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Resumo 
A motivação é o fator interno que dá início, dirige e integra o comportamento de uma pessoa. 
Sendo assim, no processo de educação, a busca constante do educador pela motivação dos 
seus alunos é essencial para o sucesso do ensino/aprendizagem. Este artigo apresenta o relato 
de experiência de estágio em Biologia, do curso de graduação em Ciências Biológicas da 
Universidade Federal de Sergipe, que tinha como objetivo estimular a motivação interna dos 
alunos do 3º ano “B” do Colégio de Aplicação - UFS à prática da aprendizagem.  Nesta 
perspectiva foram empregadas diferentes técnicas como: exercícios pontuados e não-
pontuados feitos individualmente e em dupla, simulações didáticas e atividades lúdicas.  
Palavras-chave: ensino/aprendizagem, motivação intrínseca, professor, Biologia. 
 
 
 
Abstract 
The motivation is the internal reason that motivates, leads and integrates the behavior of a 
person. So that, in the education process, the endless aim of the educator for the motivation of 
the pupil is essential for the success of the process teaching-learning. This article presents the 
report of the experience in the Biology trainee. From the biological science from the Sergipe 
Federal University whose aim was stimulating the internal motivation of the students of 3rd 
year of Colégio de Aplicação - UFS to the learning application. In such perspective, different 
techniques were applied as: exercises give and not give grades done individually and in 
group, didactical simulation and educational activities. 
Keywords: teaching-learrning, internal motivation, teacher, Biology 
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1. INTRODUÇÃO 

 

São várias as teorias que buscam explicar a motivação humana, no entanto, a busca pelo 

prazer é o princípio prevalecente advogado na maioria das teorias da motivação. Para elas, os 

seres humanos são motivados para buscar o prazer, e evitar a dor (MOREIRA, 1997). 

A motivação humana é o estudo das determinantes do pensamento e da ação, ela 

objetiva estudar por que o comportamento é iniciado, persiste e termina, e como também as 

escolhas são feitas (BOCK, 1999). Há um acordo geral em que a motivação é um fator interno 

que dá início, dirige e integra o comportamento de uma pessoa, e que o seu efeito sobre a 

aprendizagem e desempenho é notório. Segundo alguns pesquisadores a motivação é um dos 

principais fatores determinantes da forma como o indivíduo se comporta, ela difere de outros 

fatores que também influenciam no comportamento, como experiências passadas da pessoa, 

suas capacidades físicas e a situação ambiente em que se encontra, sendo que estas também 

podem influenciar (MURRAY, 1967). 

Soares & Gomes (2001), por exemplo, retratam a vivência escolar primária e sua 

influência na decisão pela continuidade dos estudos acadêmicos, onde segundo elas, o 

professor tem um papel fundamental para a consolidação dessa escolha. Baseadas na teoria do 

desenvolvimento de Erikson, essas autoras, ainda que com uma pequena amostra e com o 

caráter exploratório de estudo, perceberam que as pessoas que interromperam seus estudos 

depois de concluído o Ensino Médio tiveram uma vivência escolar primária 

predominantemente negativa, com recordações ruins, medo dos professores e dos colegas. 

Com isso, é destacado que a tomada de decisões dos indivíduos está atrelada aos motivos 

causais, sejam esses bons ou ruins. 

Destarte, embora a motivação dependa especialmente de fatores internos (intrínsecos), 

no processo de educação, a busca constante do educador pela motivação dos seus alunos é 

essencial para o sucesso do ensino-aprendizagem. Dessa forma, faz parte da prática educativa 

do professor solucionar alguns desafios, como o desinteresse dos alunos, a evasão e a 

indisciplina, que surgem no dia a dia da sala de aula através de motivadores extrínsecos 

(MOREIRA, 1997). 

Para Vygotsky (1991), a aprendizagem sempre inclui relações entre as pessoas. Dessa 

maneira, não se pode aprender e/ou apreender o mundo se não tivermos o outro, o qual nos 

fornece os significados que permitem pensar e entender o mundo a nossa volta. Com isso, 

entende-se que o desenvolvimento do indivíduo é um processo que se dá de fora para dentro, 

com o meio influenciando o processo de ensino-aprendizagem. 
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Assim, podemos expor que a motivação é um processo que se dá no interior do sujeito, 

mas que está intimamente ligada às relações de troca que o mesmo estabelece com o meio, 

sobretudo com seus colegas e professores. Nas circunstâncias escolares, o interesse é 

indispensável para que o aluno tenha motivos de ação no sentido de apropriar-se do 

conhecimento (IBIDEM).  

O comportamento do docente interfere no comportamento dos discentes. O educador 

seguro, com competência, autoconhecimento, integração e motivação não têm, em geral, 

problemas de disciplina com os educandos, enquanto um com auto-estima baixa tem. Dessa 

forma, podemos dizer que a projeção que o professor envia de si mesmo é recebida pelos 

estudantes, os quais, por sua vez, vão aumentando sua auto-estima, autodisciplina, auto-

responsabilidade e auto-realização se sentindo seguros, motivados a aprender e conscientes de 

sua capacidade de fazê-lo (CARVALHO, 2005) 

Por isso, conversas descontraídas e incentivadoras, atividades dinâmicas e 

participativas, e contextualização dos conteúdos trabalhados em sala de aula, apresentam-se 

como uma boa alternativa para o professor que busca incentivar a motivação interna de seus 

alunos, e, consequentemente, diminuir a evasão e o desinteresse deles (MOREIRA, 1997). 

Sabendo a grande importância da motivação para o ensino, que o Colégio de Aplicação 

dispunha de bons motivadores externos e que havia uma grande evasão das aulas foi proposto 

como objetivo geral estimular a motivação dos alunos do 3º ano “B” do Colégio de Aplicação 

à prática da aprendizagem. Deste modo, colocamos em exercício diferentes metodologias 

pedagógicas para motivar os alunos, incentivamos a participação ativa dos estudantes durante 

as aulas e promovemos atividades que permitiam a auto-análise dos adolescentes quanto à 

motivação interna dos mesmos para o estudo. 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1 Caracterização da área 

 

O Colégio de Aplicação (CODAP) encontra-se nas dependências da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), localizada na Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, 

Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze, no município de São Cristóvão, Estado de 

Sergipe. Ele atende a alunos de diversas localidades, principalmente do município de Aracaju 

e São Cristóvão, e das seguintes modalidades de Ensino: Ensino Fundamental Maior e Ensino 

Médio. 
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A nível, pedagógico o Colégio está vinculado à Pró-Reitoria de Graduação e se propõe a 

desenvolver práticas pedagógicas e produzir conhecimento em função de uma melhor 

qualidade de ensino; e funcionar como oficina educacional, sendo assim campo de estágio 

para alunos de Licenciatura e demais cursos oferecidos pela Universidade Federal de Sergipe. 

A escola apresenta uma boa estrutura física com salas de aula arejadas e bem 

iluminadas, espaços como auditório e sala de vídeo, e também a disponibilidade de recursos 

didáticos, como data-show, computadores e retroprojetor.  

 

2.2 Construção das aulas 

 

Partindo do pressuposto que o CODAP dispõe de motivadores externos, mas que 

mesmo assim grande parte dos alunos do 3º B faltava às aulas e muitos dos que estavam 

presentes não participavam, construímos nosso planejamento.  

O tirocínio foi desenvolvido buscando sempre que possível a participação dos 

estudantes em sala de aula, seja com trabalhos, debates e utilização de exercícios pontuados. 

Uma vez que a interação dos alunos com seus colegas em sala de aula demonstra ser uma boa 

alternativa para a motivação interna dos estudantes no processo ensino-aprendizagem, pois 

tornam a aprendizagem significativa e prazerosa. 

Os incentivos à motivação interna dos alunos colocadas em prática nesse trabalho foram 

utilizados observando as atividades mais adequadas para cada plano de aula. Em aulas de 

conteúdo, em que se fez necessária a utilização de aulas expositivas, a principal atividade 

motivadora foi a contextualização, partindo do conhecimento prévio dos alunos. Tal 

metodologia possibilitou uma aprendizagem significativa, uma vez que, segundo Moreira & 

Masini (2006), esta só ocorre quando a nova informação, que tem uma estrutura lógica, é 

assimilada interagindo com conceitos relevantes e inclusivos, claros e disponíveis na estrutura 

cognitiva de forma não-arbitrária e substantiva, e também quando a aluno está disposto a 

aprender. 

No início de todas as aulas foram feitas revisões do conteúdo ou correção do exercício 

aplicado na aula anterior. Também ocorreu durante as aulas, conversas amigáveis sobre o 

momento do vestibular e escolhas de vida. Essa atividade buscou incentivar a auto-análise dos 

alunos para que estes pudessem identificar seus objetivos na escola e na vida, para assim 

motivarem-se internamente para o estudo e bom desempenho em sala de aula. 

Também foram realizadas aulas de exercícios para que os alunos tivessem contato, de 

forma direta, com tipos de questões que podem ser observadas nas provas do vestibular. Além 
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de essas aulas terem a função de estimular a presença em sala de aula, elas também incitariam 

o raciocínio, interação entre os alunos e participação desses, já que os exercícios em sala 

foram em dupla e valeram nota. 

Em aulas de revisão de conteúdo foram utilizadas atividades diversas subjetivas, que 

envolveram raciocínio e participação de todos, seja respondendo em duplas, apresentando as 

respostas conseguidas abertamente para os demais colegas no quadro branco e mesmo 

debatendo durante a explanação oral geral e resumida dos conteúdos a serem revisados. 

É importante destacar que a elaboração e apresentação de trabalhos em grupo exige um 

exercício de operação e cooperação, uma vez que, a situação que eles oferecem dão aos 

participantes oportunidade de empregar procedimentos cooperativos para alcançar o objetivo 

que é ganhar uma boa nota. Além disso, a realização desse tipo de trabalho valoriza a 

atividade em grupo, ocorrendo a transmissão das convenções sociais e os valores morais de 

uma cultura, o que colabora para a convivência interpessoal saudável na escola 

(VYGOTSKY, 1991). 

Acreditamos que esse processo de aprendizagem em duplas ou grupos bem como o 

processo cognitivo decorrente dele, visa a preparação do aluno para o futuro, inclusive sua 

inserção no mercado de trabalho. Ter capacidade de ver o trabalho como algo criativo, na 

medida em que nele se estabelecem relações gratificantes (IBIDEM). 

Dessa forma, a avaliação realizada nesse tirocínio foi contínua com a distribuição dos 

10,0 pontos, nos quais os alunos tiveram os conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais avaliados. 

As avaliações foram divididas em parciais. As atividades realizadas em sala de aula, os 

exercícios respondidos em casa, trabalhos apresentados em sala e simulado com perguntas em 

verdadeiro e falso foram pontuados e somados para obtenção da nota final de cada aluno. 

 

3. RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Enquanto estávamos observando as aulas da professora monitora da disciplina 

observamos que dentre os vinte e oito estudantes matriculados na turma 3ºB, apenas um 

número de onze se revezavam nas aulas, além de entrarem e saírem quando quisessem, sem 

pedir permissão.  

Durante a primeira aula do estágio tudo foi um choque, tanto para os estudantes quanto 

para as estagiárias. Chamamos os alunos, os quais, somente aos poucos iam chegando à sala 

de aula. Assim, com sete minutos de aula começamos a nos apresentar. Apresentamo-nos e 
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logo começamos a conversar com os estudantes sobre as atitudes que seriam desejadas para 

uma boa interação entre as estagiárias e eles, como pedir licença para entrar na sala depois do 

toque e mesmo, por favor, para sair. Além disso, conversamos que a estratégia de avaliação 

deles seria continuada, com isso, a presença de todos em todas as aulas seria muito 

importante. Nesse ponto, alguns alunos discordaram, já que estavam acostumados a somente 

assistir as aulas quando achassem necessário, sem sofrerem consequências ruins dessa atitude. 

Mesmo assim, mantivemos nossa opinião tentando embasá-la com a importância das aulas 

para o futuro deles, já que todos estavam prestes a cursar vestibular, e dessa forma, desejavam 

ingressar na vida universitária. Para instigar a motivação interna deles sobre o fato de estudar 

e mesmo sobre seus futuros apresentamos dois pequenos vídeos, sobre os quais discutimos 

um pouco sobre o que eles inspiravam e significavam na vida deles. Os vídeos tinham caráter 

motivador, colocando que o que desejamos podemos ter desde que venhamos a dar o primeiro 

passo, nos esforcemos e acreditemos em nós mesmos. 

Após a conversa motivadora demos início à revisão dos conteúdos de genética que a 

professora monitora havia já lecionado, com o intuito de fixar mais e mesmo tirar as dúvidas 

restantes, já que os conteúdos eram a base para os demais que iríamos começar a explicar. 

Muitos alunos estavam bem atentos aos slides, já que nessa aula o conteúdo foi revisado com 

o auxílio do aparelho data show. No início perdemos um tempo para organizar a apresentação, 

já que o computador estava tendo incompatibilidade com o aparelho de data show cedido a 

nós pelo colégio. Mesmo assim, deu tempo para fazermos toda a revisão planejada, 

entretanto, sentimos que essa foi um pouco cansativa, já que como foi a primeira aula 

lecionada no médio, em alguns momentos a interpretação que uma das estagiárias fazia das 

feições dos alunos representava dúvida, assim, repetia-se mais uma vez tudo que já havia sido 

explicado. O que para a outra estagiária representava desdém, como se tudo fosse fácil demais 

e eles não viam necessidade daquela revisão. Nesse início toda interpretação era duvidosa, 

sendo apenas ao final da aula esclarecida, depois das estagiárias conversarem e verem que 

teria sido melhor não repetir tanto a explicação. 

Alguns alunos foram bem receptivos, foram atentos e respeitosos, enquanto que uma 

minoria se comportou de forma mais irrequieta, brincando com as regras discutidas, saindo e 

rindo ao pedir, por favor, para se retirar e mesmo para entrar, sentando-se e conversando de 

forma barulhenta com os colegas ao voltar para a sala de aula. Tentamos fingir que não estava 

incomodando, mas de vez em quando agíamos como se estivéssemos em uma turma de ensino 

fundamental, pedindo silêncio e chamando a atenção de alguns estudantes que insistiam em 

atrapalhar. 
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A conversa esclarecedora quanto a importância dos estudos e das aulas para os alunos, e 

aos objetivos e método de trabalho das estagiárias que objetivaram orientar os alunos quanto 

ao andamento das aulas e o comportamento que deveriam ter, bem como motivá-los à 

aprendizagem, foi uma atitude positiva das estagiárias. Uma vez que, depois dessas 

colocações os próprios alunos teriam condições de avaliar o seu progresso alcançado, o que, 

segundo Piletti (1984), é um fator importante para a eficiência da aprendizagem. 

E a objetividade na revisão de conteúdos pareceu ser algo importante, já que as 

repetições utilizadas cansaram os alunos que já sabiam o conteúdo e ainda deu espaço para os 

que não estavam querendo aprender ter motivo para fingir que sabia e tentar atrapalhar com 

deboche. 

Já na segunda aula, todos os alunos matriculados encontravam-se na sala de aula. 

Provavelmente, porque os colegas tinham avisado aos faltosos sobre a avaliação contínua que 

será feita pelas estagiárias. O conteúdo foi revisado, e muitos estudantes prestaram atenção à 

explicação, no entanto alguns insistiam em ficar conversando, o que atrapalhava e 

incomodava as estagiárias. Terminada a revisão, foi entregue aos educandos um exercício que 

deveria ser feito e entregue no mesmo dia. No entanto, restavam somente 10 min para o 

término da aula, e por isso o exercício foi deixado para ser feito em casa, entregue e corrigido 

na próxima aula.  

Muitos alunos, ainda questionaram a avaliação contínua proposta pelas estagiárias, 

principalmente quando essa é feita a partir de exercícios. Eles alegaram a dificuldade de se 

aprender um conteúdo e logo em seguida fazer um exercício valendo nota sobre ele. 

Refletindo sobre isso, as estagiárias pensaram em dar conteúdo nas duas aulas de quinta-feira, 

e fazer sobre esse conteúdo a atividade na sexta-feira. E os alunos seriam avaliados na quinta-

feira de acordo com a sua participação nas aulas. 

Após mudarmos a estratégia de ter duas aulas de conteúdo e na terceira aula da semana 

ter a atividade valendo nota, os alunos demonstraram estarem mais sossegados com a forma 

de avaliação. As aulas estavam mais tranquilas e grande parte dos alunos participava 

ativamente delas. 

Devido a pouca quantidade de aulas restantes para o final do ano letivo e para o 

vestibular estávamos preocupadas para terminar todo o conteúdo. Pensávamos em utilizar 

diversas técnicas de ensino, no entanto achávamos complicado conciliar essas atividades com 

as questões de vestibular que eles pediram para resolver durante a aula e trabalhar o conteúdo 

que ainda faltava. 
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Quanto aos dias de avaliação notamos que na maioria das vezes continuava a presença 

em massa dos alunos, com um ou dois no máximo faltando. Os alunos não reclamavam do 

tempo, mas ao entregar uma atividade que possuía sete questões, víamos muitas provas com 

pelo menos uma questão não respondida, sendo assim, para uma próxima avaliação de 

conhecimento decidimos diminuir a quantidade de questões. 

Após conversarmos com a professora da disciplina de Estágio em Prática de Ensino de 

Biologia, relembramos o que o Colégio de Aplicação representa como local de formas 

inovadoras de ensino e exatamente por isso nós estagiarias tínhamos uma maior flexibilidade 

para trabalhar de forma diferente o conteúdo, sem a preocupação de terminá-lo, mas sim de 

transmiti-lo da melhor forma.  

Uma das grandes virtudes da motivação é melhorar a atenção e a concentração, 

movendo o indivíduo a realizar atividades, pois ao se sentir motivado ele tem vontade de fazer 

algo e se torna apto de manter o esforço durante o tempo necessário para atingir o objetivo. 

Portanto, a motivação é o processo que mobiliza o sujeito para a ação, através de uma relação 

estabelecida entre o ambiente, o objeto e a necessidade de satisfação (BOCK, 1999). E era 

isso que buscávamos fazer nas aulas do 3º ano B, mas não estávamos realizando com a 

metodologia até então utilizada, desse modo resolvemos mudar de estratégia. 

Dessa maneira, na outra aula que lecionamos já aplicamos essa mudança de hábito. 

Pedimos para todos se dividirem em duplas e entregamos uma atividade lúdica de revisão 

sobre os assuntos de genética vistos até então. No início os alunos não demonstraram 

interesse, mas logo que o material foi entregue e explicamos de forma divertida como seria a 

atividade eles se “desarmaram” e pela primeira vez a aula foi mais participativa. Tirávamos as 

dúvidas brincando e eles também brincavam enquanto faziam a atividade. Com um único 

horário não foi possível que os estudantes terminassem toda a atividade em sala, então 

pedimos que trouxessem pronta na sexta-feira, pois valeria nota de participação. 

Notamos uma grande evasão de alunos durante esse dia. Dos 28 estudantes, somente 15 

compareceram a aula. Isso pode ter sido motivado por as estagiárias falarem que nos dias de 

quinta-feira a avaliação seria referente à participação, assim, alguns alunos poderiam ter 

pensado que não seria uma pontuação alta suficiente para mantê-los em sala de aula.  Caso 

seja esse o real motivo, poderíamos dizer que não os motivamos da melhor forma para 

comparecer às aulas, já que só o faziam por nota e não para aprender. 

Na aula seguinte o diferencial foi utilizar os próprios alunos como exemplos de pares de 

genes, assim todos participaram e brincaram ao mesmo tempo que aprendiam, já que seus 

colegas iam para frente da sala representar os genes. Iniciamos a explanação do conteúdo 
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explicando o conceito de interação simples, epistasia dominante e recessiva, herança 

quantitativa e pleiotropia, citando alguns exemplos e fazendo um resumo no quadro. Em 

seguida, a fim de esclarecer o conteúdo e motivar os alunos, convidamos alguns a tornarem-se 

genes. Para representar os genes recessivos os estudantes deveriam se abaixar e para 

representar os dominantes deveriam permanecer de pé. Nesse momento, todos os educandos 

prestaram atenção à representação e à explicação, como também, participaram tanto como 

genes quanto da descoberta das características que estavam sendo representadas pelos 

“genes”.  

Percebemos no início da aula uma maior receptividade dos discentes, acreditamos que 

isso foi resultado da atividade do dia anterior. Os alunos também participaram mais da aula, 

principalmente no momento em que os utilizamos como genes. Dessa forma, o “clima” na 

sala de aula melhorou, tanto por parte dos estudantes quanto das estagiárias.  

Realmente poder utilizar essas atividades diferentes, descontrair e ativar a interação 

deles ajudou muito a melhorar o nosso relacionamento com a turma. Tal atitude, não foi 

realizada desde o início por receio de atrapalhá-los ao não explicar todos os conteúdos letivos 

pendentes, o que foi um erro, que, devido a uma boa orientação da professora da disciplina, 

pode ter sido contornado a tempo de mudarmos nossa relação com a turma e realmente 

auxiliá-los na motivação de estudar biologia. 

Na aula seguinte, o diferencial foi a forma de correção dos exercícios. Pois foi entregue 

um outro exercício para ser resolvido na aula. As estagiárias davam um tempo determinado 

para os alunos resolverem as questões e, em seguida, uma ia resolvendo a questão de acordo 

com as instruções dos alunos. Mesmo assim, ainda tinham alunos que não resolviam o 

exercício, limitando-se a copiar as respostas, e outros que resolviam muito rápido as questões 

e aproveitavam o tempo em que os outros ainda estavam terminando para conversar. Esses 

últimos, no entanto, participavam da correção coletiva. Grande parte dos estudantes 

demonstrou conhecimento a cerca do conteúdo trabalhado pelas estagiárias, e por isso 

ficamos contentes. Mesmo com as conversas durante a aula, a maior parte dos educandos 

participou e aqueles que não o fizeram percebemos que realmente estavam distantes, como se 

estivessem pensando em alguma outra coisa ou talvez, cansados. 

Na última aula quando entramos na sala haviam poucos alunos presentes. E, como 

sempre, aos poucos, enquanto explicávamos como seria a aula, os outros estudantes 

começavam a entrar. Primeiro comentamos que como era a última aula de conteúdo iríamos 

terminar genética e avisamos que ao final da aula entregaríamos uma apostila de exercícios de 
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evolução, já com gabarito, e dois mapas conceituais sobre os assuntos de genética e evolução 

para dar apoio aos estudos deles em relação a todo o conteúdo já visto. 

Cinco minutos depois das explicações, e já com todos os discentes em sala, começamos 

a construir a última aula expositiva junto com eles, que por sinal participaram ativamente 

neste dia. Enquanto o conteúdo era explicado e colocado em forma de resumo no quadro os 

alunos interagiam dando os resultados dos cálculos e mesmo servindo como exemplos para o 

assunto exposto, assim, eles continuaram ativos no processo de ensino-aprendizagem. 

Enquanto o conteúdo era explanado concomitantemente eram respondidas questões de 

vestibular referente a ele, para instigar a participação dos estudantes e mesmo tirar as dúvidas 

referentes aos enunciados. Com trinta e oito minutos de explicação, portanto, restando apenas 

dois minutos para terminar a aula, encerramos o conteúdo de genética e começamos a 

conversar com os alunos, nos despedimos, falamos o quanto gostamos da oportunidade de 

conhecê-los e da pena que foi por pouco tempo, isso enquanto entregávamos o exercício de 

evolução e os mapas conceituais. O sinal tocou e como muitos educandos gostariam de saber 

suas respectivas notas perguntamos se poderíamos falar em voz alta para todos, eles 

consentiram e, desse modo, antes da outra professora chegar dissemos a todos as notas de 

participação e atividades que eles tinham até aquele momento, já que a do presente dia ainda 

seria computada e falamos que deixaríamos as notas fechadas como a professora monitora, já 

que ela estaria mais presente no CODAP. 

A interação dos alunos com as estagiárias a cada dia foi melhorando, pena que esta foi a 

última aula com todos os alunos, já que as demais seriam de prova e aulas de recuperação. 

A despedida não foi a melhor possível, até mesmo porque não podíamos nos deter a 

apenas nos despedir, pois havia assunto ainda para ser lecionado. Foi um infortúnio não 

terminarmos todos os conteúdos programáticos para eles, uma vez que todos demonstravam 

muito interesse em relação ao vestibular. 

A última aula foi bem tranquila, sem clima de tensão, os alunos participaram ativamente 

e até ao final dela muitos mostraram afeição, despedindo-se com carinho, já que para uma 

grande maioria essa foi a última aula conosco. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicialmente, não conseguimos alcançar a motivação dos alunos. Pois, logo que 

comentamos como seria o andamento das aulas e a forma contínua de avaliação os educandos 

demonstraram resistência e muitos não concordaram. Além disso, embora o número de 
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estudantes presentes na sala de aula tivesse aumentado a participação deles pouco aumentou. 

Acreditamos que tal fato deva-se a metodologia das aulas iniciais que eram essencialmente 

expositivas e com resolução de exercícios que valiam nota. O que fez muitos educandos 

procurarem a professora monitora para saberem as notas e o quanto precisariam para passar 

de ano e não comparecerem mais às aulas. No entanto, tal prática foi adotada devido ao 

grande número de conteúdo programático a ser cumprido antes do término das aulas e o 

receio de não os prepararem para o vestibular eminente. 

Somente depois da orientação da professora orientadora da disciplina Prática de Ensino 

de Biologia de não nos preocuparmos com o cumprimento do conteúdo programático, mas 

sim de realizarmos com qualidade o processo de ensino-aprendizagem, a metodologia das 

aulas se modificou. Daí em diante, a participação dos alunos melhorou, assim como a relação 

professor-aluno e o “clima” na sala de aula. 

Com essa experiência, entendemos porque muitos professores utilizam principalmente 

aulas expositivas. Uma vez que, com a exigência das instituições de ensino referente ao 

cumprimento do conteúdo programático o professor possui pouco tempo para fazer uso de 

diferentes metodologias. Bem como, compreendemos a desmotivação dos alunos que não 

sentem prazer em participar de aulas desse tipo.  

A realização do estágio em dupla foi uma experiência muito rica, as diferentes 

personalidades das estagiárias obtiveram respostas diferentes da turma quanto à empatia, além 

das aulas serem divididas e não ministradas por ambas. Entretanto, o planejamento e as 

observações feitas em conjunto contribuíram de forma enriquecedora para o estágio e a nossa 

aprendizagem.  

As discussões realizadas em sala de aula na disciplina Prática de Ensino de Biologia 

também colaboraram para o aumento de informações quanto a realidades diferentes e 

situações vivenciadas em sala de aula. Nas rodas que se faziam em que cada aluno da 

disciplina contava suas experiências era possível aprender muito com a vivência do outro. 

Contudo, foram as conversas individuais com a professora orientadora que mais ajudou no 

desenvolvimento do trabalho das estagiárias. 
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