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Resumo: O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é uma iniciativa inovadora para

as licenciaturas, pois busca aproximar suas ações das demandas da educação básica. Por isso, objetivamos

compreender como se estruturam as atividades de formação docente no PIBID Biologia da Universidade

Federal Rural de Pernambuco através de uma pesquisa qualitativa documental nos relatórios de 2013.2 da

coordenadora e dos 17 bolsistas. O grupo desenvolveu ações didático-pedagógicas, elaborou recursos

didáticos e realizou pesquisas educacionais. Finalmente, pensamos que este estudo pode contribuir para

aperfeiçoar o plano de trabalho do PIBID e sugerir aos professores temas e estratégias de

ensino-aprendizagem.
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Abstract: The Institutional Program Initiation to Teaching Scholarship (PIBID) is an innovative initiative for

undergraduate, because it seeks to approximate their shares of the demands of basic education. Therefore,

we aimed to understand how they work the activities of teacher education in PIBID in Biology at the

University Federal Rural of Pernambuco through a qualitative research of documents, reports 2013.2 of the

coordinator and 17 scholarship holders. The group developed didactic-pedagogic actions, produced teaching

resources and made several educational research. Finally, we think that this study can contribute to refine the

work plan PIBID and suggest topics and teaching-learning strategies for teachers.
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Introdução

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), instituído em 2007 no Brasil, tem sido

compreendido como uma iniciativa pioneira e inovadora nas licenciaturas porque planeja e desenvolve suas

ações na intencionalidade de promover uma formação de professores coerente, que responda às demandas

da universidade e da escola. Por isso, articula professores formadores, docentes da educação básica e futuros
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professores; buscando promover uma parceria colaborativa entre a universidade e a escola. Contudo,

percebemos que os estudos sobre o PIBID a respeito das ações de formação desenvolvidas em seu âmbito

ainda são insuficientes para compreendermos detalhadamente o seu percurso metodológico. Além disso,

entendemos que as investigações sobre as ações do PIBID podem contribuir para uma avaliação crítica da

coerência entre as propostas documentadas e as práticas de formação docente desenvolvidas.

Assim, fomos motivados a desenvolvermos uma pesquisa no contexto do PIBID Biologia da Universidade

Federal Rural de Pernambuco em decorrência da crescente expansão desse subprojeto nos último dois anos,

da viabilidade de acesso aos documentos e do eixo temático que rege a atuação do PIBID na UFRPE, qual

seja: “Ciência e o Contexto”. A presente pesquisa objetiva analisar como se estruturam as atividades do

PIBID Biologia UFRPE. Para isso, adotamos uma pesquisa documental de caráter qualitativo, onde aplicamos a

técnica de análise de conteúdo para realizarmos os estudos dos dados coletados nos relatórios dos dezessete

bolsistas de iniciação à docência e da coordenadora do PIBID Biologia referentes às atividades desenvolvidas

no último semestre de 2013.

Os aportes teóricos que nos subsidiaram nas discussões foram as legislações que regem o PIBID

nacionalmente e os trabalhos de Araújo (2009, 2012 e 2013), Santos (2013), Amaral (2012), Brito, Mello e

Araújo (2012) e Tenório (2009). Assim, pensamos que esta investigação pode contribuir para a compreensão

da organização das ações de formação inicial promovidas pelo PIBID, possibilitando a revisão e reformulação

das atividades pelo grupo e socializando essas ações entre os pares de forma a sugerir aos outros professores

novas possibilidades temáticas e metodológicas para o ensino-aprendizagem.

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) Biologia na Universidade

Federal Rural de Pernambuco

O PIBID é um programa desenvolvido a partir da parceria entre o Ministério da Educação (MEC), a

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação (FNDE). O PIBID tem por finalidade fomentar a iniciação à docência,

contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria da

qualidade da educação básica pública brasileira (BRASIL, 2013). Para isso, estabelece parceria com escolas

públicas da educação básica e busca integrar em um trabalho cooperativo os estudantes das licenciaturas,

bolsistas do programa; os professores formadores das instituições superiores, que atuam como orientadores

dos estudantes da educação superior; e os professores da educação básica, supervisores das ações dos

bolsistas nas escolas-campo.

Segundo Santos (2013), o crescimento do PIBID nas instituições federais de ensino superior tem se afirmado

como um incentivo para a elevação da qualidade das escolas públicas, para valorização do magistério e para

configuração da escola como protagonista no processo de formação dos licenciandos. O PIBID tem

possibilitado a inserção dos futuros professores no cotidiano das escolas ainda em sua formação inicial e

mobilizando os professores de profissão como co-formadores desses estudantes, valorizando os saberes

práticos e articulando os saberes mediados na academia e as demandas da escola.

O PIBID tem um caráter institucional, por isso, cada universidade é responsável pela proposição e supervisão

do desenvolvimento das ações do programa. As atividades do programa em cada Instituição de Ensino
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Superior (IES) são regidas por um projeto institucional onde estão vinculados os subprojetos das licenciaturas

daquela universidade. Neste documento são descritos os objetivos, as ações planejadas e o eixo temático que

norteia o PIBID naquela IES. Como orienta o art. 2º da Portaria nº 096, de 18 de julho de 2013, o projeto

institucional do PIBID e os subprojetos devem abranger diferentes características e dimensões da iniciação à

docência, como:

o estudo do contexto educacional envolvendo ações nos diferentes espaços escolares; o

planejamento de ações coletivas e interdisciplinares na escola e em espaços não formais de

ensino; a participação nas reuniões e atividades de planejamento do projeto pedagógico da

escola; a análise do processo de ensino-aprendizagem; a leitura e discussão de referenciais

teóricos contemporâneos educacionais para o estudo de casos didático-pedagógicos; o

desenvolvimento, a aplicação e avaliação de estratégias didático-pedagógicas e instrumentos

educacionais, incluindo o uso de tecnologias educacionais e diferentes recursos didáticos; a

elaboração de ações no espaço escolar a partir do diálogo e da articulação dos membros do

programa, e destes com a comunidade e a sistematização e registro das atividades em

portfólio ou instrumento equivalente de acompanhamento das atividades do programa

(BRASIL, 2013).

Apesar de o PIBID ter sido instituído no Brasil em 2007, apenas em 2009, inicialmente em parceria com duas

escolas públicas estaduais do Recife, o programa foi implementado na Universidade Federal Rural de

Pernambuco (UFRPE). O projeto institucional da UFRPE é integrado por subprojetos das licenciaturas em

Biologia, Ciências Agrícolas, Computação, Educação Física, Física, História, Letras, Matemática, Pedagogia e

Química (TENÓRIO, 2009). Embora cada área do conhecimento oriente o desenvolvimento das atividades de

formação na graduação por meio de conhecimentos específicos, o projeto institucional do PIBID sugere que os

planos de trabalho estejam articulados em uma perspectiva interdisciplinar e sejam norteados pelo tema

institucional “Ciência e Contexto”, para que, assim, promova-se uma relação entre a ciência e o seu contexto

de produção e a ciência e o cotidiano do estudante das escolas e das universidades.

Nesta investigação, analisaremos o contexto específico do subprojeto Biologia da UFRPE, por isso,

consideramos importante discutirmos mais detalhadamente a respeito dos objetivos formativos e estratégias

planejadas no âmbito da formação de professores de Ciências e Biologia no PIBID. Segundo Tenório (2009),

esse subprojeto objetiva de forma geral promover um ensino de Biologia que prepare os professores e os

estudantes para uma inovação conceitual e metodológica, tomando como referência a dimensão complexa

inerente aos fenômenos biológicos estudados. Para isso, busca implementar uma metodologia investigativa

que insere os temas disciplinares em seus diferentes contextos através de situações problematizadoras que

levarão os estudantes a pensarem, analisarem, compararem e compreenderem a situação ou fenômeno

investigado, num exercício argumentativo, crítico e dialogado.

Nesta direção, constatamos que no projeto dessa área as ações planejadas são apresentadas em duas

dimensões: a dimensão comum, inerentes a todas as licenciaturas em um trabalho simultâneo; e a dimensão

interdisciplinar, onde cada licenciatura planejará suas atividades específicas em prol de um objetivo

compartilhado em uma articulação interdisciplinar.

Sobre as ações interdisciplinares, podemos evidenciar as orientações presentes no documento supracitado a

respeito da necessária integração de metodologias de ensino-aprendizagem para incentivar às práticas de
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leitura e escrita científica e para possibilitar o acesso às novas de estratégias didáticas, como aquelas ligadas

à informática ou outras igualmente inovadoras. De acordo com Araújo (2009), o cumprimento dessas

orientações pode se apresentar como um meio de incentivo a construção de materiais instrucionais

interdisciplinares de apoio ao ensino-aprendizagem das ciências ou mesmo promover ações lúdicas e

recreativas como as gincanas científicas e os jogos para integrar os trabalhos interdisciplinares.

Percebemos por meio das pesquisas de Silva et al (2013), Brito, Melo e Araújo (2012), Araújo (2012) e Silva

et al (2011); que o PIBID Biologia tem orientado as suas ações de formação de professores e dos estudantes

nas escolas parceiras na busca pela autonomia, para dialogicidade, para criticidade e responsabilidade social

por meio do estudo de questões do contexto local e global vivenciado pelos atores da prática pedagógica. Por

isso, o programa esclarece em seu subprojeto que vislumbra não apenas o letramento científico

interdisciplinar dos bolsistas e dos docentes que atuam nas escolas-campo, mas busca contribuir para a

formação de professores de Ciências e Biologia comprometidos com a formação de cidadãos críticos,

reflexivos, ativos e conscientes de seu papel social no mundo (ARAÚJO, 2009).

Percurso metodológico

Nesta pesquisa adotamos uma abordagem qualitativa porque entendemos que esta foi a que mais se adequou

aos nossos objetivos, muito embora inserimos alguns dados quantitativos para ampliarmos os aspectos que

foram estudados, principalmente aqueles relacionados às atividades realizadas no PIBID Biologia da UFRPE.

Optamos pela pesquisa qualitativa porque, como justificam Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2000, p. 131),

esse tipo de paradigma preocupa-se com os sentidos e significados das ações dos atores sociais numa

perspectiva compreensiva e interpretativa, desta maneira, “os estudos qualitativos se constituem na visão

holística, na abordagem indutiva e na investigação naturalística.”

Recorremos à pesquisa documental buscando as informações necessárias nos relatórios parciais do último

semestre de 2013, de agosto a dezembro, redigidos por dezessete bolsistas PIBID e pela atual coordenadora

do programa na UFRPE. De acordo com Oliveira (2005, p. 76-77), “neste tipo de pesquisa devemos recorrer a

materiais que ainda não receberam tratamento científico, ou seja, as fontes primárias ou os dados originais a

partir dos quais empregamos uma análise direta e cuidadosa.” Por isso, os relatórios nos pareceram os

documentos mais adequados porque neles os bolsistas e a coordenadora detalham as ações desenvolvidas no

programa em relatórios parciais, encaminhados ao final de cada semestre, e relatórios finais, divulgados ao

final de cada ano (ARAÚJO, 2013).

Desse modo, analisamos dezessete relatórios dos bolsistas PIBID e um redigido pela coordenadora, o qual

sistematizava os demais, totalizando, assim, dezoito relatórios. Contudo, apesar do documento escrito pela

coordenadora conter as informações gerais dos demais elaborados pelos bolsistas, pensamos que nestes

relatos dos licenciandos haveria outras informações que não pudessem ser contempladas em um único

relatório, podendo esclarecer dúvidas suscitadas na análise daquele redigido pela coordenadora. Tivemos

acesso a estes documentos por meio da coordenadora do PIBID Biologia no mês de maio deste ano, mesmo

período no qual iniciamos o estudo desses relatórios.

Na investigação dos dados que coletamos utilizamos a técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin

(1977). Assim, como nos orienta a autora, realizamos uma leitura detalhada dos escritos e aplicamos
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procedimentos sistemáticos que nos permitiram não apenas descrever os dados contidos no documento, mas

interpretá-los e inferirmos a partir da enumeração das características que verificamos na organização das

atividades do PIBID Biologia. Desta forma, entendemos que a escolha por esta técnica nos possibilitou uma

compreensão e interpretação mais profunda das ações desenvolvidas no programa no último semestre de

2013.

Resultados e discussão

Verificamos que nos relatórios as atividades desenvolvidas no PIBID Biologia foram agrupadas em cinco

categorias de acordo com a classificação proposta pela CAPES, que divide as produções nos seguintes grupos:

produções didático-pedagógicas (que incluíam planos de aula, projeto educacional, produção de roteiro de visitas,

oficinas, minicursos, produção de apostilas, monitorias e sequências didáticas); produções bibliográficas (que

abarcavam resumos técnico-científicos, trabalhos de conclusão de curso defendidos, publicações de capítulos

de livros e ex-bolsistas aprovados em seleção de mestrado); produções artístico-culturais (compreendiam a

produção de mural com colagem e a construção de jogos); produções desportivas e lúdicas (continham as atividades

relacionadas à prática de esportes), e produções técnicas de manutenção de infraestrutura e documentos (abrangiam a

modificação de projetos pedagógicos e a manutenção do laboratório de ciências). Portanto, a fim de melhor

organizar a exposição e discussão dos resultados identificados, optamos por analisar as atividades realizadas

agrupando-as nas referidas categorias.

Na categoria de produções didático-pedagógicas, o grupo elaborou planos de aula, projetos educacionais,

sequências didáticas, monitorias, minicursos, apostilas, roteiros de visitas técnicas e oficinas. Esses resultados

apontam uma participação ativa dos bolsistas nas diversas atividades e uma intensa interação estabelecida

entre bolsistas, professores formadores, docentes das escolas e estudantes ao longo do período analisado.

Como constatou Amaral (2012), as diferentes ações desenvolvidas pelo grupo do PIBID no âmbito das

instituições superiores ou do ensino básico provém uma experiência que supera a inserção dos licenciando no

contexto da escola, possibilitando a realização de atividades experimentais, de rotina do ensino, de apoio e

acompanhamento das aulas, de (re)conhecimento e organização dos espaços da escola e a promoção de

atividades de formação.

Assim, cabe destacarmos que os bolsistas organizaram no último semestre do ano passado 34 planos para as

aulas práticas ou expositivas que nortearam as ações de iniciação à docência no âmbito do PIBID Biologia da

UFRPE em parceria com as escolas. Além dos planos, os pibidianos realizaram juntamente com os outros

integrantes do programa dois projetos educacionais nas escolas-campo. O primeiro, intitulado “sexualidade”

foi desenvolvido com estudantes do 2º ano do Ensino Médio onde foram trabalhadas a leitura, a redação e a

discussão de textos voltados à temática central em parceria com bolsistas do PIBID Letras. O segundo

projeto, “Árvore da Vida”, foi desenvolvido com estudantes do 6º ano de uma outra escola-campo nos meses

de outubro e novembro e objetivava promover a compreensão e a valorização dos vegetais para manutenção

da vida no Planeta. No desenvolvimento do projeto foram realizadas aulas expositivas dialogadas, aulas de

campo no Jardim Botânico do Recife, elaboração de cordéis pelos estudantes e construção de resumos

expandidos para divulgação da iniciativa em evento científico.

Foram também planejadas três sequências didáticas, a primeira delas, aplicada em uma turma do 2º ano do

Ensino Médio, tratou sobre o Reino Fungi e discutiu a respeito de seus representantes e importância ecológica
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e econômica desses seres. Nesta sequência foram construídos cartazes e apresentados vídeos para exposição

dialógica do tema. Já a segunda sequência, realizada em uma turma do Ensino Fundamental, abordou as

relações entre o Filo Platyhelminthes e à saúde humana. Nesta intervenção foram utilizados materiais

multimídia e promovidos debates sobre os cuidados com saúde e higiene, resultando a respeito do tema. A

última sequência, intitulada “Viagem ao sistema digestório: conhecendo os caminhos do corpo e suas

curiosidades” foi desenvolvida com estudantes do 3º ano do Ensino Médio e objetivou facilitar a compreensão

sobre o funcionamento do sistema digestório humano. Para isso, além de aula dialogada sobre o sistema, os

bolsistas utilizaram um modelo didático (boneco de silicone) e realizaram alguns experimentos para

demonstrar as funções dos órgãos do sistema estudado. É importante ressaltarmos que as duas últimas

sequências resultaram na construção de dois resumos expandidos divulgados em eventos científicos locais.

Os pibidianos realizaram ainda dez monitorias em turmas do Ensino Fundamental e Ensino Médio nas escolas

parceiras. As aulas nas quais os licenciandos auxiliaram os docentes das turmas do 6º e 7º ano tinham como

temas “a importância da água para a vida no Planeta”, “as relações entre os animais e os biomas brasileiros”,

“as características entre a morfofisiologia animal e os habitats ocupados” e a “observação e o manejo de

corais”. Nas turmas do Ensino Médio, além de serem realizadas revisões de conteúdos para provas de

ingresso em universidades públicas e terem sido feitas co-orientações para feira de conhecimentos, foram

abordados temas como as implicações do uso de transgênicos, as relações entre o equilíbrio nutricional e a

saúde, o corpo humano e os sistemas de transporte de substâncias. Para tratar dessas temáticas

mencionadas foram desenvolvidos experimentos, jogos, debates, júri simulado, quiz, trabalhos em grupo e

promovida à construção de textos pelos estudantes sobre os assuntos abordados. Porque, como enfatiza

Santos (2013), para promover um ensino-aprendizagem exitoso é importante que os objetivos,

conhecimentos, instrumentos e técnicas se articulem continuamente, em meio aos desafios e necessidades

oriundos da prática, advindos do contexto e demandas das escolas-campo.

Somado a estas ações anteriores, os bolsistas promoveram um minicurso juntamente com 20 estudantes do

Ensino Médio de uma das escolas parceiras do PIBID. O título do curso de férias foi “Bioquímica e Citologia” e

nele foram abordadas noções de microscopia e práticas simples que envolviam conteúdos de bioquímica e

citologia. Além disso, é importante destacarmos que este curso gerou outras três produções, uma

didático-pedagógica, uma apostila; e outras duas bibliográficas, trabalhos científicos divulgados em um

evento da área.

Ainda na categoria didático-pedagógica, identificamos também a produção de dois roteiros de visitas técnicas.

O primeiro orientou a vista de duas turmas do primeiro e terceiro ano do Ensino Médio de uma das

escolas-campo ao Espaço Ciência de João Pessoa, Paraíba, onde os estudantes puderam conhecer e explorar

as potencialidades educativas deste espaço não formal de ensino para posterior redação orientada de um

relatório desta atividade. O segundo roteiro estruturou a visita de vinte e quatro alunos do Ensino Médio à

Coordenadoria do Ensino de Ciência do Nordeste (CECINE) da Universidade Federal de Pernambuco para uma

aula de campo sobre o funcionamento do sistema digestório humano.

As oficinas foram as últimas produções categorizadas nas atividades didático-pedagógicas. Assim, diante do

número expressivo de oficinas realizadas, optamos por organizar na tabela 1 um detalhamento dos temas,

objetivos e ações promovidas em cada uma das dezoito oficinas. Ressaltamos ainda que discutiremos os
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temas das atividades no próximo tópico dos resultados, onde retomaremos também estes abordados nas

oficinas e descritos nesta primeira tabela.

Tabela 1 – Síntese das oficinas promovidas pelo PIBID Biologia UFRPE no segundo semestre de

2013.

Tema da oficina
Objetivo(s) da ação Atividades promovidas

Termitologia
Discutir a respeito da morfologia, da
organização e da divisão do trabalho
dos cupins.

Aula expositiva dialógica e visita
técnica.

Compostagem
Valorizar a compostagem como
técnica de melhoramento do solo
para o cultivo de vegetais.

Aula expositiva dialógica, leitura de
textos como “A natureza em mim e
eu na natureza” e a da Política
Nacional de Resíduos Sólidos,
visitas ao entorno escolar para coleta
de plantas, ramos, folhas e
gramíneas e produção de um cordel.

Hormônios e sexualidade.

Possibilitar a compreensão das ações
dos hormônios sexuais no
desenvolvimento do indivíduo e
reprodução.

Apresentação de palestra, realização
de dinâmicas com profissionais da
saúde do departamento de qualidade
de vida da UFRPE e produção de
cartazes pelos estudantes.

Anatomia humana Conhecer o sistema esquelético e
muscular

Aula expositiva dialogada, visita ao
laboratório de anatomia da UFRPE,
montagem de miniesqueleto e
discussões sobre doenças que afetam
esses sistemas, como a osteoporose
e a atrofia muscular.

Alimentação e saúde Sensibilizar os estudantes sobre a
importância de uma dieta equilibrada. Aula expositiva dialogada

O sistema digestório e a
alimentação

Facilitar a compreensão sobre o
funcionamento do sistema digestório
e as suas relações com os hábitos
alimentares dos indivíduos.

Aula expositiva dialogada e debates.

O consumo dos “fast foods”, desta
maneira, foram realizadas Debater a respeito das implicações do

consumo excessivo de fast foods

Aula expositiva dialogada, leitura de
textos, análise do documentário “A
Dieta do Palhaço” e produção de
cartazes sistematizações sobre o
tema.

Drogas lícitas e ilícitas

Sensibilizar os estudantes sobre os
riscos atrelados ao uso de drogas e os
fatores sociais relacionados a esta
questão.

Debate, leitura de textos e
construção de maquete

O uso dos tablets nas aulas de
Ciências e Biologia

Discutir a respeito do uso de
tecnologias na educação e refletir
sobre possibilidades de aplicação
desse recurso didático

Aula expositiva dialogada

Impactos socioambientais de uma
construção urbana

Promover a valorização do
ecossistema manguezal e refletir
sobre a viabilidade e impactos
socioambientais da construção de um
shopping e de uma via rodoviária
expressa em uma área de manguezal.

Aula expositiva dialogada,
realização de um júri simulado e
promoção de um debate. que
promoveu o debate sobre

Anatomia e fisiologia do sistema
reprodutor

Mediar conhecimentos a respeito da
anatomia e fisiologia da reprodução
humana.

Aula expositiva dialogada e
aplicação de jogo didático sobre a
ação dos espermatozóides

Construção de uma horta na escola

Possibilitar a construção de uma
horta na escola parceira e sensibilizar
os estudantes sobre a importância da
inserção dos vegetais na alimentação.

Aula expositiva dialogada e
construção de uma horta.

Doenças endêmicas da Região Compreender, caracterizar e prevenir Análise de vídeos e aula expositiva
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Metropolitana do Recife(RMR.) doenças endêmicas da RMR. dialógica.

Hormônios e métodos
contraceptivos.

Colaborar para construção de
conhecimentos sobre hormônios e
métodos contraceptivos.

Atividades investigativas.

Os sistemas reprodutores humanos.

Facilitar a construção de
conhecimentos sobre a caracterização
dos sistemas reprodutivos e
esclarecer o uso de métodos
contraceptivos.

Aula expositiva dialogada

Animais invertebrados
Sensibilizar os estudantes sobre a
importância dos animais
invertebrados

Para a oficina foram produzidos três
jogos: um quebra-cabeça, um jogo
da memória e uma cruzadinha. Além
disso, foram produzidos pelos
estudantes: um mural de colagem e
insetos com massa de modelar.

AIDS Discutir a respeito da transmissão,
prevenção e tratamento da doença

Aula expositiva dialogada,
promoção de palestra com um
agente municipal de saúde e
confecção de cartazes e gibis.

Resíduos sólidos Refletir a respeito da produção e
gerenciamento de resíduos sólidos.

Discussões a respeito do
gerenciamento e importância dos
resíduos e construção de artesanatos
com materiais recicláveis

Ecossistema manguezal Valorizar o ecossistema manguezal. Aula expositiva dialogada e
produção de cartazes.

Questões socioambientais Discutir a respeito dos impactos
socioambientais do lixo nas cidades

Análise do filme Wall-e, realização
de aula de campo no Capibar (bar
em Recife construído com resíduos
extraídos do Rio Capibaribe-PE) e
construção de uma maquete.

Questões socioambientais da
comunidade escolar

Identificar questões socioambientais
presentes no contexto local da escola
para abordagem desses temas nas
aulas de Ciências e Biologia

Aula expositiva dialogada, visitas ao
entorno da escola e debate

Perante o grande número e diversidade de atividades desenvolvidas pelo grupo, pensamos que essa

organização do programa pode oportunizar aos seus integrantes o exercício contínuo da práxis. Pois,

concordamos com Brito, Mello e Araújo (2012), quando afirmam que essas ações do PIBID Biologia se

desvelam como possibilidades de uma reflexão constante sobre a prática pedagógica, suscitando também no

anseio pela realização de diferentes pesquisas educacionais na intenção de buscar a superação de problemas

identificados no processo de ensino-aprendizagem desenvolvido ao longo das atividades do grupo.

Desta maneira, destacamos que as atividades didático-pedagógicas, principalmente as oficinas, monitorias,
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sequências didáticas e minicursos; motivaram o desenvolvimento de vinte e três investigações sobre estas

ações. Essas pesquisas foram divulgadas em textos científicos nos anais de eventos regionais e nacionais

ocorridos no último ano; e integraram a categoria de produções bibliográficas, que ainda incluía a produção

de trabalhos de conclusão de curso e capítulos de livro pelos pibidianos. No II Simpósio de Iniciação à

Docência (SID) da UFRPE, realizado na Unidade Acadêmica de Garanhuns-PE, foram publicados quatorze

resumos/artigos. Na Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), promovida no

último ano na Universidade Federal Rural de Pernambuco, o PIBID Biologia UFRPE contribuiu com quatro

trabalhos. Dois resumos expandidos foram divulgados no I Simpósio de Tecnologia Científica, realizado na

unidade sede da UFRPE em Recife, e outros dois na XIII Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JEPEX) da

UFRPE, sediado no mesmo local do anterior. Já no primeiro Congresso da Licenciatura em Biologia (I CLicBio)

da UFPE, o programa divulgou um texto científico. Cabe ainda pontuarmos a aprovação de dois ex-bolsistas

na seleção pública, realizada no último ano, do Programa de Pós-Graduação (Mestrado) em Ensino das

Ciências da UFRPE. Esta participação do programa em eventos científicos é muito positiva, pois reforça a

importância de eventos específicos para a comunicação entre os pares das ações do programa a fim de

socializar e compartilhar experiências para superação dos desafios enfrentados no percurso de atuação do

PIBID ou de outros programas semelhantes.

Ao longo dos seis meses de trabalho que analisamos, quatro monografias foram defendidas: a primeira

intitulada “Práticas e estratégias facilitadoras para o ensino: a zoologia em foco”, apresentada pelo ex-bolsista

Igor Salsa Alves da Silva; a segunda, defendida pela ex-pibidiana Lidianne Maria da Silva, objetivou analisar

as contribuições de uma oficina de Educação Ambiental no processo ensino-aprendizagem numa escola

pública de Camaragibe-PE; a terceira, de título “Termitologia: uma abordagem prática com alunos da Escola

Porto Digital”, escrita pelo ex-bolsista Maximiliano Heleno Alexandre Cunha e a última, nomeada “Formação

inicial de professores de Ciências e o uso de atividades lúdicas no ensino da Zoologia: um estudo em escola

pública estadual de Camaragibe”, que foi elaborada pela ex-pibidiana Thamiris Pinheiro Santos. Além dessas

produções, é importante ressaltarmos que um artigo intitulado a “Identificação do nível de informação sobre

filariose dos alunos de uma escola pública da região metropolitana do Recife” foi publicado como capítulo de

livro na obra de Pacheco (2013).

A respeito dos resultados artístico-culturais desenvolvidos no programa, podemos citar a produção de um

mural com colagens de animais invertebrados marinhos e terrestres e a construção quatro jogos. O primeiro

jogo foi intitulado “AIDS: conhecendo o nosso corpo” e aplicado com estudantes do 8º e 9º ano do Ensino

Fundamental. A atividade foi composta por tabuleiros, tampinhas de garrafa pet coloridas e questões diversas

sobre a doença, cuidados com a higiene íntima e os aparelhos reprodutivos humanos. O outro jogo construído

pelos pibidianos foi o “Montando crustáceos e aracnídeos” e objetivava avaliar o ensino-aprendizagem sobre a

morfologia animal. Já a terceira atividade lúdica, o “Jogo da memória parasitário”, propôs que os estudantes

do 7º ano encontrassem as cartas com imagens de parasitas estudados e identificassem as respectivas

características desses animais. O último deles, nomeado “Descobrindo as características dos diplópodes e

quilópodes” objetivou consolidar os conhecimentos construídos sobre esses animais ao longo da oficina

Invertzoo. O uso de jogos é uma estratégia que pode ser muito positiva para o aprendizado, visto que, como

observaram Nicolitto e Campos (2013, p. 94) em seus estudos sobre a ludiciadade nas atividades do PIBID; o

jogo promove o desenvolvimento da memória, linguagem, atenção e, principalmente, a aprendizagem”.
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Ressaltamos, porém, que não necessariamente seu uso implicará no alncaçe dos objetivos formativos

desejados, por isso, sugerimos que se estabeleça uma reflexão sobre a prática e a eficácia das estratégias

escolhidas, recomendação esta que nos parece ser comumente realizada nas ações do PIBID, visto as

pesquisas promovidas a partir dessas atividades nas escolas.

Por fim, na categoria de produções desportivas e lúdicas, que contemplavam as atividades relacionadas à

prática de esportes, nenhuma ação desenvolvida no programa no último semestre do ano passado foi

enquadrada nesta categoria. Contudo, duas ações foram classificadas na categoria de produções técnicas e

manutenção de infraestrutura. A delas primeira foi referente à modificação do projeto pedagógico do curso de

licenciatura em Ciências Biológicas da UFRPE e se deu graças à participação de duas professoras integrantes

do PIBID no núcleo docente estruturante (NDE) do curso de graduação referido. A outra atividade

categorizada foi a manutenção do laboratório de ciências de uma das escolas parceiras, realizada por bolsistas

dos PIBID Biologia, Física e Química, e objetivava facilitar o desenvolvimento de aulas práticas e disponibilizar

diferentes recursos para os estudantes e profesores das escolas-campo, possibilitando, também aos bolsistas

um (re)conhecimento do laboratório de ciências das escolas e das possibilidades de ensino-apremdizagem

nestes espaços.

Além dessas atividades categorizadas, foram também promovidas quinzenalmente reuniões de formação que

envolviam professores formadores, professores das escolas públicas e licenciandos para leitura e discussão de

textos, reflexão das ações, compartilhamento de saberes, superação dos desafios por meio da

cooperatividade entre os pares e elaboração de estratégias de ensino-aprendizagem. Como afirma Araújo

(2012, p. 5), essas reuniões revelam-se como “momentos ímpares de (re) planejamento, (re) tomada de

decisões e (re) direcionamento das ações nas escolas.” E são de suma importância para o desenvolvimento e

formação pessoal e profissional dos participantes, pois em um ambiente questionador, integrador e

cooperativo os atuais e futuros professores buscam compartilhar e construir saberes para superar juntos os

obstáculos do exercício da docência e aproximar o currículo da escola da realidade daquela comunidade.

Considerações finais

O PIBID Biologia UFRPE tem desenvolvido diversas ações didático-pedagógicas como oficinas, monitorias,

minicurso, sequências didáticas, roteiros de aulas de campo; elaboração de recursos didáticos e produções

bibliográficas como a elaboração de textos científicos a partir de pesquisas educacionais. Porém, pensamos

que os estudos sobre o PIBID, da UFRPE e de outras instituições; que foram realizados e divulgados em

acervos científicos ainda são insuficientes para compreendermos detalhadamente a trajetória institucional e

nacional do programa e os seus mecanismos de formação docente. Assim, entendemos que as investigações

sobre o PIBID podem nos possibilitar conhecer essas estratégias desenvolvidas no âmbito específico dessa

formação ofertada e avaliar criticamente a coerência entre as propostas documentadas e as ações realizadas.

Finalmente, diante dos argumentos supracitados vislumbramos a possibilidade de ampliarmos a nossa

investigação para outros períodos de vigência do PIBID Biologia da UFRPE ou mesmo analisarmos as ações de

outros subprojetos do programa, desejando contribuirmos para o avanço do conhecimento sobre o programa

e motivarmos a realização de pesquisas semelhantes nos diversos contextos da formação de professores em

todo o país.
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