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Resumo 
A utilização de recursos de apoio didático para o ensino tem como propósito a construção do conhecimento nos 

diferentes contextos educacionais. O trabalho em tela analisou a utilização e produção de recursos no processo 

de formação de professores.  As estratégias utilizadas para identificação de práticas docentes que estimulem a 

reflexão sobre seleção, construção e utilização de recursos didáticos revelam que, os docentes reconhecem a 

importância das mesmas para a formação de futuros professores. Os discentes, apesar das limitações no processo 

de formação, reconhecem a necessidade de buscar novas alternativas capazes de mobilizar os sujeitos envolvidos 

no processo de ensino-aprendizagem.  
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Abstract 
The use of support resources for the teaching aims to build knowledge in different educational contexts. The 

screen work examined the use and production of resources in the process of teacher training. The strategies used 

to identify teaching practices that encourage reflection on selection, construction and use of teaching resources 

reveal that teachers recognize their importance to the training of future teachers. The students, despite the 

limitations in the training process, recognize the need to seek new alternatives capable of mobilizing the people 

involved in the process of teaching and learning. 
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INTRODUÇÃO 

 Os recursos didáticos são considerados elementos essenciais para o processo de 

ensino-aprendizagem, são ferramentas que viabilizam a construção do conhecimento, 

apoiando a ação docente e ampliando as possibilidades das abordagens didáticas. Assim, 

reafirmam sua função no cotidiano pedagógico, garantindo condições para se estabeleça 

relação entre os sujeitos envolvidos no processo (PAIS, 2000). Essas ferramentas, quando 

bem selecionadas e utilizadas, viabilizam a construção do conhecimento por parte dos sujeitos 

apreendentes e contribuem para a prática docente, bem como para a aprendizagem 

significativa. 

   

Vários pesquisadores, ao longo dos anos, tiverem como ponto inicial de seus 

questionamentos, o conhecimento, como se dava sua construção, quais elementos essenciais 

ao processo e como o que esse expressava e quais as maneiras possíveis de alcançá-lo. 

Grandes nomes como Piaget, Vigotski, Kant, Ausubel, entre outros, norteiam nossas ideias 

até os dias de hoje no que diz respeito aos processos e etapas da construção do conhecimento, 

assim como os percursos didáticos. Partindo desse pressuposto, Vera Werneck (2006) afirma 

que o conhecimento resultaria de um processo de construção pessoal, de atribuição de 

sentidos e significados pelo sujeito, e ressalva que tem conhecimento quem é capaz de 

distinguir o essencial do acidental, aquele capaz de ordenar e hierarquizar os dados, de situar 

no tempo e no espaço de definir causas e consequências. 

  

O Ensino na Universidade, a partir do século XVIII, procura incorporar ao conteúdo 

clássico os novos conhecimentos produzidos pela ciência experimental e, ao mesmo tempo, 

capacitar os alunos para as novas profissões (WERNECK, 2006). Sendo assim nos cursos de 

licenciatura tem sido traçado um perfil de formação de futuros docentes, que busca estimular 

e intensificar o desenvolvimento de habilidades e competências específicas nos estudantes em 

formação. Entre elas assume relevo especial, aquelas diretamente relacionadas com 



capacidade de selecionar, construir e utilizar recursos e estratégias didáticas capazes de 

impactar de forma positiva a construção de conhecimento.  

 

 A necessidade de uma mudança de postura docente no processo de formação de 

professores parte do pressuposto de que o conhecimento é formado de diferentes maneiras, e 

em tempos diferentes pelos sujeitos apreendentes e que pela singularidade dos indivíduos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem se faz necessário a utilização de posturas 

multifacetadas e que tenham como objetivo central o desenvolvimento do conhecimento de 

caráter significativo, capaz de encontrar espaço no cotidiano dos alunos e futuros professores.  

 

No Ensino de Ciências e Biologia, em função de equívocos históricos e práticas 

cristalizadas, muitas contextos de aprendizagem são desenvolvidos sem a devida preocupação 

com a contextualização dos conteúdos, valorização dos conhecimentos prévios e 

possibilidades de interconexão com outras disciplinas. Some também aos elementos descritos 

a enxurrada de termos, definições e o culto a um vasto currículo, quase sempre incompatível 

com o tempo pedagógico.  

Nesse contexto, a revisão dos programas de formação docente inicial e continuada configura-

se como fator indispensável para a construção de um novo paradigma educacional. Superar o 

modelo vigente exige professores dispostos a experimentar, testar novas possibilidades, tendo 

sempre como foco as demandas e características discentes. 

 

As disciplinas pedagógicas, como componentes curriculares obrigatórios, para a 

formação de professores permitiu que esses fossem sensibilizados e agregasse a sua prática, a 

reflexão sobre os recursos de apoio didático. Reforçando o papel do processo na escolha, 

construção e utilização dos recursos.  São dimensões distintas, mas igualmente importantes. 

Quando falamos em escolha, nos referimos à competência docente em identificar os recursos 

didáticos capazes de garantir maior interação entre alunos e o que se pretende fazer conhecer.  

 

A construção dos recursos conduz a permanente necessidade de, enquanto professores, 

nos tornarmos também responsáveis pela criação e adaptação de instrumentos e ferramentas 

didáticas. Essa competência exige, além da disponibilidade, capacidade criativa e 

predisposição à testar a aplicação do que foi elaborado, condição que incentiva autoavaliação 

e constante revisão da prática cotidiana.  

 



A utilização dos instrumentos exige dos professores reflexão prévia sobre a inserção 

dos mesmos na sequência didática, postura e o desenvolvimento de uma série de habilidades 

específicas que apenas com a experiência, acumulada em sala de aula, serão consolidadas. 

 

  Werneck em seu trabalho sobre a construção do conhecimento afirma que à medida 

que o sujeito atinge o nível de desenvolvimento necessário para a compreensão com a ajuda 

de elementos externos, o outro, o livro, o professor, a TV, a Internet apropriam-se do novo 

saber organizando-o a seu modo.   E é nesse momento em que ocorre a apropriação do 

conhecimento, a reedição das informações e sua aplicação na realidade diária do estudante, 

bem como a compreensão da informação que lhes foi apresentada, pode-se dizer que a 

aprendizagem para aquele sujeito foi significativa. 

 

O estímulo à elaboração de recursos ou materiais de apoio didático durante a trajetória 

acadêmica dos estudantes, nos mais diversos cursos e em especial aos das licenciaturas, 

configura-se com uma etapa imprescindível a sua formação. Ao considerarmos importantes os 

saberes dos professores sobre os materiais didáticos, abrimos mais um espaço para vermos 

estes profissionais como sujeitos de sua prática, e, portanto capazes de refletir e colaborar 

com a construção dos saberes que rodeiam a utilização dos materiais didáticos na sala de aula 

(FISCARELLI, 2007). 

 

O material didático pode ser definido amplamente como produtos pedagógicos 

utilizados na educação, e especificamente, como o material instrucional que se elabora com 

finalidade didática (BANDEIRA in PIRES, 2012). Dos mais diversos recursos, que vão dos 

textos elaborados, ou matérias audiovisuais se aplicam a diferentes contextos de 

aprendizagem, bem como as épocas vividas pela sociedade. Hoje no mundo moderno a 

linguagem visual é a mais utilizada e difundida  com os mais diversos objetivos, no ensino 

não deve ser diferente. Compete ao professor a atualização permanente e expertise 

profissional para discernir que tipo de recurso utilizar, em que situação didática e com qual 

finalidade, visto que a ideia principal do uso do recurso didático está em fomentar a 

construção do conhecimento e o viabilizar a concretização das expectativas de aprendizagem, 

previamente definidas. 

 

O foco desta pesquisa se fundamenta no processo de construção dos recursos didáticos 

por alunos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, tendo como intuito observar o 



quanto essa prática estimula o desenvolvimento de habilidades nesses alunos, auxiliando-os 

também na construção do seu próprio conhecimento e oferecendo possibilidades de criação e 

adoção de novas práticas didáticas docentes. 

 

 Vale salientar ainda que o processo de formação docente em nossos dias é diretamente 

influenciado pelo movimento escolanovista ou progressista, que teve inicia no final do século 

XIX, e por sua vez difundiu e estimulou o uso de métodos ativos para a construção do 

conhecimento, estando indissociavelmente ligado a esses métodos o uso de matérias de apoio 

didático. O princípio do aprender fazendo, implícito nessa tendência pedagógica, por vezes, 

foi entendido como uma exclusiva manipulação de objetos, esquecendo a estreita relação que 

deve haver entre a experiência e a reflexão (PAIS,2000). 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 A linha metodológica adotada para a realização da pesquisa em tela priorizou a 

dimensão qualitativa, partindo do princípio que as análises a serem construídas representariam 

um cenário em construção, nas instituições de ensino superior e especificamente em cursos de 

licenciatura. 

Segundo BIANCO (1987) os métodos quantitativos utilizados nas pesquisas são 

essencialmente instrumentos auxiliares para a descrição dos resultados obtidos. Nesse sentido 

foram definidas as seguintes etapas metodológicas: 

1- Observação direta de contextos didáticos; 

2- Produção dos instrumentos de pesquisa (questionário e entrevista semiestruturada); 

3- Seleção dos sujeitos da pesquisa (professores e estudantes); 

4- Coleta dos dados; 

5- Análise do material produzido - Verificando aspectos como 

aplicabilidade, adequação teórica; 

6- Análise das informações obtidas e formulação das conclusões. 

 

 Os instrumentos construídos para a pesquisa foram estruturados no sentido de captar 

as impressões dos professores, diretamente responsáveis pela condução da disciplinas 



especificas ministradas nos cursos de licenciatura, sobre o processo de elaboração e 

construção de recursos didáticos e sua importância para o processo de formação de 

professores.Além de acompanhar juntamente com os alunos o processo de elaboração e 

construção do recurso didático, as dificuldades existentes no processo e a aplicabilidade dos 

recursos construídos. 

 As análises foram realizadas tendo como campo amostral a Universidade Federal de 

Pernambuco- Centro Acadêmico de Vitória. Ainda compondo o universo da pesquisa 

recrutamos, da unidade de ensino superior descrita, os professores responsáveis pelas 

disciplinas de Botânica e Zoologia, além da coleta de impressões dos estudantes em formação 

que estavam cursando o curso de licenciatura em Ciências Biológicas e aturaram como 

monitores das disciplinas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

As estratégias utilizadas para identificação de práticas docentes que estimulem a 

reflexão sobre seleção, construção/adaptação e utilização de recursos didáticos revelam que, 

apesar dos docentes reconhecerem a importância das mesmas para a formação de futuros 

professores, essas ainda aparecem de forma pouco expressiva durante a processo de formação 

docente inicial. Vários estudos na área educacional, como a de  França, 2004, afirmam a 

premissa de que a aprendizagem profissional é um processo que ocorre durante a vida toda e 

que a formação não se esgota com o curso universitário tem colocado novas questões para a 

formação dos futuros professores e que necessitam ser retomadas no contexto das propostas 

formativas delineadas para a atualidade.Ainda assim em nosso tempo há um déficit nas 

estruturas curriculares e posturas acadêmicas que não possuem uma visão holística sobre os 

alunos,esquecendo muitas vezes  que os mesmos são seres multidimensionais. 

As leituras formuladas a partir do discurso dos professores, observações de contextos didáticos 

e análise dos recursos produzidos e utilizados por alunos do Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, permitem formularmos as seguintes considerações: 

• Os instrumentos produzidos revelam, em sua maioria, esforço criativo dos alunos, que evitam 

reproduzir recursos tradicionalmente utilizados no ensino de Ciências  e Biologia.  

• Existe uma constante preocupação formal, percebemos o esmero nas representações de 

estruturas e processos biológicos.  



• Dimensões como durabilidade, custo e relação com elementos curriculares são consideradas 

durante a produção dos instrumentos.  

• A maioria dos recursos produzidos destinam-se à representação estrutural, ou ilustram e 

descrevem processos biológicos. 

• São identificadas novas possibilidades para o desenvolvimento de recursos de apoio didático, 

considerando a disponibilidade das ferramentas tecnológicas. A constatação contempla 

essencialmente os vídeos e animações produzidas e defendidas como importantes ferramentas 

pedagógicas.  

• Nas disciplinas tomadas como referência, existe uma preocupação por parte dos professores 

responsáveis com a viabilidade pedagógica e adequação à realidade da Educação Básica.  

• Ainda são pouco expressivas as reflexões sobre os impactos dos recursos construídos no 

processo de construção de conceitos e compreensão de processos, nos referimos a associações 

teóricas mais elaboradas.  

• Muitos estutandes preocupam-se, intuitvamente, com o caráter motivacional dos recursos, 

favorecendo a dimensão lúdica dos mesmos e reconhecendo que é possível sim apreder de 

forma divertida e prazerosa. 

 

Foi feito um levantamento a cerca dos recursos didáticos mais utilizados /produzidos e 

quais materiais biológicos são recrutados nas disciplinas da área de botânica e zoologia, pode-

se observar que há uma diversidade significativa de materiais,  mas há uma deficiência quanto 

ao destino final dos materiais produzidos. Muitos dos recursos de apoio didático construídos 

acumulam-se em laboratórios sem um destino final ou utilização a médio e longo prazo, e os 

materiais que eram para ser utilizados para auxiliar a construção do conhecimento pelos 

alunos e estimular o desenvolvimento, com a passar do tempo, acabam se transformando em 

resíduos para descarte. O quadro, a seguir, sintetiza os principais recursos produzidos e utilizados 

durante a pesquisa. 

 

Quadro 1. Descrição e classificação dos tipos de recursos produzidos 

Tipologia Descrição dos recursos 

Visuais Maquetes, mapas conceituais, representações, cartazes, 

album seriado e apresentações (slides). 



Integrativos Jogos, demonstrações esquemáticas,  

Audivisuais Videos, animações e jogos virtuais. 

 

Um ponto interessante a ser observado no perfil desses alunos entrevistados, é que os 

mesmos desenvolveram ou ainda desenvolvem ao longo do curso atividades de monitoria, 

tendo assim contato direto com os materiais e recursos didáticos produzidos e utilizados nas 

disciplinas, mas ao serem questionados a respeito de sua atuação como monitores na 

confecção, planejamento e reflexão conjunta com os docentes responsáveis pelas disciplinas, 

eles afirmam que não há participação direta. 

 

Verificou-se também que em muitos contextos havia integração entre disciplinas do núcleo 

especifíco com aquelas definidas como de base pedagógica. Os recursos são construídos na 

perspectiva de atender a objetivos traçados coletivamente pelos docentes e, em geral, são propostos em 

contextos dedicados a avaliação do desempenho dos discentes. 

 

CONCLUSÕES  

 Nas últimas décadas, a formação de professores se configura como uma das temáticas 

centrais no debate educacional. E, não poderia ser diferente visto que a sociedade é dinâmica, 

transforma-se cotidianamente pela ação de seus atores, moderniza-se, e esses movimentos 

permanente exige das instituições de ensino revisão contínua de sua função social, de suas 

práticas e instrumentos. No bojo das discussões sobre a formação inicial e continuada de 

professores, os recursos didáticos, apesar dos avanços, ainda ocupam uma posição bastante 

tímida. Os resultados apontam a necessidade de envolver os estudantes da graduação em um 

processo de reflexão e renovação dos recursos empregados na construção do conhecimento.  

 O uso de instrumentos didáticos que fomentem a construção do conhecimento e 

viabilizem o processo de ensino-aprendizagem é imprescindível a renovação da prática 

docente, visto que os recursos apoiam a função docente, mas tem sua inserção nas sequências 

didáticas e utilização totalmente voltadas para as necessidades dos estudantes. O uso de 

materiais alternativos no ensino independente do nível educacional, permite ao individuo 

apreendente uma proximidade maior ao seu objeto de estudo e consequentemente do 

conhecimento. 



 O estimulo a produção de recursos por alunos dos cursos de licenciatura e 

principalmente do curso de Ciências Biológicas é uma proposta que deve ser observada e 

levada em consideração, pois, a produção de tais materiais além de estimular a aprendizagem 

também leva esses indivíduos ao desenvolvimento de habilidades e competências docentes 

essenciais à escola contemporânea. Conhecendo um modelo didático, construindo e 

aplicando-o ao contexto de aprendizagem esse aluno e professor em formação adquire a 

experiência e a autonomia necessária a prática docente. 

 Faz-se necessário em caráter de urgência que as Universidades assumam uma postura 

mais comprometida com a formação de docentes, que haja reedições de olhares e mudanças 

de posturas, visto que há uma crescente necessidade de atualização e aperfeiçoamento 

profissional para atuarem no campo educacional. Segundo o que propõe Vera Werneck em 

seus estudos, a universidade moderna, ao ensinar a pensar, a criticar, a analisar, a sintetizar, 

está cumprindo a sua missão de promover o aprimoramento humano, a transformação social e 

a de preparar o sujeito para a produção do conhecimento. E só quando alcançarmos esse 

patamar, poderemos considerar que a proposta da universidade para com a sociedade foi 

cumprida. 
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