensinar o acesso básico ao computador, 

bem como indicava a permanência de outro colega que dominava a utilização do 

computador e acesso à internet, no mais, as ações foram semelhantes entre as 

aulas. Na Tabela 18 estão resumidas as aulas sobre anfíbios e répteis. 

Como descrito apenas o professor P4 desenvolveu a estratégia de ensino por 

meio de pesquisa. Nesse sentido a relevância desse meio estratégico ocorre pelo 

fato de possibilitar que os alunos tenham acesso a diferentes fontes de informações, 

e assim, contribui para o estabelecimento de uma visão crítica e ampla por parte dos 

alunos com relação ao conhecimento.  
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Todos os professores (P1, P2, P3 e P4) observados na pesquisa, 

desenvolveram a atividade resolução de exercícios ao término das apresentações 

das aulas. Ao utilizar esse instrumento, os professores deixaram claro que tinham 

como objetivo verificar o processo de aprendizagem com relação ao conteúdo 

ministrado. No entanto, apesar desta observação por parte dos professores, não foi 

verificado uma análise dos questionários, objetivando perceber o êxito ou não êxito 

que os alunos obtiveram nas suas aulas. 

O professor P1, em algumas aulas ministradas, deixava um tempo de meia 

hora para fazer uma correção coletiva, na qual procedia da seguinte maneira, leitura 

das questões ou solicitava que algum aluno lesse e respondesse as questões, ao 

passo que solicitava que outros alunos lessem suas respostas, e por fim, 

acrescentava, ou corrigia equívocos colocados como resposta pelos alunos. 

Enquanto o professor P4 numa determinada aula desenvolvia os questionários e na 

aula seguinte passava visto nos cadernos para verificar os alunos que haviam 

realizado a tarefa, não necessariamente discutindo, corrigindo e tirando dúvidas com 

relação as respostas dos alunos. Em relação aos demais professores, não foi 

observado a ação de correção dos exercícios propostos aos alunos. 

 

Tabela 18-Resumo das aulas sobre Anfíbios e Répteis, ministrada pelo professor P4 nas turmas de 2º 
anos de escola pública em Boa Vista, RR. 

PROFESSOR: P4 /SERIE: 2º ANO DO ENSINO MÉDIO/ CARGA HORARIA: 
3h/aulas/turma 

CONTEÚDOS: Anfíbios e Répteis 
ESTRATÉGIA PRINCIPAL Pesquisa  
RECURSOS UTILIZADOS Internet, computadores, quadro-branco e pincel 

 OBSERVAÇÕES 
 O professor leva os alunos para o laboratório de informática, e divide a 

turma em duplas. Ao passo que anota no quadro exatamente o que os 
mesmos deveriam pesquisar; 

 Na sequência o professor pede que os alunos produzam um texto com as 
informações referentes à fisiologia dos anfíbios e repteis; 

 O professor solicita que alunos respondam as questões de vestibulares do 
livro, bem como anote essas questões no caderno. 

Fonte: Autor com base nos dados coletados durante a pesquisa. 

 

 Em síntese, a maneira de execução das estratégias de ensino e dos recursos 

didáticos utilizados pelos professores de Biologia neste estudo foram semelhantes 

nas aulas observadas. A pouca diversificação das ações estratégicas e dos 
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materiais nas aulas de Biologia poderá gerar aulas desinteressantes e sem atrativos 

para participação ativa dos alunos nas atividades e consequentemente inviabilização 

do alcance do objetivo do processo de ensino-aprendizagem. 

 

4.4.3 Considerações e Análises das Aulas Observadas 

 

De maneira geral, as turmas observadas eram semelhantes, ao que diz 

respeito ao número de alunos e faixa etária, em relação à série analisada. Ao 

transcorrer das aulas, como ficou explicito nas descrições, não foi verificado 

significativas diferenças de posturas, referentes ao andamento das aulas, as 

estratégias de ensino e recursos didáticos utilizados pelos professores. Nesse 

sentido as ações dos professores eram aparentemente padronizadas, 

independentemente da turma e/ou série na qual eles estavam ministrando suas 

aulas. Não diferente, à abordagem das aulas, as quais também seguiam a tendência 

de semelhança no padrão de desenvolvimento entre os professores.  

O padrão que se referi, ocorre em função da dinâmica que os docentes 

desenvolveram em suas aulas. Por exemplo, todos iniciavam as atividades em 

salas, fazendo uma retrospectiva do que foi feito nas aulas anteriores, a partir desse 

primeiro momento, eram apresentadas as novas informações e ao final da 

abordagem do assunto requisitavam que os alunos respondessem as questões do 

livro didático ou questões elaboradas pelos professores.  

Vale salientar, que apesar de haver semelhanças nos aspectos gerais das 

aulas observadas, foi possível elencar ações isoladas, presentes em um dos 

professores que não foi percebido na ação do outro, por mais que se tratasse de 

uma mesma estratégia de ensino e/ou recurso didático. A respeito desse aspecto, 

pode-se elencar a maneira de como utilizam o livro didático, organização da 

apresentação dos slides, a entonação da voz, a interação com os alunos, a maneira 

de conduzir a correção do questionário ao final das aulas e execução dos vídeos.  

Desta forma, com base nos questionários de pesquisa respondidos pelos 

professores, que as estratégias de ensino devem dar suporte às aulas, favorecendo 

o alcance dos objetivos pretendidos no processo de ensino-aprendizagem. Porém a 
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utilização de poucas alternativas metodológicas pode dificultar o alcance desses 

objetivos, em virtude que a maioria das estratégias de ensino e recursos didáticos 

utilizados para tal fim consistiu basicamente em revisar conteúdos, avaliar os 

conhecimentos, interpretar textos e desenvolver a oralidade.  

Nesse sentido, as estratégias de ensino são o caminho que visa contribuir 

para que os alunos participem ativamente da construção da sua aprendizagem. No 

entanto, percebeu-se pouca participação dos discentes nas atividades propostas 

pelos professores e quando houve, reduziu-se a fazer perguntas e obter respostas, 

destacando-se a verbalização do professor.   

Pode-se concluir que todas as estratégias de ensino e recursos didáticos 

contribuem para o processo de ensino-aprendizagem, em maior ou menor grau. 

Porém, o que será determinante nesse processo será a sensibilidade do docente em 

perceber qual o melhor momento para aplicar determinada ação. O professor deve 

garantir que às estratégias de ensino e os recursos didáticos utilizados sejam 

diversos em suas práticas, pois desta forma poderá contribuir para que os diferentes 

estilos de aprendizagem ocorram entre os alunos. 

 

4.5 Produto Educacional: “Slides Diferenciados” 

 

Este subcapítulo, diz respeito a apresentação de um produto educacional, o 

qual teve como objetivo contribuir com a diversificação dos meios estratégicos de 

ensino utilizados pelos professores de Biologia. Destaca-se o percurso trilhado até a 

sua definição e conclusão, contexto em que culminou na sua elaboração, 

justificativas, objetivos e ainda algumas informações sobre o software utilizado para 

confecção. 

Ao executar a pesquisa in loco referente as ações de ensino dos professores, 

foi observado à utilização constante de slides nas aulas de Biologia. Sendo os 

mesmos preparados no programa Microsoft Powerpoint, pois está presente na 

maioria dos computadores, notebooks e tabletes, inclusive nos aparelhos dos 

alunos. Portanto, os slides são frequentemente utilizados nas aulas de Biologia, 

sempre com o objetivo de auxiliar as apresentações das aulas.  
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A partir dessas observações, pensou-se em desenvolver algo relacionado 

com as apresentações nos slides. Assim, as aulas foram organizadas como 

apresentações “diferenciadas”, desta maneira foi possível um novo olhar ao recurso 

didático muito utilizado na prática de ensino dos professores de Biologia. Desta 

forma, foram nomeados como “slides diferenciados”, pois os mesmos fogem ao 

padrão convencional das apresentações utilizando esse recurso. Nesse sentido, a 

elaboração dos “slides diferenciados”, teve como objetivo contribuir com o processo 

de ensino-aprendizagem como um recurso didático, bem como uma alternativa 

estratégica de ensino na prática dos professores. 

A partir desse contexto e, somados a solicitação de um dos professores 

participante da investigação, que elaborasse uma atividade de revisão dos 

conteúdos trabalhados no bimestre e que fosse de uma maneira “diferente” ou 

gincana, como se referiu. Dessa situação teve a ideia de montar um “slide de jogo 

de revisão”, nesse contexto, foi organizado o primeiro “slide diferenciado”. Pensou-

se em um slide que tivesse objetivo em contribuir com o processo de ensino-

aprendizagem, sobretudo, tivesse a característica lúdica ou então “divertida” aos 

alunos. 

O jogo foi elaborado com perguntas e repostas no formato de gincana, 

referente ao assunto cordados. Os slides tem como dinâmica de apresentação, 

alguns conjuntos de perguntas objetivas, que deverão ser respondidas pelo(s) 

aluno(s) conforme o transcorrer dos slides. Ainda oportuniza o reforço do assunto 

abordado, por meio de pequenos textos que os alunos devem fazer a leitura ao errar 

determinadas questões ou simplesmente a apresentação dos slides direciona para 

esses textos. Essa apresentação diferenciada foi denominada de “slide jogo de 

revisão”, em especial, pelo seu objetivo de retomar os conteúdos trabalhados 

anteriormente. 

Referente ao segundo “slide diferenciado”, esse foi elaborado ao cursar a 

disciplina de Zoologia de Invertebrados e Cordados ofertada no Programa de 

Mestrado em Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Roraima.  Na 

oportunidade, a professora responsável pela referida disciplina, solicitou que ao final 

do semestre, os mestrandos, deveriam apresentar uma transposição didática com 

referência ao currículo da disciplina de Zoologia e que esta deveria ser voltada a 
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educação básica. Nesse sentido, elaborou-se um material didático que fosse 

possível utilizar nas séries iniciais do Ensino Fundamental como auxílio à 

transposição didática dos conhecimentos referentes à zoologia, além de favorecer o 

desenvolvimento de outras habilidades, como a memória e coordenação motora dos 

alunos. 

Assim, foi elaborado um “slide diferenciado” o qual foi denominado de “slide 

memória”, o qual se refere a uma apresentação onde os alunos deverão utilizar-se 

de sua memória para abrir as cartas que formam os devidos pares na apresentação. 

O “slide memória” segue algumas etapas que deverão ser cumpridas pelos 

participantes. A temática de abordagem da apresentação está relacionada ao Filo 

dos Cordados, em especial, a compreensão entre representante animal e sua 

respectiva classe, bem como a relação entre espécies e seus descendentes. 

Além das apresentações “diferenciadas”, também foi elaborado dois vídeos 

tutoriais, no intuito de orientar as pessoas que tiverem acesso ao produto, a elaborar 

seus próprios “slides diferenciados”. Nesse sentido, os tutoriais explicam os 

procedimentos e recursos básicos utilizados no PowerPoint para confecção das 

apresentações dos “slides memória” e “slides jogo de revisão”. Assim, os 

professores poderão adaptar as apresentações de acordo com suas disciplinas de 

ensino, necessidades de aprendizagem dos alunos, etc.  

Os “slides diferenciados” foram disponibilizados a todos os professores de 

Biologia participantes da investigação e os demais professores que tiverem acesso 

aos mesmos, bem como pedimos que os utilizassem se julgarem relevante em sua 

prática. Com a conclusão dos nossos trabalhos de pesquisa in loco e elaboração do 

produto educacional, idealizamos que esses auxiliem com a prática de ensino dos 

professores e na aprendizagem dos alunos, no sentido, que sirva como um 

instrumento de análise reflexiva e ativa das ações docentes em sala de aula, e que o 

produto esteja à disposição a somar e contribuir ao processo de ensino-

aprendizagem.  

Em relação às orientações para utilização dos “slides diferenciados”, ao início 

da execução do programa segue instruções e alguns objetivos a serem alcançados 

pelos participantes no caso dos “slides jogo de revisão” e “slide memória”. No 

entanto, ressalta-se que essas apresentações são dinâmicas e podem se adequar a 
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realidade em que estão sendo utilizadas, assim, as sugestões e objetivos 

destacados nas atividades são flexíveis e se adaptam conforme as necessidades 

dos professores e alunos que estão utilizando os “slides diferenciados”. 

Referentes aos recursos que utilizados na preparação dos “slides 

diferenciados” no PowerPoint, esses são principalmente, no caso do “slide 

memória”, animação personalizada de entrada e saída dos retângulos e imagens. Ao 

que diz respeito, ao “slide jogo de revisão”, os principais recursos do PowerPoint 

foram: inserir ação e hiperlink nas apresentações. 

O software1 utilizado na elaboração dos produtos descritos acima foi o 

Microsoft PowerPoint, esse é um programa comumente utilizado para criação/edição 

e exibição de apresentações gráficas, originalmente escrito para o sistema 

operacional Windows e portado para a plataforma Mac OS X. A versão para 

Windows também funciona no Linux através da camada de compatibilidade Wine. 

Há ainda uma versão mobile para smartphones que rodam o sistema Windows 

Phone. 

O PowerPoint normalmente é usado em apresentações, cujo objetivo é 

informar sobre um determinado tema, possibilita a utilização de 

 imagens, sons, textos e vídeos que podem ser animados de diferentes maneiras. O 

PowerPoint tem suporte a objetos OLE e inclui uma ferramenta especial de 

formatação de texto (WordArt), modelos de apresentação pré-definidos, galeria de 

objetos gráficos e uma gama de efeitos de animação e composição de slides. 

O formato nativo do PowerPoint é o PPT, para arquivos de apresentações, e 

o PPS, para apresentações diretas. A partir da versão 2007 do programa, 

a Microsoft introduziu o formato PPTX. Para executar o PowerPoint em máquinas 

que não o tenham instalado, é necessário usar o software PowerPoint Viewer, uma 

vez que o PowerPoint não tem suporte nativo para outros formatos como o SWF, 

o PDF e mesmo o OpenDocument Format. Os arquivos do PowerPoint em geral são 

lidos sem problemas por outros softwares similares como o Impress. 

                                                           
1
 
1
 Informações sobre o software retiradas do site oficial da Microsoft:  https://support.office.com/pt-

br/article/O-que-%C3%A9-o-PowerPoint-84523261-eff1-4487-80d8-e6c25f483770?ui=pt-BR&rs=pt-

BR&ad=BR 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linux
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wine
http://pt.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
http://pt.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Som
http://pt.wikipedia.org/wiki/Texto
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://pt.wikipedia.org/wiki/OLE
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=WordArt&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diapositivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://pt.wikipedia.org/wiki/SWF
http://pt.wikipedia.org/wiki/PDF
http://pt.wikipedia.org/wiki/OpenDocument_Format
http://pt.wikipedia.org/wiki/Impress
https://support.office.com/pt-br/article/O-que-%C3%A9-o-PowerPoint-84523261-eff1-4487-80d8-e6c25f483770?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR
https://support.office.com/pt-br/article/O-que-%C3%A9-o-PowerPoint-84523261-eff1-4487-80d8-e6c25f483770?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR
https://support.office.com/pt-br/article/O-que-%C3%A9-o-PowerPoint-84523261-eff1-4487-80d8-e6c25f483770?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR


85 
 

 
 

Portanto, espera-se que o produto contribua para diversificação das ações 

dos professores e que favoreça o processo de construção da aprendizagem pelos 

alunos. Pode-se concluir, que não existe um recurso didático e/ou estratégia de 

ensino capaz de resolver todas as possíveis dificuldades de aprendizagem e de 

ensino no meio educacional, mas as ações diversificadas e na medida do possível 

inovadoras contribuem para o êxito no processo de ensino-aprendizagem 

desenvolvidos pelos professores e alunos.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa teve como propósito investigar as estratégias de ensino utilizadas 

pelos professores de Biologia em três escolas públicas de Roraima. A dissertação 

teve como foco de análise as estratégias de ensino e os recursos didáticos utilizados 

pelos professores de Biologia na regência das suas aulas. A pesquisa contribuiu 

com o Ensino de Ciências, especialmente ao que concerne, a importância das 

estratégias de ensino executadas em sala de aula e seu aperfeiçoamento, ou seja, 

proporcionando uma reflexão crítica e ativa das práticas de ensino.  

Ao que diz respeito, às contribuições das estratégias de ensino, estas são 

vistas como os meios para favorecer o alcance dos objetivos do processo ensino-

aprendizagem. Para a maioria dos professores sujeitos da pesquisa a diversificação 

dos meios estratégicos contribui para alcance dos objetivos traçados ao ensino e 

acreditam que as formações direcionadas aos professores podem contribuir 

substancialmente para tal situação.  

No entanto, as práticas de ensino dos professores observados mostraram 

pouco diversificadas2 e muitas vezes resumiam-se a verbalização e memorização de 

informações. Nesse contexto, sinaliza-se que as instituições escolares e que 

administram a educação devam na medida do possível oferecer, estruturas físicas 

adequadas, recursos materiais diversos, formações paralelas de acordo com a 

necessidade de aperfeiçoamento dos profissionais da educação, para assim 

contribuir efetivamente no processo de formação integral dos alunos. 

Conforme se desenvolvia a pesquisa, seja pela coleta de dados por meio dos 

questionários ou pelas observações in loco, verificava-se uma tendência por parte 

dos docentes em utilizar poucas estratégias de ensino e recursos didáticos, tal 

situação pode dificultar o alcance dos objetivos do ensino, porém, no contexto de 

trabalho dos docentes, verificam-se entraves que dificultam o desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem, tais como, a valorização profissional, estruturas 

físicas inadequadas, recursos didáticos insatisfatórios, etc. Nesse contexto, idealiza-

se a superação desses percalços, em virtude dos objetivos e responsabilidades para 

com os discentes e a sociedade.   

                                                           
2
  Pouco diversificado na ação dos professores, é entendida por nós, quando se utilizava apenas uma ou no 

máximo duas estratégia de ensino para apresentar todo conteúdo da disciplina. 
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Ainda no contexto da prática de ensino, especificamente, as estratégias que 

são elaboradas e utilizadas nas aulas de Biologia, foi verificado que é uma prática 

comum entre os professores, que estas sejam elaboradas e efetivadas, pelas 

experiências adquiridas enquanto alunos, por vezes, imitam os professores que 

tiveram, porém fica expressa, pela grande maioria dos docentes participantes desta 

investigação, que essa situação deve ser superada. E assim almeja-se, por entender 

que as ações que efetivamente tiveram sucesso em um determinado contexto, não 

necessariamente terão em outros, além de compreender que as estratégias de 

ensino e recursos didáticos devam ser na medida do possível inovadoras e 

diversificadas, pois assim é o público de alunos. 

A respeito dos critérios que conduzem a definição das estratégias de ensino e 

dos recursos didáticos que foram utilizados nas aulas de Biologia, essas de maneira 

geral são definidas com base naqueles recursos disponibilizados pelas escolas, os 

quais de maneira direta ou indireta contribuíram para definição das estratégias de 

ensino assumida pelos professores de Biologia na regência de suas aulas. Nesse 

sentido, essas ações não se relacionam necessariamente com as necessidades de 

aprendizagem dos alunos o qual deveria ser o foco de todas as ações no ensino. 

A aprendizagem é um processo de construção onde envolve diversos fatores 

na sua concretização, em especial, a ação ativa e permanente de todos os sujeitos 

participantes, principalmente, os alunos e professores. Portanto, todas as ações 

desenvolvidas no processo de ensino-aprendizagem devam ter a contribuição 

desses sujeitos. Não obstante está a definição das estratégias de ensino, recursos 

didáticos e planejamento das ações a serem executadas.  

Muito embora os professores reconheçam a relevância da participação dos 

alunos nesses processos, ainda se verifica dificuldades como adequar os horários 

de planejamento para haver socialização e interferência dos alunos no 

planejamento, ou porque ainda existem professores que acreditam que os alunos 

não devem e nem estão aptos a participarem dessas atividades, etc. 

Em síntese, as contribuições advindas das estratégias de ensino e dos 

recursos didáticos para o processo de ensino-aprendizagem são significativas, mas 

esses são apenas dois elementos deste processo, pois para concretização da 

aprendizagem diversos instrumentos e ações estão envolvidos. Nesse contexto, as 

estratégias de ensino e os recursos didáticos por si só são insuficientes para 
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propiciar a aprendizagem, mas a ação planejada e coletiva dos participantes do 

processo de ensino-aprendizagem, em especial, professores e alunos, será marco 

fundamental para o sucesso dos objetivos desta ação. No entanto, ao reconhecer 

que as estratégias de ensino e os recursos didáticos são possíveis meios ao alcance 

dos objetivos do ensino, esses devem na medida do possível ser diversificados e 

inovadores, pois dessa maneira, favorecerá que os diferentes ritmos de 

aprendizagem de uma sala de aula ocorram.  

Evidencia-se que a disposição em pesquisar sobre as estratégias de ensino e 

recursos didáticos, ocorreu em virtude da prática do pesquisador, pois estratégias de 

ensino bem constituídas, contribuem ao processo de ensino-aprendizagem e 

viabiliza que os alunos, sintam-se instigados a participar ativamente da construção 

da aprendizagem, nesse molde, a escola cumprirá os propósitos almejados em 

patrocinar meios para consecução dos objetivos educacionais.  

No entanto, idealiza-se que esta pesquisa proporcione mais um instrumento 

aos profissionais da educação de sensibilização e reflexão sobre a prática de 

ensino, em especial, aquelas relacionadas às estratégias de ensino. Nesse sentido, 

que essa ação seja vista com a devida importância e aperfeiçoada, nunca perdendo 

de vista o seu papel de meio e nunca de fim da ação de ensino.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DESTINADO AOS PROFESSORES 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

Para os professores de ensino médio desta escola, que ministram aulas na 

disciplina de biologia. Este instrumento é parte integrante da pesquisa do mestrando 

Isaac Sutil da Silva, do Mestrado em Ensino de Ciências da Universidade Estadual 

de Roraima, que estuda as questões pautadas nas estratégias de ensino. 

 O objetivo principal do questionário é coletar informações sobre as principais 

estratégias de ensino desenvolvidas pelos professores de biologia, bem como 

analisar a relevância dessas no processo de ensino-aprendizagem. As informações 

coletas serão gerais, não serão identificados os professores participantes. 

Informações Profissionais 

Graduação em:___________________________________________________ 
Especialização em:________________________________________________ 
Mestrado em:____________________________________________________ 
Doutorado em:___________________________________________________ 
Tempo de docência na disciplina de biologia:___________________________ 
 
 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 
1- Como você conceitua estratégias de ensino e quais atribuições dessa ação 

ao processo de ensino-aprendizagem? 

 

2- Na sua concepção, de que maneira as estratégias de ensino contribuem para 

o processo de aprendizagem dos alunos? 

 

3- Você acredita que a diversificação das estratégias de ensino contribui em 

favorecer aprendizagem dos alunos? 

a) (   ) Sim. Justifique sua resposta. 

b) (   ) Não. Justifique sua reposta. 
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4- Você acredita que as formações paralelas e continuadas contribuem para que 

os professores apresentem as aulas de Biologia com estratégias de ensino 

diversificadas? 

 

a) Sim. Por quê? 

b) Não. Por quê? 

 

5- Cite as principais estratégias de ensino e recursos didáticos mais utilizados 

por você na apresentação de suas aulas. 

 

6- As práticas de ensino dos professores são elaboradas e efetivadas, muitas 

vezes, pelas experiências adquiridas enquanto alunos, por vezes, imitam os 

antigos professores. O que você pensa sobre essa afirmação? 

(   )  Ocorre é normal na atividade docente. 

( ) Acontece, mas precisamos enquanto formadores, superar a reprodução de 

conhecimento, bem como, as nossas ações devem-se adequar as necessidades dos 

alunos no contexto atual. 

(   ) Isso é possível, mas raramente, pois cada profissional é único. 

(  ) Essa situação nunca ocorre, pois o trabalho dos professores tem como foco 

alcançar os objetivos da disciplina 

 

7- Para definir as estratégias de ensino das aulas de Biologia quais os principais 

critérios utilizados por você? 

 

8- Conforme você organiza as ideias, em como efetuar suas aulas, é relevante 

em sua opinião, que os alunos participem e deem opiniões sobre as 

estratégias de ensino que serão utilizadas nas aulas de Biologia? 

(    ) Não, pois acho que essa seja uma tarefa exclusivamente do professor; 

(   ) Sim, é de suma importâncias que alunos entendam e sejam coparticipantes das 

atividades de ensino e aprendizagem. 

(    ) Poderia até participarem,mas a maioria do alunos não aceitariam. 
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(  ) O planejamento da escola e da aula, não possibilitam, uma ação conjunta entre 

professores e alunos. 

9- Você considera relevante apresentar antecipadamente aos alunos as 

estratégias de ensino escolhidas para execução de suas aulas? 

(   ) Nem sempre isso será importante, pois a teoria e a pratica por si só, são 

suficientes para alcançar a aprendizagem dos alunos. 

(   ) É irrelevante, pois o professor conhece as estratégia que mais favorece a 

aprendizagem do aluno. Assim, não tem sentido algum apresentar aos alunos as 

estratégias que serão utilizadas nas aulas. 

(  ) O aluno, sempre deve ter acesso as estratégias de ensino, que serão utilizadas 

pelos professores, pois esse, pode sugerir e acrescentar positivamente na 

apresentação das aulas. 

(  ) Os alunos devem ter acesso as estratégias de ensino, pouco antes de iniciar a 

aula. 

10-  Em que momento você define as estratégias de ensino que serão utilizadas 

não aulas de Biologia? 

a) (   ) No planejamento escolar; 

b) (   ) Pouco antes da aula; 

c) (   ) No momento da aula; 

d) (   ) Outro. Qual?______________ 

 

11-  Qual a sua compreensão de planejamento escolar? 

 

12-  Você acha possível a participação efetiva dos alunos no planejamento e 

elaboração das estratégias de ensino?  

 

(   ) Sim. E como seria a participação dos alunos nesse processo? Qual a 

vantagem, para o processo de ensino e aprendizagem da participação dos 

alunos no planejamento e elaboração dessas atividades?  

 

(   ) Não. Por quê? 
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13- Como você define os recursos didáticos que são utilizados no momento da 

regência das aulas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela sua participação! 

 



98 
 

 
 

APÊNDICE B – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DAS AULAS DE BIOLOGIA 

 

1- Dados gerais: 

a) Nome do professor; 

b) Turma/Série; 

c) Conteúdos abordados; 

d) Carga horária da aula. 

 

2- Estratégias de ensino utilizadas 

 

3- Recursos didáticos utilizados 

 

4- Observações gerais  

a) Como eram desenvolvidas as aulas pelo professor; 

b) A maneira que o professor utilizava os recursos didáticos; 

c) Descrição geral sobre os aspectos participativos dos alunos nas atividades 

desenvolvidas. 
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APÊNDICE C- CARTA DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 

 

CARTA DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 

Ilmo Sr. Diretor:  

Solicitamos autorização institucional para realização da pesquisa intitulada Análise 

das estratégias de ensino utilizadas na disciplina de Biologia, a ser realizada na 

Escola Estadual ______________________, pelo mestrando Isaac Sutil da Silva sob 

orientação do Prof(a). Dr. Patrícia Macedo Castro, com o seguinte objetivo: 

Identificar as principais estratégias de ensino e recursos didáticos utilizadas pelos 

professores de Biologia na regência de suas aulas; analisar de que maneira as 

estratégias de ensino utilizadas em Biologia contribuem para o processo de 

interação entre o objeto de ensino e a aprendizagem dos alunos na concepção dos 

docentes e verificar os critérios estabelecidos pelos professores de Biologia na 

definição das estratégias de ensino e dos recursos didáticos, necessitando portanto, 

ter acesso aos dados a serem colhidos com o corpo docente, por meio de 

questionários, observação livre, na instituição. Ao mesmo tempo, pedimos 

autorização para que o nome desta instituição possa constar no relatório final bem 

como em futuras publicações na forma de artigo científico. 

Ressaltamos que os dados coletados serão mantidos em absoluto sigilo de 

acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) 466/12 que 

trata da Pesquisa envolvendo Seres Humanos. Salientamos ainda que tais dados 

serão utilizados somente para realização deste estudo. 

Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta Diretoria, 

agradecemos antecipadamente a atenção, ficando à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Boa Vista /RR, _______ de _____________ de ________. 

_______________________________________________ 

Prof(a).Pesquisador(a) Responsável do Projeto 

 

(     )Não concordamos com a solicitação (     )Concordamos com a solicitação 

 

_______________________________________________ 

DIRETOR (a) DA ESCOLA 
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APÊNDICE D- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em Pesquisas com Seres 
Humanos 

 

Instituição: Universidade Estadual de Roraima/Curso: Mestrado em Ensino de 
Ciências 
Título: ANÁLISE DOS MEIOS ESTRATÉGICOS DE ENSINO UTILIZADOS EM 

BIOLOGIA: UMA PERSPECTIVA A PARTIR DA PRÁTICA DOCENTE 

Pesquisador: Isaac Sutil da Silva 
 
Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido tem o propósito de convidá-lo a 
participar do projeto de pesquisa acima mencionado. Os objetivos desta pesquisa 
científica são: identificar as principais estratégias de ensino e recursos didáticos 
utilizadas pelos professores de Biologia na regência de suas aulas; analisar de que 
maneira as estratégias de ensino utilizadas em Biologia contribuem para o processo 
de interação entre o objeto de ensino e a aprendizagem dos alunos na concepção 
dos docentes e verificar os critérios estabelecidos pelos professores de Biologia na 
definição das estratégias de ensino e dos recursos didáticos. Para tanto, faz-se 
necessário, de acordo com os objetivos descritos anteriormente, a aplicação de 
questionários e observações da prática dos professores de biologia, com ênfase as 
estratégias de ensino executadas na regência das aulas.  

Quaisquer registros feitos durante a pesquisa não serão divulgados, mas o 
relatório final, contendo citações anônimas, estará disponível quando estiver 
concluído o estudo, inclusive para apresentação em encontros científicos e 
publicação em revistas especializadas.  

 
Este TERMO, em duas vias, é para certificar que eu, 

_________________________________________________________, na 
qualidade de participante voluntário, aceito participar do projeto científico acima 
mencionado.  

Estou ciente de que a participação na pesquisa não trará riscos para minha 
saúde.  

Estou ciente de que sou livre para recusar e retirar meu consentimento, 
encerrando a minha participação a qualquer tempo, sem penalidades.  

Estou ciente de que não haverá formas de ressarcimento ou de indenização 
pela minha participação no desenvolvimento da pesquisa.  

Por fim, sei que terei a oportunidade para perguntar sobre qualquer questão 
que eu desejar, e que todas deverão ser respondidas a meu contento.  
 
Participante: _______________________________________________ 
Data:_____/_______/__________  
 
Para esclarecer eventuais dúvidas ou denúncias ligue para:  
Nome do Pesquisador: ISAAC SUTIL DA SILVA 
Telefone: (95) 9138-0382/ 8119-5212 
 


