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RESUMO

Objetivou-se analisar os trabalhos apresentados no VII LECBio, no ano de 2016, em busca de novas tendências e
metodologias utilizadas para verificar o enquadramento de cada trabalho em seus referidos eixos temáticos. Neste
evento científico, o estudante pode aplicar e divulgar os princípios adquiridos nas disciplinas pedagógicas em sua área
de formação. Os trabalhos foram analisados considerando os sete eixos temáticos, sendo o formato de apresentação
escolhido entre exposição de pôsteres ou de materiais educativos. Os resultados apontam que 95% dos trabalhos se
enquadraram no eixo que propunham, ou seja, 30 trabalhos dos 32 aprovados estavam no eixo temático correto.
Consideramos a necessidade da continuidade das ações vivenciadas no âmbito da disciplina de prática de biologia e a
ampliação das discussões sobre a temática do evento de forma a promover um intercâmbio de informações.

Palavras-chaves: Prática de biologia; Laboratório de ensino; Intercâmbio.

ABSTRACT

The objective of this study was to analyze the works results presented at the VII LECBio event in 2016 looking for new
trends and methodologies used to verify the framing of each work in its mentioned thematic axes. At this scientific
event the student can apply and disclose the principles acquired in the pedagogical disciplines in its own training area.
The works were analyzed considering the seven thematic axes and the format of presentation was chosen between
exposition of posters or educational material. The results indicate that 95% of the works fit the axis proposed, that is,
30 works of the 32 approved were in the correct thematic axis. We consider the necessity of the continuity of the
actions lived within the scope of the discipline of biology practice and the extension of the discussions on the theme of
the event in order to promote an exchange of information.

Keywords: Biology practice; Teaching laboratory; Exchange.

INTRODUÇÃO

Educação pode ser entendida como um processo de longo prazo constituído por um conjunto de fatores para alcançar
um bom resultado (GADOTTI 2000). A educação, em seu cenário amplo e dinâmico, conta com o processo de educar
e construir saberes que permeiam a individualidade do sujeito. Para Freire (1996), educar não é transferir
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção.
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Dessa forma, educar é uma tarefa repleta de responsabilidade e exige competências e habilidades que muitas vezes
não são ensinadas na formação de professores. Criar possiblidades para a construção do conhecimento exige, entre
outras tantas características, humanização do educando, tornando-o sujeito do seu saber, crítico, reflexivo e dotado de
uma autonomia que permite relações complexas com o mundo a sua volta, seja relações afetivas ou cognitivas.

Segundo Zitkoski (2006, 28), a educação qual Freire se referia prioritariamente “[...] deve ser trabalhada
intencionalmente para humanizar o mundo por meio de uma formação cultural e da “práxis” transformadora de todos
os cidadãos sujeitos da sua história [...]”. Entretanto, não é comum encontrar uma prática didática dentro dessa
perspectiva adotada por Gadotti e Freire, ao relatar o ensino de Ciências e Biologia o cenário se impõe ainda mais
distante da teoria escrita.

Para Brito (2008), apesar das atuais discussões a respeito da natureza do conhecimento científico e do ensino de
Ciências e de Biologia estarem acontecendo há mais de 20 anos, ainda se faz presente nas escolas uma visão da
ciência cujos pressupostos norteiam-se a partir do século XVII. Neste sentido, GUILHERME et al. (2012) indicam que:

O ensino de biologia, ao longo das últimas décadas, vem sofrendo constantes renovações
no intuito de viabilizar o processo de ensino-aprendizagem desta área do conhecimento,
nas salas de aula das Universidades e escolas da Educação Básica. Dos diversos fatores
que impulsionaram tal renovação e que consideramos ser atualmente um dos maiores
desafios na formação inicial dos professores para o ensino de Biologia, seria encontrar
caminhos que levem ao encurtamento dos licenciandos às experiências docentes, a fim de
mobilizar as competências e habilidades necessárias para a melhoria do exercício da
profissão e a construção do seu perfil docente.

Este ensino visa contribuir para que os cidadãos sejam capazes de compreender e aprofundar explicações
atualizadas de processos e de conceitos biológicos, visualizar a importância da ciência e da tecnologia na vida
moderna, além de estimular o interesse pela realidade dos seres vivos (KRASILCHIK, 2004). Tais conhecimentos
devem contribuir, também, para que os cidadãos sejam capazes de usar o que aprenderam ao tomar decisões de
interesse individual e coletivo, no contexto de um quadro ético de responsabilidade e respeito que leva em conta o
papel do homem na biosfera (MALAFAIA, 2010).

Num mundo como o atual, de tão rápidas transformações e de tão difíceis contradições,
estar formado para a vida significa mais do que reproduzir dados, determinar classificações
ou identificar símbolos. Significa: saber se informar, comunicar-se, argumentar,
compreender e agir; enfrentar problemas de diferentes naturezas; participar socialmente,
de forma prática e solidária; ser capaz de elaborar críticas ou propostas; e, especialmente,
adquirir uma atitude de permanente aprendizado (BRASIL, 2001, p.9).

Um grande problema que encontramos em cursos de formação de professores sobre o “aprender” os conteúdos de
ciências biológicas é que os conhecimentos biológicos crescem de forma exponencial, sendo praticamente impossível
para uma pessoa se apropriar de toda a informação disponível (PEDRANCINI et al., 2007). Atrelado a essa
problematização, é preciso levar em consideração o fato de que na área das Ciências Biológicas o ensino de Biologia
ainda tem sido, de acordo com Borges e Lima (2007), organizado de modo a privilegiar o estudo de conceitos,
linguagem e metodologias desse campo do conhecimento, tornando as aprendizagens pouco eficientes para
interpretação e intervenção na realidade. Neste sentido, a formação docente inicial já não pode mais ser reduzida ao
estudo e domínio de conteúdos e técnicas para serem utilizadas em suas futuras práticas pedagógicas e até mesmo
conduzindo estes a assumir uma postura acrítica.

O licenciando deve ser estimulado a desenvolver uma dimensão investigativa, a utilização de recursos culturais,
tecnológicos e midiáticos, a interdisciplinaridade, registrando a transposição entre conteúdos e pedagogia e observar
que a sua formação não está pautada em uma reprodução dos saberes, mas de criação ou, pelo menos, de recriação
do conhecimento.

Essas reflexões têm como pressuposto a concepção de que a escola é um espaço de produção de saberes
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(GUILHERME et al., 2012). No intuito de promoção de diversos saberes docentes, bem como articulações entre a
teoria e prática em busca de vivências formativas e educacionais, o Laboratório de Ensino das Ciências Biológicas
(LECBio) é um espaço de formação docente, cultural e científica, voltado especialmente ao atendimento de
necessidades formativas referentes à prática como componente curricular (PCCC) do Curso de Licenciatura Plena em
Ciências Biológicas da UFRPE. Nesse sentido, uma forma de abordar o problema é oferecer ações formativas para
que o licenciando realize ao longo de seu curso, conhecendo os princípios e práticas para a formação docente.

Dentre as ações vivenciadas no Laboratório de Ensino das Ciências Biológicas (LECBio) caracteriza-se a Mostra,
conhecida como Mostra do LECBio, evento científico semestral e promovido desde 2011, onde o licenciando pode
aplicar e divulgar os princípios adquiridos nas disciplinas pedagógicas em seu próprio curso e área de formação. As
ações desenvolvidas envolvem professores formadores e licenciandos da área de Ciências e Biologia, assim como
outros segmentos da comunidade acadêmica interessados na temática, além de professores e estudantes da
educação básica.

Assim, o presente trabalho teve por objetivo analisar as produções científicas e didáticas apresentadas no VII LECBio
no ano de 2016 em busca de novas tendências e metodologias utilizadas, para verificar o enquadramento de cada
trabalho em seus referidos eixos temáticos. Tecemos considerações sobre a natureza das atividades, bem como das
aprendizagens.

Uma nova experiência: fragmentos do olhar sobre o Laboratório de Ensino das Ciências Biológicas

O Laboratório de Ensino das Ciências Biológicas (LECBio) tem como eixo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa
e extensão, princípio fundamental que orienta o conjunto de suas atividades e demandas acadêmicas. O Laboratório é
de responsabilidade da Área de Ensino das Ciências Biológicas do Departamento de Biologia da UFRPE e vem
desenvolvendo ações, projetos e programas de ensino, pesquisa e extensão intra e interinstitucionais voltados ao
atendimento de questões e demandas sociais e academicamente relevantes, assim como as provenientes da
educação básica. Seus projetos acadêmicos são voltados para o ensino de ciências, biologia e educação
socioambientais, tendo como coordenadores 06 (seis) professores da referida área.

LECBio: conhecendo a Mostra

Historicamente, a mostra vem sendo organizada pelos estudantes da disciplina obrigatória de Prática de Biologia
desde o segundo semestre de 2011 até os dias atuais, tendo como eixo temático àqueles voltados para formação e
qualificação docente. A I Mostra foi realizada em articulação com a X Semana de Biologia da UFRPE, que teve por
tema “A produção acadêmica na área das Ciências Biológicas”, que objetivou promover e divulgar os trabalhos
acadêmicos da Área de Ensino das Ciências Biológicas do Departamento de Biologia, por meio da exposição de
materiais educativos, exposição de pôsteres, bem como a premiação de destaque por mérito dos melhores trabalhos.

Nesse sentido, durante três anos as atividades realizadas durante as disciplinas de PCCC do curso foram se
consolidando e gerando vários produtos acadêmicos e científicos promovendo a II Mostra, que teve como temática a
“Atividade e tecnologia para um ensino inovador”. Em seguida, aconteceu a III Mostra intitulada “Inovação e saberes
em prática de Ensino” e a IV Mostra do LECBio com a temática sobre “A saúde pública, sociedade e ambiente na
perspectiva educacional do século XXI”.

Sobretudo, vale destacar que todos os temas foram escolhidos pelos estudantes da disciplina de prática de Biologia.
Em 2015, a Mostra ocorreu em duas edições: sendo a V mostra do LECbio intitulada “Desmistificando a Biologia: O
ser humano como ambiente”, a qual apresentou um caráter inovador tomando novos rumos e ampliando seu público
alvo, ou seja, formando uma rede de articulações entre a educação básica, graduação e pós-graduação de ensino de
ciências da UFRPE. Esta articulação contemplou temáticas voltadas ao ensino de ciências biológicas, bem como
buscou a interlocução com outras instituições de ensino superior de Pernambuco, como UPE, UFPE e FAFIRE,
buscando aperfeiçoar a investigação científica, o diálogo entre pesquisadores, professores da educação básica,
estudantes da educação básica, graduação e pós-graduação das mesmas.

Na perspectiva de qualificar o processo formativo, foi proposto a apresentação de resumos simples para
posteriormente ser publicado no livro do evento. A VI Mostra que apresentou foi relacionada à natureza e suas
potencialidades, recursos naturais, conservação da vida marinha, tendo como tema central: “Conectando
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Conhecimentos: Uma prática dialógica para a conservação da natureza”. A partir da VI edição, as atividades da
Mostra do LECBio buscaram cumprir com o compromisso social de difusão e criação de novos saberes e fazeres
pedagógicos, promovendo e elevando a qualidade da produção científica nos cursos de formação de professores de
Pernambuco, tendo como núcleo norteador as necessidades oriundas ligadas à educação básica. A mesma trouxe
uma nova proposta por meio da publicação de resumos expandidos, no intuito de gerar como produto final a
confecção de um livro sobre as vivências científicas e didático pedagógicas de ensino, pesquisa e extensão para fazer
parte da coletânea do Laboratório de Ensino das Ciências Biológicas.

A última edição, composta pela VII Mostra em 2016, apresentou a temática para educação científica, tendo como título
a “Alfabetização científica: desafios para a formação e prática docente”. A próxima edição, VIII Mostra LECBio, terá
como título “Biologia: docência, experiências e saberes”. Essa nova edição da mostra traz como objetivo provocar a
reflexão do licenciando sobre o seu exercício profissional na interface da Biologia e da Educação, bem como ser
consciente da sua cidadania e atuante na construção dos processos educacionais e estruturais na Escola e na
Sociedade. E ainda, será composta por reflexão dos saberes desenvolvidos no processo da formação inicial e
continuada no âmbito da identidade docente.

Consideramos que a formação de um profissional, em geral, implica no desenvolvimento pessoal, profissional e
organizacional, adquirido num processo que ocorre ao longo da trajetória de vida de um ser humano. Nóvoa (1995)
relata que a formação não se limita nem se constrói exclusivamente por acúmulos de cursos ou técnicas, sendo
necessário um trabalho de formação que tenha como base a reflexão crítica que se dá num processo de construção e
(re) construção de identidade.

Como intuito de responder aos objetivos descritos, o evento buscará cumprir com o compromisso social de difusão e
criação de novos saberes e fazeres pedagógicos, promovendo e elevando a qualidade da produção científica nos
cursos de formação de professores de Biologia do estado de Pernambuco, tendo como núcleo norteador as
necessidades oriundas ligadas à educação básica. Sobretudo, para atender tais necessidades, a VIII Mostra do
LECBio contemplará na produção de resumos expandidos e confecção de materiais didáticos os seguintes eixos
temáticos norteadores propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PERNAMBUCO, 2013): Eixo 1: Interação
entre os seres vivos; Eixo 2: Ser humano e saúde; Eixo 3: Identidade dos seres vivos; Eixo 4: Diversidade da vida;
Eixo 5: Transmissão da vida, ética e manipulação gênica; Eixo 6: Origem e evolução da vida e o Eixo 7: Ensino de
ciências e Educação Socioambiental, sendo que este último foi criado e inserido em 2016 para atender um público
mais amplo que contemple a investigação do ensino de ciências e educação ambiental.

METODOLOGIA

A pesquisa adotada neste estudo se enquadra na definição de pesquisa qualitativa e quantitativa (Goldenberg, 2009),
uma vez que permite o “cruzamento de suas conclusões de modo a ter maior confiança que seus dados não são
produto de um procedimento específico ou de uma situação particular”. Avaliamos, com base em critérios
predefinidos, os resumos apresentados durante a VII Mostra do LECBio e usamos os eixos temáticos dos PCNs como
norteadores quantitativos.

Os trabalhos foram analisados considerando os sete eixos temáticos e o formato escolhido de apresentação, sendo
exposição de pôsteres e exposição de materiais educativos, com base em critérios pré-estabelecidos dispostos em
Guilherme et al. (2012), que classificou-os em categorias (Relevância do conteúdo à área de ensino de biologia;
Viabilidade e praticidade para ser usado pelos profissionais da educação; permite a posição ativa do educando).
Entretanto, acrescentamos mais uma categoria de análise: o enquadramento de cada trabalho em seus referidos eixos
temáticos.

Após a identificação do material analisado, os artigos selecionados foram transferidos para uma planilha e
classificados de acordo com o eixo especificado pelos autores e estabelecido pela organização da VII Mostra LECBio.
A seleção dos trabalhos de pesquisa foi feita através da análise dos títulos e palavras-chave e, em caso de dúvida,
também da leitura dos respectivos resumos, selecionando, dessa forma, todos os itens referentes à área de ensino de
Biologia.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em 2016 foram inscritos 44 resumos simples, no entanto 32 foram aceitos e apresentados durante o evento. Os
trabalhos foram apresentados em duas categorias distintas, apresentação de banner e exposição de material didático,
totalizando 26 e 6, respectivamente. O número baixo de exposição de material didático deve ser investigado no âmbito
da formação, uma vez que, em Mostra anterior, Guilherme et al. (2012) registraram um percentual em torno de 40%
dos resumos apresentados e destacaram que tal proposta é considerada como ponto significativo e valorização da
Biologia, norteando as possibilidades de vários caminhos didáticos para os professores, estimulando, assim, o
despertar de um pesquisador na área.

Partindo dessa premissa, destacamos que a produção de material didático deve ser mais estimulada no âmbito da
formação inicial e continuada de professores, uma vez que é de grande importância a utilização de instrumentos e
recursos que auxiliem e facilitem o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos mais abstratos e consolidação
de conceitos (VAZ et al., 2012).

A partir dos trabalhos analisados de acordo com os critérios pré-estabelecidos, a maioria na modalidade pôster foi
avaliado como ótimo, considerando o critério relevância do conteúdo à área de ensino de biologia. Em relação ao
critério viabilidade e praticidade para ser usado pelos profissionais da educação, registramos que dentre os 32
resumos aceitos, 18 foram considerados bons e 14 foram avaliados como ótimo. Em seus achados, Guilherme et al.
(2012) registraram que tais resultados contribuem de forma significativa, valorizando o ensino de biologia de forma
expressiva, norteando as possibilidades de vários caminhos para os professores, estimulando, assim, o despertar de
um pesquisador na área.

Com relação ao critério que abordava a posição ativa do educando, dentre os resumos avaliados, 17 foram
considerados ótimos e 15 bons. Os trabalhos apresentados abordaram propostas que podem ser utilizadas de forma
ativa, subsidiando uma aprendizagem significativa, de modo a possibilitar que os estudantes venham ser sujeito do
seu próprio saber, favorecendo um diálogo permanente em busca de novos conhecimentos.

Quanto à adequação ao eixo descrito pelos autores, 95% se enquadraram no eixo que propunha, ou seja, 30
trabalhos dos 32 aprovados estavam no eixo temático correto. Registramos os seguintes resultados dos resumos
quanto aos eixos temáticos: Interação entre os seres vivos (05); Ser humano e Saúde (04); Identidade dos seres vivos
(06); diversidade da vida (05); Transmissão de vida, ética e Manipulação gênica (02) e Ensino de ciências e Educação
Socioambiental (10).

Esse grande número de enquadramento pode estar relacionado com o estudo dos eixos temáticos nas disciplinas de
Práticas de Ensino de Biologia e Estagio Supervisionado, bem como ao fato de que desses 30 trabalhos nos eixos
corretos apenas 1 não apresentava um professor orientador vinculado as disciplinas descritas acima.

Durante a edição analisada, foi possível observar que a apresentação de trabalhos em banner foi uma estratégia de
suma importância para divulgação das atividades vivenciadas pelos estudantes, pois os eixos abordados foram
aqueles exigidos na educação básica para a área de ciências naturais e Biologia e muitos tinham alguma relação com
as vivências dos mesmos nas escolas através das atividades do estágio supervisionado obrigatório (ESO).

Registramos, a partir da escolha do eixo temático, que a maior parte das pesquisas em Ensino de Biologia está
voltada ao foco de Ensino de Ciências e Educação Socioambiental, totalizando 10 trabalhos. Acreditamos que a
escolha por tais eixos se deve ao fato que os docentes da área de ensino do curso têm o campo de pesquisa voltado
para essas temáticas, favorecendo, assim, o desenvolvimento de intervenções nas escolas.

Destacamos que o eixo Transmissão de vida, ética e Manipulação gênica é uma temática apontada em apenas 02
trabalhos, porém o mesmo é de fundamental importância para compreensão de conceitos e princípios éticos
relacionados aos diversos debates das questões éticas, morais, políticas e econômicas referentes a manipulação
genética.

Castelão e Ambis (2008) apontam que o ensino e a aprendizagem em genética no ensino médio têm sido dificultados
pelo alto nível de abstração, além da escassez de recursos didáticos facilitadores, levando ao desinteresse e à
desmotivação.
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De acordo com os Parâmetros Curriculares de Biologia do Ensino Médio (PERNAMBUCO, 2013), no eixo
Transmissão de vida, ética e Manipulação gênica são abordados os fundamentos da hereditariedade e os estudantes
desenvolverão expectativas de aprendizagem relacionadas à aplicação dos conhecimentos genéticos no diagnóstico e
tratamento de doenças, na identificação da paternidade e de indivíduos, em investigações criminais ou após
acidentes. Assim, torna-se necessário um olhar sobre o processo formativo dos licenciandos, uma vez que esse eixo
envolve conteúdos abstratos e, muitas vezes, de difícil compreensão e consolidação significativa na aprendizagem.
Campos et al. (2003) destacam que alguns conteúdos de biologia, ainda hoje, sofrem influências da abordagem
tradicional do processo educativo, na qual prevalecem a transmissão-recepção de informações, a dissociação entre
conteúdo e realidade e a memorização do mesmo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste sentido, destacamos aqui a necessidade da continuidade das ações vivenciadas no âmbito da disciplina de
prática de biologia e a ampliação das discussões sobre a temática do evento, de forma a promover um intercâmbio de
informações, visões sobre o processo formativo vivenciado em cada instituição, exposição de diferentes experiências
e metodologias atuais entre o ensino, pesquisa e extensão, oportunizando olhares sobre uma educação
contemporânea e seus desdobramentos no âmbito social, cultural e escolar.

Considerando o campo dos estudos sobre as identidades docentes, podemos compreender esta etapa como uma
oportunidade de estimular as aprendizagens dos acadêmicos, levando-os a compreensão da atividade docente
também como espaço de pesquisa, de investigação acerca da complexidade do fazer e do ser profissional (PIMENTA;
LIMA, 2008).
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