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 O Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia (PROFBIO) 

representou um “divisor de águas” em minha carreira como Professor de Biologia. 

Possibilitou-me retornar à academia, depois de longo tempo de carreira, favorecendo 

a formação contínua em minha atuação profissional, bem como, a busca pela melhoria 

da minha prática pedagógica. 

 No aspecto do ensino foi fundamental a convivência com os formadores, 

porque nos trouxeram atualizações, tanto no campo das áreas da Biologia, como em 

relação às teorias e metodologias, mais atuais e inovadoras, de Ensino de Biologia. 

Especificamente em minha atuação profissional como Professor de Biologia do ensino 

médio, em escolas públicas da Rede Estadual de Ensino do Pará, pude colocar em 

prática os princípios das metodologias ativas de aprendizagem, as quais mudaram 

minha concepção de ensino e aprendizagem.  

 Durante essa experiência foi possível observar os avanços e o envolvimento 

dos alunos em sua aprendizagem durante as aulas. Acredito que essa nova realidade 

representa uma mudança, principalmente, porque os conteúdos de Biologia passaram 

a ser abordados dentro de situações vividas pelos alunos, ou seja,  traziam situações- 

problema que envolviam os alunos na busca por soluções. 

 Nesse caso, além de propiciar aos alunos uma postura ativa em sala de aula, 

também foi possível desenvolver meu papel de mediador da aprendizagem dos 

alunos, conduzindo-os à construção de conhecimentos, onde o professor aprende ao 

ensinar e o aluno ensina ao aprender. Dentro desse contexto considero que o 

PROFBIO representou uma experiência valiosíssima para a melhoria do ensino e 

aprendizagem da disciplina de Biologia nas escolas em que trabalho, e continuará a 

gerar novas aprendizagens por meio do Produto Educacional desenvolvido ao longo 

do curso – um Guia para Professores de Biologia. 
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Resumo 

 

O presente trabalho se pauta em um estudo de validação que objetiva evidenciar 

aspectos técnicos, teóricos e metodológicos de um GUIA PARA PROFESSORES DE 

BIOLOGIA: Aproximações às Metodologias Ativas como um recurso auxiliar no 

processo formativo de Professores de Biologia em busca de conhecimentos iniciais 

sobre o referido tema. O contexto de produção pedagógica e estudos é a formação 

de Professores de Biologia e os participantes da pesquisa compõem um grupo de 

professores-pesquisadores da área de Ensino de Biologia, selecionados conforme os 

seguintes critérios: a) Experiência com formação inicial e continuada de Professores 

de Biologia, b) Participante de Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências 

ou Ensino de Biologia; c) Graduação em Ciências Biológicas, d) Docente da UFPA 

atuando no campus universitário de Belém onde se desenvolve a pesquisa. A 

metodologia do trabalho foi planejada em quatro etapas: 1. Elaboração do Produto 

Educacional: etapa de estudos, definições e produção dos conteúdos do Guia para 

Professores de Biologia: aproximações às metodologias ativas; 2. Elaboração de 

Instrumento de Verificação e Validação do produto: etapa de definição dos aspectos 

de análise; 3. Coleta de dados: realizada por meio de formulário online, disponível em 

plataforma digital, acessada pelos participantes da pesquisa, num período pré-

definido de tempo; 4. Organização dos dados: se deu em forma de categorias ligadas 

aos eixos de verificação (técnicos) e validação (teóricos e metodológicos) para onde 

convergem diferentes pontos de vista dos participantes, os quais foram analisados em 

função de recorrências, comunalidades e divergências. A análise dos dados indica, 

em linhas gerais, que o Guia oferece uma aproximação teórica e metodológica que 

carece de apoio de outros recursos para aprofundamento do professor, no entanto, 

nesta fase de produção já apresenta qualidade para um recurso de formação 

continuada de professores de biologia. 

 

Palavras-chave: Metodologias Ativas; Formação Continuada; Professores de 

Biologia. 
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Abstract 

 

The present work is based on a validation study that aims to highlight the technical, 

theoretical and methodological aspects of a Guide for Biological Teachers: 

Approaches to Active Methodologies as an auxiliary resource in the training process 

of Biology Teachers in search of initial knowledge about the referred theme. The 

context of pedagogical production and studies is the formation of Biology Teachers 

and the research participants make up a group of teacher-researchers from the Biology 

Teaching area, selected according to the following criteria: a) Experience with initial 

and continuing education of Biology Teachers, b) Participant of Graduate Program in 

Science Teaching or Biology Teaching; c) Graduation in Biological Sciences, d) 

Teacher at UFPA working at the university campus of Belém where the research is 

developed. The methodology of the work was planned in four stages: 1. Elaboration of 

the Educational Product: stage of studies, definitions and production of the contents of 

the Guide for Biology Teachers: approximations to the active methodologies; 2. 

Preparation of Product Verification and Validation Instrument: stage of definition of the 

analysis aspects; 3. Data collection: conducted through an online form, available on a 

digital platform, accessed by research participants, within a pre-defined period of time; 

4. Data organization: it took the form of categories linked to the verification (technical) 

and validation (theoretical and methodological) axes where different points of view of 

the participants converge, which were analyzed according to recurrences, 

commonalities and divergences. The analysis of the data indicates, in general, that the 

Guide offers a theoretical and methodological approach that needs the support of other 

resources for the deepening of the teacher, however, in this phase of production it 

already presents quality for a continuous formation resource of teachers of biology. 

 

Keywords: Active Methodologies; Continuing Education; Biology teachers. 
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1 REFLEXÕES INTRODUTÓRIAS 

 

É possível nos referirmos à educação em Ciências como um espaço de 

interlocução entre diversos conhecimentos que se intercruzam e se influenciam 

mutuamente para configurar uma forma peculiar e rigorosa de explorar, compreender 

e explicar a realidade ao nosso redor (POZO, 2009). Situados nessa diversidade, os 

conhecimentos biológicos ajudam a entender fenômenos complexos que estruturam 

a vida na Terra e, cada vez mais, estão fazendo parte e sendo necessários como 

estratégia de manutenção de nossas próprias vidas, revelando preocupações que 

podem ser evidenciadas na frequência com que os meios de comunicação noticiam 

problemáticas relacionadas à saúde, alimentação, biotecnologia, meio ambiente, 

entre outros. 

A integração dos diversos campos de conhecimentos implica, cada vez 

mais progressivamente, investimentos na formação de cidadãos com base no 

desenvolvimento da autonomia e da capacidade de tomada de decisão a fim de que 

saibam se posicionar e tomar atitudes em situações diversas e inter-relacionadas aos 

temas referidos, constituindo assim pleno exercício da cidadania, numa perspectiva 

crítica e pautada em princípios éticos. 

Em termos globais, parece consensual que a escola como instituição social 

tem papel fundamental dentro desse contexto, particularmente, no processo de 

formação de futuros cidadãos capacitados a utilizar esses conhecimentos para melhor 

compreender sua realidade. Essa compreensão exige a mobilização de diferentes 

modos de percepção que levem em conta as complexas contradições do mundo 

contemporâneo, no qual se destacam os avanços científicos e tecnológicos nunca 

vistos no passado coexistindo, contraditoriamente, com a escassez de alimentos, com 

o crescimento dos índices de pobreza, com a exploração sem limites dos recursos 

naturais e com o descompromisso com as futuras gerações . 

Percebemos certo consenso de que a despeito dos avanços científicos e 

tecnológicos que tivemos nas últimas décadas, na maioria das escolas públicas, o 

ensino de Ciências e Biologia ainda se mantém distante da realidade de vida dos 

nossos alunos, asséptico, descontextualizado e alheio ao desenvolvimento de um 

pensamento autônomo, investigativo e crítico pelos nossos alunos(SCHNETZLER, 
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2000; SCHNETZLER e ARAGÃO, 1995; MALDANER, 2003; CHASSOT, 2003; 

CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2001).  

Temos observado assistematicamente, com base na experiência como 

professor de Biologia no ensino médio, mas também na vasta literatura da área, que 

este ensino ainda mantém um caráter enciclopédico, baseado na memorização de 

aspectos teóricos e termos técnicos da disciplina, centrado na pessoa do professor 

como transmissor de um grande volume de informações por meio de uma aula 

expositiva tradicional(GALIAZZI, 2008; BASTOS e NARDI, 2008; NARDI, 2003; 

TEIXEIRA, 2006; CACHAPUZ, 2005). 

Essa gama de informações repassada aos alunos com base na ilusão da 

transmissão de conhecimentos não se traduz em aprendizagem significativa para os 

alunos, pois, estes apenas ouvem passivamente as explicações do professor, sem 

participar ativamente das aulas. Nesse modelo de ensino de Ciências e Biologia, a 

metodologia predominante utilizada pelo professor pode ser considerada como um 

dos fatores que contribui para o distanciamento e desinteresse dos alunos pelas aulas 

de Biologia (POZO, 2009).  

Diante dessa realidade, o presente trabalho nasce das nossas 

inquietações, na condição de Professor de Biologia, ao ensejar um movimento de 

autorreflexão sobre a minha própria prática, buscando nela enxergar limites, 

retrocessos, avanços e desafios. Assim nos indagamos: 

O que fazer para tornar nossas aulas de Biologia mais atrativas e 

inovadoras? Quais estratégias metodológicas podem engajar nossos alunos dentro 

do processo ensino-aprendizagem? De quais conhecimentos teóricos os professores 

de Biologia devem se apropriar para ter possibilidades de modificar sua prática 

pedagógica? Que recursos didáticos podem contribuir para a formação continuada de 

professores de Biologia? 

  Nesse processo de autorreflexão, pude me perceber reproduzindo o 

modelo de aula tradicional que, em tempos de tecnologias digitais, hipertextos e 

interatividade, já não atende às expectativas dos alunos e, de modo incomodador, 

sequer de nós próprios, professores.  

Inquieto com essa situação, vivenciei um processo de instabilidade que me 

motivou a buscar novas formas de ensinar pautadas na participação do aluno como 

sujeito ativo do seu próprio processo de aprendizagem e, no movimento dessa busca 
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por mais conhecimento para transformar minha prática, encontrei os estudos sobre 

Metodologias Ativas de Aprendizagem.  

Essas metodologias representam, de algum modo, mudanças na forma de 

ensinar e de aprender, entre outros aspectos, se pautando no engajamento do aluno, 

instigando-o a tornar-se sujeito ativo e centro do processo ensino-aprendizagem. O 

aluno assume o protagonismo de sua aprendizagem, tendo possibilidade de 

desenvolver sua autonomia, criatividade, capacidade de resolver problemas, senso 

de colaboração e trabalho em equipe (BACICH; MORAN, 2018; SILVA, 2018; 

OLIVEIRA, 2012). 

Atuando, pesquisando, propondo, explicando, investigando, registrando, 

criando e recriando conhecimentos, de alguma forma, o aluno participa de atividades 

desafiadoras e próximas ao seu contexto de vida, propostas ou não pelo professor, 

que atua como mediador e orientador dos alunos, e não como transmissor de 

conteúdos (MATTAR, 2017; LEAL et al., 2018; BACICH; MORAN, 2016; SILVA, 2018; 

OLIVEIRA, 2012). 

Nessa perspectiva, outras direções educacionais se apresentavam sob a 

forma das metodologias ativas de aprendizagem, razão pela qual, resolvemos 

elaborar um material que servisse aos professores como um orientador/guia de 

algumas estratégias metodológicas orientadas pelos princípios das 

Metodologias Ativas de Aprendizagem. Nossa ideia é que, a partir desse material 

de aproximações, os professores pudessem sistematizá-las e adaptá-las para o uso 

em aulas de Biologia no ensino médio, visando à melhoria da qualidade do ensino-

aprendizagem nessa disciplina. 

Para compartilhar essa experiência com professores de outras escolas, 

elaboramos um Produto Educacional intitulado, Guia para Professores de Biologia: 

aproximações às metodologias ativas, para servir como material de apoio formativo 

ao professor a fim de oferecer-lhe possibilidades de aproximação a novas formas de 

ensinar. Trata-se de uma síntese útil a quem ainda está iniciando nessa busca por 

conhecimentos pedagógicos sobre sua própria prática, ou seja, um estudo inicial 

sobre algumas perspectivas de metodologias de ensino, mais particularmente, de 

metodologias ativas. 

O Guia reúne três estratégias metodológicas, a saber: 

1 Histórias em Quadrinhos (HQs) para aprender Biologia. 

2 Aulas desafiadoras de Biologia: vale a pena problematizar! 
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3 Prática de Campo de Biologia: orientações e sugestões. 

                 A construção de histórias em quadrinhos pelos alunos é uma metodologia 

que permite que eles exercitem sua criatividade, além de se constituir em uma forma 

leve e descontraída de tratar de temas de Biologia, o que pode facilitar o envolvimento 

do aluno na sua aprendizagem. 

                Por meio de aproximações à metodologia da problematização, buscamos 

estreitar o contato dos alunos com temas de Biologia que fazem parte do seu 

cotidiano, como assuntos relacionados à saúde, meio ambiente e sustentabilidade, 

por exemplo, através de textos divulgados nos mais diversos meios de comunicação 

(jornais, revistas, livros, internet, etc.). 

                A prática de campo com utilização de um guia de trabalho sobre o bioma 

amazônico pelo aluno, permite a realização de atividades direcionadas pelo professor 

ao longo da aula, evitando assim, a dispersão e distração dos mesmos, o que às vezes 

ocorre nesse tipo de atividade extraclasse. Permite também que os alunos entrem em 

contato direto e desenvolvam um novo olhar sobre as características do bioma ao qual 

fazem parte. 

                A presente pesquisa constituiu-se em um Estudo de Validação do referido 

Guia para Professores de Biologia. A validação foi feita por um Painel de Especialistas 

composto por Professores do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade 

Federal do Pará (UFPA), que são vinculados a cursos de formação inicial e continuada 

de professores de Biologia dessa instituição.  

Essa validação buscou evidenciar: Que possibilidades e desafios 

pedagógicos de um Guia para Professores de Biologia: aproximações às 

Metodologias Ativas, são destacados por um grupo de professores-

pesquisadores da área de ensino de Biologia? 

                Ao final da pesquisa foram evidenciados os aspectos de validação do Guia 

para Professores de Biologia. 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2  OBJETIVO GERAL 

 

- Contribuir para a qualificação do ensino de Biologia por meio da produção de um 

recurso formativo para subsidiar professores sobre o tema de Metodologias Ativas, 

configurando o recurso como ‘Guia para Professores de Biologia: aproximações 

às metodologias ativas’. 
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3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Verificar aspectos técnicos que qualificam o Guia para Professores de Biologia, 

como recurso adequado ao campo da formação de Professores de Biologia; 

- Explicitar aspectos teóricos e metodológicos do Guia para Professores de 

Biologia, que o qualificam como recurso formativo para Professores de Biologia. 

 Este estudo se insere no âmbito dos investimentos na possibilidade de 

contribuir com professores de Biologia interessados em se aproximar de questões 

recorrentes no meio educacional, particularmente, aquelas voltadas para as 

mudanças na prática pedagógica, das concepções sobre o papel do professor e o 

lugar do aluno no processo ensino e aprendizagem. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Como instituição sócio educativa, a escola vem sendo questionada sobre 

seu papel perante as transformações econômicas, políticas, sociais e culturais do 

mundo contemporâneo (BRASIL, 2013). Para Libâneo et al. (2012), os conflitos em 

que a escola se encontra não significam, no entanto, seu fim como instituição 

socioeducativa ou o início de um processo de desescolarização da sociedade, ao 

contrário, indica o início de um processo de reestruturação dos sistemas educativos e 

da instituição tal como a conhecemos. 

A escola de hoje precisa não apenas conviver com diferentes modalidades 

de educação, mas também articular-se e integrar-se a elas, a fim de formar cidadãos 

mais preparados e qualificados para um novo tempo (LIBÂNEO et al., 2012). Para 

isso, o ambiente escolar deve contribuir, entre outros fatores, para desenvolver 

conhecimentos, capacidades e qualidades para o exercício autônomo consciente e 

crítico da cidadania, formar cidadãos éticos e solidários (CACHAPUZ et al., 2005; 

LIBÂNEO et al., 2012).  

Apesar dos notórios avanços tecnológicos e científicos da sociedade 

contemporânea, a educação pública se restringe às aulas expositivas com mínima 

participação dos alunos em seu processo de aprendizagem que, portanto, fica 

comprometida, já que não há contato do que se está aprendendo com a realidade do 

mundo (LEPIENSKI, 2008). 

Nessa perspectiva, os professores precisarão lidar com dois desafios 

bastante significativos: reinventar sua escola enquanto lócus de trabalho e de 

transformação social, e reinventar a si próprios enquanto pessoas e membros de uma 

profissão, de uma comunidade escolar. Em termos abrangentes, esses desafios 

implicam aos professores assumir desafios intelectuais e emocionais muito diversos 

daqueles que caracterizavam o contexto escolar no qual desenvolveram sua formação 

inicial (PERRENOUD et al., 2002). 

Como ressalta Freire (2013, p.40) na formação permanente dos 

professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. Saber 

pensar criticamente a prática que hoje realizamos, a qual ainda está marcada de um 

passado ainda muito presente, parece ser o caminho a ser percorrido para melhorar 

nossa prática pedagógica. 
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Tendo em vista que a função precípua da educação, em particular do 

ensino médio, vai além da formação escolar para se ampliar na construção da 

cidadania, é preciso oferecer aos estudantes algumas das novas perspectivas 

científicas para que possam expandir seus horizontes e estimular sua autonomia 

intelectual. Assim, deve ser garantido aos estudantes a disponibilização dos 

conhecimentos acumulados histórica e socialmente, bem como, o contato com a 

produção coletiva de novos conhecimentos, sem perder de vista que a educação 

também é, em grande medida, uma garantia para o exercício dos demais direitos 

sociais (LIBÂNEO et al., 2012; BRASIL, 2013). 

É nesse contexto que o Ensino Médio tem ocupado, nos últimos anos, um 

papel de destaque nas principais preocupações e discussões sobre Educação 

Brasileira. A composição estrutural do Ensino Médio, o conjunto de conteúdos, bem 

como, suas atuais condições, tornam difíceis o alcance de sua finalidade e o 

atendimento às necessidades dos estudantes, tanto no que diz respeito à formação 

para a cidadania como para o mundo do trabalho (BRASIL, 2013). 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), o Ensino Médio 

deve trabalhar com a diversidade de condições existenciais e perspectivas desiguais 

de futuro existentes no imenso contingente de adolescentes, jovens e adultos. Está 

em jogo a recriação da escola que, embora não possa resolver as desigualdades 

sociais por si só, pode ampliar as oportunidades de inclusão social, na medida em que 

possibilita acesso aos produtos e processos da ciência, da tecnologia, da cultura e do 

trabalho (BRASIL, 2013).  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio ressalta que 

as respostas que estão vinculadas ao atendimento dessa demanda, para responder a 

essa necessidade de oportunidades, mostram-se consideradas na dinâmica social 

contemporânea, marcada pelas rápidas transformações decorrentes do 

desenvolvimento cientifico e tecnológico. Trata-se de reconhecer que as 

transformações macro e micro sociais atingem de forma contundente as populações 

jovens, demandando de sua formação preparo para o enfrentamento dos novos 

desafios sociais, econômicos e ambientais, acelerados pelas mudanças tecnológicas 

do mundo contemporâneo (BRASIL, 2017). 

Os desafios do mundo contemporâneo no tempo atual, particularmente, 

aqueles ligados às transformações pelas quais a educação escolar necessita passar, 

em quaisquer níveis de ensino, recaem diretamente sobre os cursos de formação 
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inicial e continuada de professores, que já evidenciam sinais de que sofrem um 

esgotamento de saberes e práticas tradicionalmente estabelecidos e disseminados 

(DELIZOICOV et al. , 2007; GEMIGNANI, 2012). 

O Ensino de Biologia como parte integrante da educação básica, também 

precisa superar desafios. Para Almeida et al. (2016), com a ampliação dos avanços 

biológicos em seus mais diversos aspectos percebe-se que ensinar Biologia, no 

contexto atual, requer do sistema educacional brasileiro adotar mudanças no currículo 

e no processo de ensino, que diretamente exige dos professores novas práticas e 

concepções sobre ensinar e aprender ciências materializando sequências didáticas 

que, entre outros aspectos, consigam abordar estes novos conceitos como estratégia 

de aproximar tais conhecimentos ao cotidiano dos alunos. 

Assim, quando abordamos de forma inter-relacionada os conhecimentos 

biológicos do contexto social dos alunos, tendo como referência os seus 

conhecimentos prévios, em geral, torna-se possível ressignificar conhecimentos 

expressos em palavras e termos desconhecidos presentes em Biologia, uma vez que 

estes, quando carregados de significados possibilitam uma aprendizagem significativa 

de conceitos, procedimentos e atitudes (ALMEIDA et al., 2013). É importante ressaltar 

que a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação compreensiva entre 

conhecimentos prévios e conhecimentos novos, que adquirem significados para o 

sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos significados (MOREIRA,1999). 

Dentro desse contexto, os estudos em Biologia podem contribuir para que 

o aluno vivencie situações que o aproxime de forma mais direta e contextualizada de 

sua realidade. Trazer a realidade sociocultural para dentro da escola, promover e 

disponibilizar outras/novas formas compreensivas de estruturar essa realidade, suas 

questões cruciais, tem contribuído fundamentalmente para a percepção dos alunos 

sobre seu processo de desenvolvimento, suas conquistas e desafios (DELIZOIKOV, 

2007). 

Em termos abrangentes, o insucesso na aprendizagem dos conteúdos 

biológicos podem estar relacionados, dentre outros fatores, com as distintas 

concepções de ensino e aprendizagem em Ciências, com a organização curricular, a 

formação de professores nos cursos de licenciatura, as condições de trabalho dos 

professores, as metodologias de ensino utilizadas e a infraestrutura da escola 

(ALMEIDA et al., 2013).  
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Por sua vez, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) 

apontam para o caráter descritivo, fragmentado e descontextualizado do Ensino de 

Ciências e Biologia (BRASIL, 2000).  Esses documentos indicam que o rompimento 

com essa visão de ensino pressupõe que o professor busque desenvolver estratégias 

metodológicas motivadoras, estimulando a curiosidade dos alunos, desenvolvendo 

sua capacidade de compreensão, explicação e intervenção de forma consciente, na 

realidade em que vivem. Por essa razão, o principal objetivo do Ensino de Biologia é 

desenvolver habilidades e competências que promovam, de forma inter-relacionada, 

a representação e comunicação, investigação, formulação de problemas, busca por 

respostas e a contextualização sociocultural dos diferentes conteúdos que integram 

essa disciplina (OLIVEIRA, 2012). 

Isso implica, em termos fundamentais, melhorar a formação do Professor de 

Biologia como um passo decisivo no processo de qualificação docente, para que o 

mesmo disponha de novas possibilidades de desenvolver estratégias de ensino 

visando a melhoria da aprendizagem dos seus alunos. Nesse sentido, a formação 

continuada de professores tem sido entendida como um processo continuado de 

aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade profissional que passa pela 

reflexão da sua própria prática, com o objetivo de assegurar um ensino de melhor 

qualidade aos educandos (CHIMENTÃO, 2009). 

Para tal, é preciso que a formação inicial e continuada dos Professores de 

Biologia contemplem, entre outros aspectos, a proposta dos PCNEM a fim de poder 

oferecer subsídios, por meio dos quais o professor tenha oportunidade de refletir sobre 

sua prática e possa desenvolver estratégias contribuindo para o aperfeiçoamento do 

processo de ensino-aprendizagem. Isso porque, com o desenvolvimento científico e 

tecnológico nas últimas décadas e o acesso facilitado que os alunos têm a diversos 

tipos de informações, é imprescindível que em sua prática, o professor procure 

desenvolver novas estratégias de ensino, fazendo uso de vários recursos, a fim de 

estimular o aluno na construção do seu conhecimento (OLIVEIRA, 2012). 

Tratando-se da formação de professores de Ciências e Biologia, em especial, 

a necessidade de atualização do professor torna-se premente; tanto no aspecto do 

conteúdo, visto tratar-se de uma área do conhecimento de caráter extremamente 

dinâmico, exigindo do professor constante atualização, quanto às metodologias de 
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aula utilizadas, como forma de inovar em suas estratégias de ensino diante do volume 

de informações que os alunos têm à sua disposição.  

Assim, não se pode conceber que os Professores de Biologia permaneçam 

desatualizados diante dos avanços científicos recentes, e é necessário que os 

docentes tenham autoformação permanente como requisito da profissão (MARQUES 

et al., 2017). 

É necessário que o professor se qualifique, na medida em que atua no processo 

de mediação de conhecimentos aos seus alunos. No entanto, estudos demonstram 

que o livro didático, ainda nos dias atuais, aparece como a principal estratégia didática 

dos professores na mediação dos conhecimentos aos seus alunos. Percebe-se uma 

pequena utilização das tecnologias educacionais além do livro didático, tais como: 

laboratório de informática, sala de vídeo, acesso à internet, data show, laboratório de 

ciências, mídias, lousa digital, notebook, TV, DVD, vídeos, entre outras. No entanto, 

mesmo se tratando de recursos diferenciados, muitas vezes têm sua utilização em 

sala de aula, apoiada apenas na metodologia de aula expositiva (SEIXAS et al., 2017). 

Nesse sentido é preciso observar que uma atividade prática ou o uso de 

tecnologias educacionais não carregam em si todos os conteúdos que se quer 

ensinar. Estas aulas devem fazer parte de uma sequência didática que envolva 

exposições teóricas, registros dos alunos e confrontações de ideias, que levam à 

construção de conceitos pelos alunos. 

Assim, ao pensar em um modelo de Professor de Biologia, acredita-se que os 

desafios encontrados em sua formação acadêmica, na construção de seu “saber” e 

do seu “fazer”, pautados na sua vida prática, estão também relacionados à velocidade 

e à quantidade de informações disponíveis na sociedade atual. Tal fato reforça a 

necessidade dos professores na procura de estratégias didáticas, com as quais os 

alunos resolvam problemas e assimilem conhecimentos (SEIXAS et al., 2017). 

Uma das maneiras de contribuir para o atendimento dessa demanda é 

propiciar, aos estudantes, formas de aprender, que priorizem sua participação ativa 

em contato mais direto com o professor dentro do processo ensino-aprendizagem 

(BECKER, 1993; 2001). Isso porque, em geral, aprendemos na interação com alguém 

mais experiente quando experimentamos um envolvimento mais direto com aquilo que 
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queremos conhecer, por questionamento e experimentação com base em perguntas, 

pesquisas, atividades, projetos (BACICH & MORAN, 2018).  

Assim, o Professor de Biologia deve desenvolver estratégias de ensino que 

não excluam as experiências vivenciadas pelo aluno fora do ambiente escolar, 

associando assim, os conhecimentos dos alunos aos conteúdos escolares (LIMA et 

al., 2012). 

Delizoikov et al. (2007) ressalta que transformar os processos de 

aprendizagem dos conhecimentos científicos em sala de aula constitui um desafio 

prazeroso e significativo para todos, tanto para o professor quanto para o conjunto de 

alunos que compõem a turma.  

Nessa perspectiva, a sala de aula passa a ser espaço de trocas efetivas 

dos alunos entre si e deles com o professor, diálogo que é construído entre 

conhecimentos sobre o mundo onde se vive e que, ao ser um projeto coletivo, 

estabelece a mediação entre as demandas afetivas e cognitivas de cada um dos 

participantes (DELIZOIKOV, 2007). 

A respeito das metodologias de aula utilizadas pelos Professores de Biologia, 

propõem-se como papel do professor, a atuação como mediador entre o 

conhecimento científico e os alunos aprendizes procurando dar significado ao 

conhecimento de ideias e práticas da comunidade científica (SEIXAS et al., 2017). Isto 

porque na metodologia de ensino do modelo tradicional, o professor é o ator principal 

e os alunos são meros coadjuvantes, ou seja, não participam ativamente das aulas 

(DELIZOIKOV, 2009; CHASSOT, 2003). 

Nesse sentido as Metodologias Ativas de aprendizagem, oferecem 

possibilidades metodológicas, nas quais o aluno é o centro do processo ensino 

aprendizagem e o professor atua como mediador desse processo (LEAL et al., 2018). 

Dentro desse contexto as metodologias ativas de aprendizagem, podem 

oferecer aos alunos novas formas de aprender e aos professores novas possibilidades 

de estratégias metodológicas para ensinar. 

De acordo com Bacich & Moran (2018), Metodologias Ativas se 

caracterizam pela inter-relação entre educação, cultura, sociedade, política e escola, 

sendo desenvolvidas por meio de estratégias ativas e criativas, centradas na atividade 

do aluno com a intenção de propiciar sua aprendizagem.  
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Essa concepção surgiu muito antes do advento das TDIC (Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação), com o movimento chamado Escola Nova, cujos 

pensadores, como William James, John Dewey e Édouard Claparéde, defendiam uma 

metodologia de ensino centrada na aprendizagem pela experiência e no 

desenvolvimento da autonomia do aprendiz (BACICH & MORAN, 2018). 

Paulo Freire (1921-1997), por exemplo, já defendia uma postura mais ativa 

dos alunos no processo de aprendizagem, em contraposição, ao que ele chama de 

educação bancária, na qual os educadores ‘depositavam’ conhecimentos nos alunos, 

que, passivamente, se comportavam como depósitos, simplesmente, memorizando 

mecanicamente, os conteúdos repassados pelo professor (MATTAR, 2017). 

Podemos entender que as Metodologias Ativas se baseiam em formas de 

desenvolver o processo de aprender utilizando experiências reais ou simuladas, 

visando às condições de solucionar desafios advindos das atividades essenciais da 

prática social, em diferentes contextos (BERBEL, 2011). Ou seja, de acordo com 

essas metodologias, os alunos precisam vivenciar o aprender fazendo relação com 

suas experiências cotidianas. 

As Metodologias Ativas, buscam inserir o aluno de forma ativa dentro da sala 

de aula, passando-o de ouvinte para agente do seu próprio conhecimento, 

questionando, discutindo, esclarecendo dúvidas sobre esses conhecimentos. Nesse 

processo de aprendizagem ativa, o professor apenas orienta os alunos, facilitando o 

processo de aprendizagem, fazendo com que o aluno busque outros meios de adquirir 

informações não só obtendo-as através do professor (COUTINHO & NASCIMENTO, 

2016). 

Isso significa que o contexto social do estudante é elemento fundamental de 

qualquer Metodologia Ativa, ou seja, é preciso criar condições educacionais para 

estimular os estudantes a pensar ativamente sobre sua realidade, manifestando sua 

opinião e tomando decisões sobre caminhos de solução para os problemas que se 

apresentam! Nessa direção, o desenvolvimento dessas atitudes e formas de 

pensamento caracteriza uma aprendizagem ativa sobre algum conhecimento 

biológico em sua relação com o social, político e cultural. 

Desta maneira, as Metodologias Ativas de Aprendizagem caracterizam-se por 

estabelecer um contato mais próximo entre Professor e aluno, os quais passam a 
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assumir posturas diferentes das tradicionais de transmissor e receptor, 

respectivamente, em sala de aula. Estando alunos e professores em constante 

processo de interação, vale ressaltar que repensar ou modificar o papel de um, implica 

em rever o papel do outro. Assim, o papel do aluno também passará por um processo 

de transformação, deixando o mesmo, de ser subestimado para se tornar um aluno 

ativo e participativo no processo de construção de conhecimento (GEMIGNANI, 2012). 

De acordo com Ferreira (2016), a apresentação de algumas técnicas voltadas 

às metodologias ativas em um curso de formação continuada com docentes da 

educação básica, produziu um impacto na maneira como os participantes percebiam 

o processo de ensino e aprendizagem e suas estratégias e técnicas de ensino. 

Possibilitou mais uma resposta para reflexão e enriquecimento dos procedimentos 

cotidianos dos professores participantes. 

 No entanto, apesar da vasta utilização das metodologias ativas de 

aprendizagem no ensino superior ainda observamos na literatura da área uma grande 

carência de estudos e aplicações dessas metodologias no ensino médio. 

Principalmente, quando se refere àquelas metodologias ativas tradicionalmente 

implementadas na educação superior, como: PBL ou ABP (Aprendizagem Baseada 

em Problemas) e Método do Caso.  

Embora a literatura sobre Metodologias Ativas de Aprendizagem evidencie que 

são possibilidades predominantemente implementadas na Educação superior, por 

meio de estudos, percebemos que seus princípios podem ser aplicados a algumas 

estratégias metodológicas já realizadas no Ensino de Biologia do ensino médio. Como 

ressalta Silva et al. (2018), embora as metodologias ativas ainda não estejam tão 

presentes no ensino médio brasileiro, já é possível notar sua aplicação em algumas 

salas de aula.  

 É recorrente encontrarmos na literatura relatos de experiências no ensino de 

Ciências e Biologia, envolvendo a aplicação de jogos didáticos, encenação, histórias 

em quadrinhos, por exemplo, que são estratégias metodológicas que geralmente, 

chamam maior atenção dos alunos. No entanto, nem sempre essas experiências têm 

colocado o aluno como centro do processo de ensino-aprendizagem, o que 

caracteriza um dos princípios das metodologias ativas. 
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 Dessa forma, precisamos ter em mente, que o uso dessas metodologias ou de 

seus princípios no ensino médio, ainda carece de maior tempo e apropriação dos 

docentes por esse tema de estudo, o que pode ser implementado em cursos de 

formação continuada para professores de Biologia. 

 Assim, concluímos que ainda estamos em um processo inicial de apropriação 

e utilização dos princípios das metodologias ativas de aprendizagem no ensino médio, 

indicando, portanto, a necessidade de ampliação e divulgação de experiências com 

metodologias ativas no ensino médio e realização de pesquisas sobre esse tema 

nesse nível de ensino. 
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5  METODOLOGIA  

 

 A pesquisa de validação de produto educacional aqui apresentada está 

estruturada para evidenciar qualidades e problemas de um recurso de formação de 

professores de Biologia (Guia para Professores) e tem como alvo investigativo a 

percepção de formadores de Professores de Biologia, de uma universidade pública 

federal. 

O referido Guia para Professores de Biologia tem o objetivo de compartilhar 

esses conhecimentos com outros professores no intuito de melhorar o ensino- 

aprendizagem da disciplina e servir como um recurso formativo auxiliar a esses 

professores. 

A esse respeito Nicola e Paniz (2016) sinalizam que a utilização de diferentes 

recursos tem grande importância possibilitando ganho no processo educativo, não 

somente para o aluno, mas também para o professor, que acaba por aprender coisas 

novas, tendo o recurso como um novo aliado e auxílio em suas aulas. 

O referido guia foi validado por um painel de especialistas, um grupo de cinco 

professores do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal do Pará 

(UFPA) que mantém vínculo com cursos de formação inicial e continuada de 

professores de Biologia. 

O painel de especialistas de acordo com Struchiner et al. (1998), é um grupo 

formado por profissionais de áreas relacionadas aos conteúdos e aos processos 

técnico-pedagógicos que analisam e validam o material educativo em diversos 

aspectos relevantes.  

A contribuição dos professores especialistas é relevante no sentido de que 

reúne várias pessoas consideradas capazes para o tratamento das questões 

envolvidas no objetivo da pesquisa, destacando a competência dos seus membros 

(PINHEIRO et al., 2013). 

 A metodologia do trabalho foi realizada em quatro etapas:  

1. Elaboração do Produto Educacional: etapa de estudos, definições e produção 

dos conteúdos do Guia para Professores de Biologia;  
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2. Elaboração de Instrumento de Análise (Verificação e Validação) do Guia para 

Professores de Biologia: etapa de definição dos aspectos de análise do produto;  

3. Coleta de dados: realizada por meio de formulário online, disponível em plataforma 

digital, acessada pelos participantes da pesquisa, num período pré-definido de tempo;  

4. Organização dos dados: os dados foram organizados em categorias ligadas aos 

eixos de verificação (técnicos) e validação (teóricos e metodológicos) para onde 

convergem diferentes pontos de vista dos participantes.  

 

Etapa 1. Elaboração do Produto Educacional 

 

Originalmente, a ideia deste Guia para Professores nasceu durante estudos e 

debates realizados no âmbito do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional 

em Ensino de Biologia (PROFBIO), do Instituto de Ciências Biológicas (UFPA, 2017), 

voltado para professores que atuam ministrando a disciplina de Biologia no ensino 

médio, na rede pública de educação, particularmente, no centro das nossas próprias 

inquietações em busca do que fazer para dinamizar nossas aulas e torná-las mais 

estimulantes ao engajamento dos alunos como sujeitos ativos e protagonistas da sua 

aprendizagem.   

Ao longo dos estudos no mestrado tivemos a oportunidade de conhecer o 

potencial de algumas Metodologias Ativas, discutindo possibilidades de sua 

utilização no ensino de Biologia. Essa experiência reflexiva mobilizou nosso interesse 

em sistematizar essa temática num ‘Guia para Professores’ que pudesse favorecer as 

primeiras aproximações às metodologias ativas de aprendizagem em nosso universo 

do ensino médio, particularmente, das aulas de Biologia.  

Foram muitas idas e vindas para definir quais questões e aspectos iriam 

compor o referido Guia, especialmente, porque não se trata de um recurso com 

aprofundamento teórico, mas, apenas aproximações aos aspectos gerais das 

metodologias ativas e, a partir disso, a proposição de uso nas aulas de Biologia com 

base em algumas estratégias.  

 As aproximações metodológicas que este ‘Guia para Professores’ traz situam-

se em torno de três estratégias metodológicas baseadas nos princípios das 

Metodologias Ativas, situando seus pressupostos no Ensino de Biologia, quais sejam:  
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1. Histórias em Quadrinhos (HQs) para aprender Biologia;  

2. Aulas desafiadoras de Biologia: vale a pena problematizar!;  

3. Prática de Campo de Biologia: orientações e sugestões. 

 A escolha dessas metodologias para compor o guia, baseia-se em experiências 

realizadas pelo próprio professor autor da pesquisa, ao longo de sua experiência como 

Professor de Biologia no ensino médio, como é o caso das HQs e prática de campo. 

 A metodologia da problematização é bastante difundida em experiências com 

alunos em cursos de nível superior e a escolha dela, constitui uma adaptação para 

alunos do ensino médio com temas de Biologia que fazem parte da realidade vivida 

pelos alunos. Fato esse, que consideramos um desafio para ser vivenciado no âmbito 

do ensino médio dentro da disciplina de Biologia. 

 Os conteúdos que fazem parte do Guia para Professores de Biologia, 

representam uma coletânea de recortes, produções e reelaborações textuais do autor, 

baseado em artigos científicos publicados na internet e em livros. A maior parte dos 

artigos tratam de temas relacionados às metodologias que compõem o guia e à sua 

aplicação no ensino de Biologia no ensino médio.  

As obras consultadas são publicações recentes dentro do campo das 

Metodologias Ativas de Aprendizagem, as quais têm ocupado lugar de destaque, 

como metodologias inovadoras de aprendizagem, que colocam o aluno como 

protagonista de sua aprendizagem. As metodologias ativas de aprendizagem têm sido 

muito empregadas em cursos de nível superior e agora também se fazem notar em 

experiências dentro do ensino médio, inclusive na disciplina de Biologia. 

 

Etapa 2. Elaboração de Instrumento de Análise (Verificação e Validação) do Guia 

de Metodologias Ativas em Ensino de Biologia 

 Os participantes da pesquisa compõem um painel de especialistas que é 

formado por grupo de 05 (cinco) professores-pesquisadores da área de ensino de 

Biologia, selecionados conforme os seguintes critérios:  

a) Experiência com formação inicial e continuada de Professores de Biologia; 
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b) Participante de Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências ou Ensino de 

Biologia;  

c) Graduação em Ciências Biológicas; 

d) Docente da UFPA atuando no campus universitário de Belém. 

 Esse painel de especialistas foi o responsável por fazer a análise do Guia para 

Professores de Biologia e, nesse processo, tiveram à sua disposição um Instrumento 

de Análise de Produto Educacional. Esse instrumento contempla a análise do Guia 

para Professores de Biologia em aspectos de verificação (técnicos) e de validação 

(teóricos e metodológicos) 1. 

 Os aspectos de verificação técnica do instrumento de análise do guia, dividem-

se em:  

1. Aspectos visuais- ilustrativos;  

2. Aspectos gráficos e editoriais;  

3. Aspectos da estrutura e organização do guia. 

Enquanto os aspectos de validação pedagógica do instrumento de análise do 

guia dividem-se em:  

1. Aspectos do conteúdo do Guia; 

2. Aspectos da formação de Professores de Biologia;  

3. Aspectos da metodologia do ensino de Biologia. 

 Todos os aspetos de verificação e de validação do instrumento de análise do 

Guia para Professores de Biologia são detalhados em forma de tabela, na qual os 

professores-pesquisadores (painel de especialistas) responderam, seguindo os 

critérios da escala Likert: discordo totalmente, discordo parcialmente, indiferente, 

concordo parcialmente e concordo totalmente. Para realizar essa tarefa, esse 

instrumento de análise, foi enviado aos professores especialistas em formato de 

 
1 O referido Instrumento de Análise do Guia para Professores de Biologia, encontra-se ao final nos apêndices 
deste trabalho. 
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formulário online para ser respondido, a partir da análise feita do Guia para 

Professores de Biologia. 

 Além desses aspectos, o instrumento de análise do Guia para Professores de 

Biologia incluiu algumas questões complementares para que os professores 

especialistas pudessem expor os seus pontos de vista acerca de aspectos não 

contemplados nos itens do formulário da plataforma online. 

 

Etapa 3. Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada por meio de formulário online, disponível em 

plataforma digital, acessada pelos participantes da pesquisa, num período pré-

definido de tempo, aproximadamente, 10 dias. Esse formulário compôs o instrumento 

coleta de dados, referentes à análise do Guia para Professores e é composto por itens 

relacionados a aspectos técnicos (de verificação), teóricos e metodológicos (de 

validação) e por algumas questões complementares, que visam à qualificação do Guia 

como ferramenta auxiliar formativa para Professores de Biologia do ensino médio.  

 

Etapa 4. Organização dos dados 

 

Os dados foram organizados em duas categorias: de verificação (aspectos 

técnicos) e de validação (aspectos teóricos e metodológicos) para onde convergem 

diferentes pontos de vista dos participantes, os quais foram analisados em função de 

recorrências, comunalidades e divergências. 

A análise dos dados foi feita em função dos pontos de vista apontados pelos 

participantes da pesquisa, em relação às categorias de verificação técnica (aspectos 

técnicos) e de validação pedagógica (aspectos teóricos e metodológicos), a partir das 

suas respostas seguindo as opções da escala Likert.  

A presente pesquisa foi submetida ao Conselho de Ética em Pesquisa (CEP) 

do Instituto de Ciências da Saúde (ICS) da Universidade Federal do Pará (UFPA), 

tendo o seu projeto registrado sob o nº CAAE 04446218.1.0000.0018 e PARECER 

APROVADO nº 3.180.326.2  

 
2 O parecer consubstanciado do CEP encontra-se nos anexos deste trabalho. 
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6  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

As informações produzidas por meio de questionário online foram organizadas 

com base na frequência de respostas que estruturam as ênfases em torno das 

principais questões relacionadas à qualificação do produto educacional intitulado 

‘Metodologias Ativas no Ensino de Biologia: Guia para Professores’, submetido ao 

exame de validação por um painel de especialistas, que são os participantes desta 

pesquisa3.  

 Do processo de avaliação do produto resultaram duas categorias de análise, 

previamente estruturadas no questionário aplicado, que descrevemos a seguir:  

a. Aspectos de verificação técnica: diz respeito a todas as características 

relacionadas à forma do produto, seus aspectos visuais, gráficos, linguagem, estrutura 

e organização do material. 

b. Aspectos de validação pedagógica: diz respeito a todas as características 

relacionadas ao conteúdo do produto, como aspectos da organização didática do 

material, suas articulações teóricas e metodológicas, bem como, seu potencial para a 

formação de professores de biologia. 

 A seguir apresentamos os resultados e a discussão da produção de dados: 

 

6.1 ASPECTOS DE VERIFICAÇÃO TÉCNICA 

  

 Nesta categoria serão apresentados os resultados e discussão referentes aos 

aspectos técnicos do produto que dizem respeito à sua forma, organização e estrutura 

material.    

A observação de aspectos técnicos, particularmente, em relação a aspectos 

visuais-ilustrativos, a análise dos dados obtidos revela que a maioria dos especialistas 

(80%) convergiram para a percepção de que a forma como o texto se articula com as 

ilustrações confere ao material, em termos visuais, a ideia de uma unidade na qual se 

observa a identidade de um material voltado para a formação de professores. Essa 

díade unidade e identidade, segundo a visão dos especialistas, tende a colaborar para 

 
3 Neste trabalho chamaremos os membros do painel de especialistas que analisaram o ‘Guia para 

Professores de Biologia’ que receberão denominações, tais como: ‘participantes da pesquisa’, ‘sujeitos 
investigados’ ou mesmo de ‘especialistas’.  
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a compreensão do conteúdo abordado sobre aproximações às metodologias ativas 

(80%). 

De um lado, não foi significativa a frequência de especialistas (20%) que 

consideraram parcialmente harmônica a relação entre ilustrações e texto, sugerindo 

problemas na unidade do formato e da identidade do material. De outro lado, embora 

a maioria dos especialistas (60%) referirem que o Guia apresenta uma leitura 

agradável, no entanto, chama atenção a frequência dos participantes da pesquisa 

(40%) a considerarem que as imagens e cores utilizadas no Guia são parcialmente 

agradáveis à leitura, não favorecendo plenamente o interesse visual do professor de 

biologia pelo Guia.  

Essas questões convergem para as orientações de Preti (2010) ao chamar 

atenção para as características técnicas da produção de materiais didáticos 

impressos, particularmente, sobre o fato de que as ilustrações devem formar um 

conjunto com o texto. Isso porque no conjunto ‘ilustração/texto’, as ilustrações têm a 

função de servir como recurso didático para explicar determinado conteúdo ou mesmo 

para propor ao leitor atividades de reflexão, de análise, de comparação, de 

interpretação (PRETI, 2010, p. 08). 

Em termos paralelos, podemos considerar ainda as orientações de Coutinho 

(2010) quando ressalta que o uso de imagens no ensino de biologia é fundamental 

para a construção do conhecimento científico, representando um recurso de grande 

aceitabilidade no diálogo científico (COUTINHO, 2010). 

Essas reflexões nos conduzem à compreensão de que a elaboração do ‘Guia 

para Professores de Biologia’ precisa levar em consideração o contexto dos 

professores de biologia, justamente, porque se baseia no entendimento de que a 

aprendizagem inicia e se concretiza quando o aprendiz percebe o sentido e o 

significado do conteúdo dentro do contexto da sua vida pessoal e profissional 

(MARCHETI, BASSOLI e LOPES, 2017). Por essa razão é de fundamental 

importância que as ilustrações e o texto formem um todo dinâmico que, entre outros 

aspectos, promovam a aprendizagem dos professores sobre os princípios gerais das 

metodologias ativas. 

 Outra característica técnica observada diz respeito aos aspectos gráficos e 

editoriais do material sob análise, particularmente, no que diz respeito à fonte (letra – 
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tipo e tamanho) utilizada. Sobre esse aspecto, a maioria dos especialistas consultados 

(60%) considerou que a tipografia da fonte utilizada favorece a comunicação e a leitura 

agradável do conteúdo do Guia.  

No entanto, para cerca de 40% dos especialistas é apenas parcial a influência 

da tipografia da fonte na boa qualidade da comunicação e da leitura do material. Fato 

esse que sugere a necessidade de melhoria do guia nesse aspecto gráfico. 

 De acordo com todos os participantes da pesquisa (100%) as diferentes seções 

do Guia estão adequadamente sinalizadas pela tipografia utilizada, bem como, o seu 

conjunto ajuda a atribuir unidade ao Guia, indicando que nesse aspecto tem a sua 

utilização favorecida. Essa sinalização e o conjunto dos demais aspectos gráficos e 

editoriais constituem parte estruturante do projeto gráfico do material.  

Para Preti (2011), o projeto gráfico de um material de leitura deve ser 

pedagogicamente concebido para tornar agradável o processo de estudos e ajudar o 

leitor a manejar o conteúdo de acordo com seus interesses e necessidades (PRETI, 

2011, p. 08). Nesse contexto, a estrutura e organização são elementos fundamentais 

na construção desse projeto gráfico, razão pela qual foram destacados na produção 

de dados de verificação do Guia em questão. 

Para a totalidade dos participantes da pesquisa (100%) a distribuição do 

conteúdo do Guia segue uma sequência didática lógica, constituindo um ponto 

positivo à sua utilização por Professores de Biologia. Cabe ressaltar que o conteúdo 

deve ser pensado conforme a necessidade das demandas (PRETI, 2011; MARCHETI, 

BASSOLI e LOPES, 2017; SILVA e SPANHOL, 2014), neste caso, a demanda se 

expressa na compreensão dos professores de biologia sobre princípios e 

possibilidades práticas das metodologias ativas para o ensino de biologia.  

Com relação à segmentação do conteúdo do Guia, a maioria dos participantes 

da pesquisa (60%) convergiram para a percepção de que a forma como o material se 

encontra segmentado em seções, nas quais se encontram fundamentos e estratégias, 

favorece a compreensão para uma possível execução das metodologias ativas 

abordadas, enquanto os 40% restantes concordaram apenas parcialmente com este 

aspecto.  

Para a maioria dos participantes da pesquisa (80%) a estrutura e organização 

do Guia favorecem a sua apresentação em outros formatos acessíveis (impresso, 

digital, arquivo via internet), os quais concordam totalmente com esta afirmação, 
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sendo que, os 20% restantes dos participantes da pesquisa concordaram apenas 

parcialmente nesse aspecto.  

A segmentação ou divisão do conteúdo em seções ou unidades temáticas diz 

respeito ao conjunto da estrutura e organização do projeto gráfico do material e, entre 

outros aspectos, tem a função de tornar a leitura mais dinâmica de forma tal que o 

leitor possa fazer um manejo do conteúdo de acordo com seus interesses, suas 

intenções e demandas (PRETI, 2011). Assim, ressaltamos que na produção de 

materiais didáticos para fins de leitura, impressos ou não, deve haver uma 

preocupação com as questões ergonômicas dos elementos imagéticos e textuais cuja 

finalidade é dar beleza, leveza e unidade ao material para motivar, envolver e ensinar 

o leitor, neste caso, professores de Biologia. 

 

6.2  ASPECTOS DE VALIDAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 Nesta categoria serão apresentados resultados e discussão dos aspectos 

pedagógicos do produto que dizem respeito ao seu conteúdo, sua forma elaborada 

para a formação de professores e o quanto esse material favorece a compreensão 

dos princípios das metodologias ativas. 

A primeira questão abordada sobre aspectos pedagógicos do ‘Guia’ em 

questão diz respeito à finalidade desse material para a formação de professores. 

Sobre esse aspecto, todos os participantes da pesquisa (100%) convergiram para a 

percepção de que, em termos gerais, o material favorece uma aproximação teórica 

que possibilita o acesso a noções sobre Metodologias Ativas, de forma mais didática 

para o entendimento dos professores de biologia. A esse respeito, nos inspiramos em 

Preti (2011, p. 09) para ressaltar que dentre as finalidades da linguagem comunicativa 

do texto didático destaca-se o propósito de motivar o leitor, ser portador de conteúdo 

com rigor científico e orientar o processo de aprendizagem.   

Em linhas gerais, os participantes da pesquisa acreditam que o conteúdo do 

‘Guia para Professores de Biologia’ contribui, efetivamente, para estimular professores 

de Biologia a buscar mais conhecimentos sobre como conceber e implementar  

estratégias de ensino inspiradas nos princípios das Metodologias Ativas em sua 

prática em sala de aula, evidenciando assim sua utilidade do produto sob análise para 

a formação de professores. Em relação a esse aspecto, é possível inferir que o 

referido ‘Guia’ se encontra alinhado ao atendimento de necessidades formativas de 
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professores, particularmente, no que diz respeito a saber preparar atividades capazes 

de gerar aprendizagem efetiva (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2011). 

Ao analisar se o Guia é propositivo à busca de novos conteúdos, indicando 

outras fontes para aprofundamento do assunto, a maioria dos participantes (60%) 

concordou totalmente com a presença dessa qualidade, contudo, 40% dos 

participantes concordaram parcialmente, o que alerta para a necessidade de que o 

material seja enriquecido de mais sugestões de fontes para mais consultas de outros 

materiais de aprofundamento.  

A esse respeito, consideramos que o conteúdo do produto educacional sob 

análise, faz com que esse material seja propositivo à busca de novos conhecimentos 

sobre o tema Metodologias Ativas no ensino de Biologia. No entanto, percebemos a 

necessidade de que sejam acrescentadas no Guia outras sugestões de referências 

bibliográficas para aprofundamento de estudo sobre as diferentes propostas 

metodológicas, orientadas pelos princípios das metodologias ativas de aprendizagem. 

A ampla maioria dos participantes da pesquisa concorda que o Guia para 

Professores é autoexplicativo pela abordagem do seu conteúdo, favorecendo a 

assimilação progressiva do tema Metodologias Ativas e o desafio como base da 

construção do conhecimento. Observamos pequena discordância na visão de 20% 

dos participantes da pesquisa que concordaram parcialmente com esse aspecto, o 

que parece ser plausível pelo fato do Guia para professores necessitar de alterações 

no seu conteúdo, numa versão futura, no aspecto relacionado ao desenvolvimento 

das propostas metodológicas apresentadas (PRETI, 2011; MARCHETI, BASSOLI e 

LOPES, 2017; SILVA e SPANHOL, 2014).  

A análise dos dados evidenciou que 60% dos participantes da pesquisa 

concordaram parcialmente que o Guia favorece a compreensão das competências e 

habilidades que podem ser desenvolvidas no trabalho em equipe pelos alunos, em 

meio às estratégias baseadas nos princípios das Metodologias Ativas. Esse aspecto 

pode significar que as competências assumidas como diretrizes das estratégias 

propostas não estão claras, tais como: colaboração, solução de problemas, 

curiosidade e imaginação, pensamento crítico, liderança por influência, agilidade e 

adaptabilidade, comunicação oral e escrita eficaz [...] acesso a informações (FILATRO 

e CAVALCANTI, 2018, p. 17).  

Em termos complementares ao estabelecido por Filatro e Cavalcante (2018) 

destacamos outras competências igualmente relevantes como o desenvolvimento da 
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autonomia, protagonismo, estudo colaborativo e investigativo, promovidas de acordo 

com os princípios das metodologias ativas de aprendizagem (BACICH & MORAN, 

2018; LEAL et al., 2018). Para os participantes da pesquisa, essas competências 

precisam estar mais claramente dispostas no Guia, orientando de maneira explícita o 

trabalho do professor de Biologia. 

Todos os participantes da pesquisa (100%) concordaram totalmente que o Guia 

apresenta aspectos formativos relevantes que contribuem para uma Prática de Ensino 

com Metodologias Ativas e que pode ser utilizado para a formação nas licenciaturas 

em ciências biológicas e para a formação de professores de Biologia em serviço, 

indicando que o mesmo apresenta aspecto formativo relevante. 

Ainda de acordo com os participantes da pesquisa 60% deles, concordaram 

totalmente que o Guia favorece professores a adquirir conhecimentos teóricos sobre 

a aprendizagem das Ciências via Metodologias Ativas, e 40% deles concordaram 

parcialmente nesse aspecto. Esse dado sugere que o Guia necessita de uma melhor 

abordagem sobre as práticas pedagógicas em relação ao ensino das Ciências, para 

que os professores possam dispor de melhores possibilidades de apropriação desse 

recurso formativo. 

De fato, um material de apoio ao professor ou recurso formativo é um dos 

requisitos necessários para a sua formação continuada (KRASILCHIK, 1987). Nesse 

sentido, faz-se necessário a aquisição de novos conhecimentos teóricos pelo 

professor, à medida que: 

É preciso romper com tratamentos ateóricos e defender a formação dos 
professores como aquisição, ou melhor, (re)construção de conhecimentos 
específicos em torno do processo ensino/aprendizagem das Ciências, que 
deverão integrar-se em um todo coerente (CARVALHO & Gil-PÉREZ, 2011, 
p.33). 
 

 Dessa maneira, entendemos que o papel do professor de Ciências seja o de 

mediação do processo de construção do conhecimento entre o aluno e o objeto de 

estudo que faz parte da realidade na qual o aluno está inserido (GUIMARÃES, 2009).

  

Assim, é possível que, a partir dessa premissa, os professores possam fazer 

uso do Guia para professores de Biologia, usufruindo das suas potencialidades em 

relação ao ensino das Ciências, particularmente no ensino de Biologia. 

Em termos abrangentes, o Guia fornece possibilidades para que Professores 

de Biologia diversifiquem suas aulas, servindo como passo inicial para que os mesmos 
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produzam suas próprias metodologias de aulas inovadoras, de acordo com todos os 

participantes da pesquisa.  

 Esse fato vem ao encontro de que no momento atual, percebe-se que as 

estratégias metodológicas utilizadas pelos professores, são tão importantes quanto os 

próprios conteúdos de aprendizagem (PAIVA et al., 2016). 

 Com relação à aprendizagem da autonomia e do pensamento crítico e 

questionador sobre os conhecimentos biológicos, a grande maioria dos participantes 

da pesquisa (80%) concordou, parcialmente que o Guia orienta os professores a 

preparar atividades capazes de gerar essa aprendizagem. 

 A esse respeito, salientamos que: 

O engajamento do aluno em relação a novas aprendizagens, pela 
compreensão, pela escolha e pelo interesse, é condição essencial para 
ampliar suas possibilidades de exercitar a liberdade e a autonomia na tomada 
de decisões em diferentes momentos do processo que vivencia, preparando-
se para o exercício profissional futuro (BERBEL, 2011, p.29). 

 

 Com relação ao protagonismo e à postura ativa do aluno em sua aprendizagem 

80% dos participantes da pesquisa concordaram totalmente que o Guia fornece 

estratégias metodológicas que promovem essas qualidades, favorecendo assim a sua 

utilização nesse aspecto. 

 Para a maioria dos participantes da pesquisa (60%) as metodologias 

apresentadas no Guia possuem abordagem ativa/investigativa em Biologia em relação 

à atitude do aluno na produção do conhecimento. No entanto, uma parte considerável 

dos participantes (40%) concordou apenas parcialmente com esta afirmativa, 

sugerindo que, possivelmente, a abordagem das estratégias apresentadas, necessite 

de reestruturação, quanto à colocação do aluno no papel principal (protagonista) de 

sua aprendizagem. 

Nesse sentido, o protagonismo do aluno constitui-se em um fator que é 

favorecido pelas metodologias ativas de aprendizagem, assim como a sua atitude 

ativa/investigativa em relação às questões relacionadas ao cotidiano, abordadas 

nesses estudos (BACICH & MORAN, 2018; LEAL et al., 2018; MATTAR, 2017). 

A esse respeito Guimarães (2009) ressalta que o papel do professor de Biologia 

deve ser o de estabelecer propostas estratégicas que conduzam o estudante ao 

protagonismo do próprio conhecimento e promover momentos de problematização 

que o levem à formulação de seus questionamentos e hipóteses até chegar a uma 

resposta que atenda às suas necessidades pessoais e comunitárias. 
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Em relação à mudança da prática pedagógica do professor de Biologia, 60% 

dos participantes da pesquisa concordaram totalmente que o Guia para professores 

traz reflexões teóricas do Guia estimulam esse profissional nessa mudança. O 

restante (40%) dos participantes concordou apenas parcialmente com esta afirmativa. 

A partir dessa constatação, é possível considerar que a mudança da prática 

pedagógica do professor depende, fundamentalmente, de um processo de reflexão 

sobre sua própria prática (FREIRE, 2013) e também que outro fator que constitui-se 

como um momento que pode promover a mudança da prática docente é a sua 

participação em cursos de formação continuada, que, para obter êxito, depende de 

sua participação voluntária (KRASILCHIK, 1987). 

Dessa forma, teremos a possibilidade de construir uma nova relação 

professor/aluno, principalmente quanto à mudança da prática docente que, poderá 

assim, promover a mudança de postura discente, conduzindo então, à melhoria da 

qualidade do ensino/aprendizagem da disciplina de Biologia do ensino médio. 

 Adicionalmente, de acordo com os participantes da pesquisa seria importante 

explorar a interdisciplinaridade nas atividades, o que poderia colaborar para a 

aprendizagem do aluno, pois assim, o mesmo teria possibilidade de ter uma visão 

integrada das disciplinas escolares envolvidas na atividade. 

 Outro ponto importante seria a inclusão da Aprendizagem Baseada em 

Problemas (ABP) no Guia, uma outra Metodologia Ativa que explora a construção dos 

conhecimentos pelo aluno, a partir da solução de problemas envolvendo os conteúdos 

de Biologia.  

Estimar o tempo dedicado para cada atividade do Guia também foi outro fator 

destacado pelos participantes da pesquisa, como importante para a sua qualificação, 

assim como orientações aos alunos sobre os EPI (Equipamentos de Proteção 

Individual) a serem utilizados nas aulas de campo, além de licenças ambientais para 

entrar em Florestas. Além disso, há a necessidade de indicação de mais bibliografias 

de aprofundamento dos temas, com a utilização de um link “saiba mais” foi também 

um fator destacado pelos participantes da pesquisa.  
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao considerarmos a análise dos dados dos participantes da pesquisa podemos 

concluir que verificamos elementos que qualificam o Guia, quanto aos aspectos de 

verificação técnica. Isso pôde ser evidenciado pela análise dos dados mostrando que, 

as imagens (ilustrações), a tipografia e a estrutura e organização do Guia, o qualificam 

nos seguintes aspectos: ajudam a compor uma unidade ao mesmo, colaboram para a 

compreensão do tema Metodologias Ativas, são visualmente agradáveis à leitura pelo 

Professor de Biologia e sinalizam adequadamente as seções do Guia. 

Ainda nesse sentido, o conteúdo do Guia segue uma sequência didática lógica 

e a sua estrutura e organização favorecem a sua apresentação em formatos 

acessíveis.  

Todos esses aspectos qualificam tecnicamente o Guia, tornando-o um recurso 

formativo que pode ser utilizado por professores de Biologia.    

Quanto aos aspectos de validação pedagógica, relacionados a aspectos 

teóricos e metodológicos do Guia, a análise dos dados da pesquisa, explicita aspectos 

que qualificam o Guia. Isso pôde ser evidenciado pela análise dos dados dos 

participantes , relacionados ao conteúdo, à formação de professores e à metodologia 

do ensino de Biologia, que apontaram aspectos que qualificam o Guia como: favorece 

a aproximação teórica, possibilitando as primeiras noções sobre Metodologias Ativas 

visando a sua implementação no ensino médio, favorece o desafio como base de 

construção do conhecimento, apresenta aspectos relevantes que contribuem para a 

prática do professor de Biologia com Metodologias Ativas, podendo ser utilizado como 

material auxiliar formativo em cursos de licenciatura e de formação continuada de 

professores de Biologia. 

De acordo com a análise desses dados, o Guia fornece ainda, possibilidades 

didático-metodológicas para que os professores diversifiquem suas aulas e produzam 

suas próprias metodologias de aulas inovadoras e apresenta estratégias 

metodológicas que possuem abordagem ativa/investigativa em Biologia. 

Em certos aspectos qualitativos o Guia para Professores de Biologia pode ter 

sua qualidade aprimorada, de acordo com a análise e sugestões dos participantes da 

pesquisa.  

A esse respeito, destacamos: a indicação de outras fontes para 

aprofundamento das estratégias metodológicas abordadas no Guia, fornecer 
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orientação ao professor de Biologia na preparação de atividades para a aprendizagem 

da autonomia e do pensamento crítico do aluno, discutir as potencialidades e 

limitações das estratégias metodológicas apresentadas, incluir no Guia a Metodologia 

Ativa Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), que se encontra em expansão no 

ensino médio, fornecer orientações aos alunos sobre os Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) em aulas de campo, assim como orientações sobre licenças 

ambientais para entrar em Florestas e a inserção no Guia de um Link “saiba mais” 

para aprofundamento da bibliografia.  

Assim, concluímos que o Guia para Professores de Biologia apresenta 

aspectos que o qualificam para o campo de formação de professores.  
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9 APÊNDICES 

 

 INSTRUMENTO DE ANÁLISE E GUIA PARA PROFESSORES DE BIOLOGIA 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA – PROFBIO 

 

Atenção! antes de responder ao formulário de questões, você deve 

analisar o Produto Educacional enviado em documento eletrônico. Depois de 

tomar conhecimento do Produto, leia as instruções a seguir: 

 

O presente instrumento de pesquisa destina-se à avaliação do Produto 
Educacional intitulado Guia para Professores de Biologia: aproximações às 
metodologias ativas, visando a coleta de dados sobre Aspectos Técnicos e 
Pedagógicos de Validação do referido produto. 

Essa pesquisa está sendo desenvolvida pelo mestrando Silvio César Cardoso 
de Moraes, do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia (PROFBIO), 
do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal do Pará (UFPA), 
cujo objetivo é contribuir para qualificar o ensino de biologia por meio da produção de 
um recurso formativo para subsidiar professores sobre o tema de Metodologias Ativas, 
configurando o recurso como ‘Guia para Professores de Biologia: aproximações 
às metodologias ativas’. 

Os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido desta pesquisa consistem 
em você tomar conhecimento sobre:  

a) os objetivos da pesquisa;  

b) o(a) convidado(a) é livre para decidir se deseja participar, ou não, do 
preenchimento do formulário de questões, sem se justificar e sem que isso afete a 
relação com o pesquisador;  

c) todas as informações fornecidas são confidenciais e usadas apenas para 
análise dos resultados, bem como, seu nome não será revelado em nenhuma 
circunstância;  

d) sua participação é voluntária, ou seja, não remunerada devido esta pesquisa 
não contar com nenhum tipo de financiamento;  

e) ao responder as questões do formulário você estará, automaticamente, 
concordando com os Termos e as condições desta pesquisa. 
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As questões do formulário são escritas na forma de AFIRMATIVAS sobre as 
quais você deve avaliar e marcar a alternativa que melhor representa sua opinião. 

As alternativas seguem um gradiente de opinião baseado na escala Likert, e 
você deve marcar apenas uma única resposta dentro do seguinte gradiente: 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 
Indiferente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

 

Sua participação é muito importante e somos muito gratos pela colaboração! 

INSTRUMENTO DE ANÁLISE DE PRODUTO EDUCACIONAL 

ASPECTOS DE VERIFICAÇÃO 

ASPECTOS VISUAIS-ILUSTRATIVOS 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Indiferente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

1. O conjunto de imagens (ilustrações) compõe, juntamente com o 

texto, uma UNIDADE que dá identidade ao Guia para Professores 

de Biologia. 

 

 

     

2. O conjunto de imagens colabora com a compreensão do 

conteúdo (Metodologias Ativas) abordado no Guia para 

Professores de Biologia.      

3. As imagens e cores utilizadas são visualmente agradáveis à 

leitura e favorecem o interesse visual do professor de Biologia pelo 

Guia.      

ASPECTOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Indiferente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

1. A tipografia da fonte (tipo e tamanho) favorece a comunicação e 

a leitura agradável do conteúdo do Guia para Professores de 

Biologia.      

2. As diferentes seções do Guia estão adequadamente sinalizadas 

pela tipografia utilizada.      

3. O conjunto da tipografia ajuda a atribuir unidade ao Guia para 

Professores de Biologia.      

ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Indiferente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

1. A distribuição do conteúdo segue uma sequência didática lógica.      

2. A segmentação do conteúdo favorece a compreensão para 

execução das Metodologias Ativas abordadas neste Guia.      

3.  A estrutura e organização do Guia favorece sua apresentação 

em formatos acessíveis (impresso, digital, multimídia, arquivo via 

internet).      
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ASPECTOS DE VALIDAÇÃO 

CONTEÚDO 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Indiferente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

1. O conteúdo do Guia para Professores de Biologia favorece uma 

aproximação teórica que possibilita aos professores as primeiras 

noções sobre Metodologias Ativas.      

2. O conteúdo do Guia contribui, efetivamente, para estimular 

professores de Biologia a buscar mais conhecimentos sobre como 

implementar Metodologias Ativas em sua prática de ensino.      

3. O Guia é propositivo na busca de novos conteúdos, com 

indicação de outras fontes de estudos para aprofundamento do 

assunto.      

4. Pela abordagem do conteúdo o Guia é autoexplicativo, com base 

em linguagem dialógica, favorecendo a assimilação progressiva do 

tema Metodologias Ativas.      

5. O conteúdo do Guia favorece o desafio como base de 

construção do conhecimento.      

6. O conteúdo do Guia favorece a compreensão das competências 

e habilidades promovidas pelas Metodologias Ativas no trabalho 

em equipe.      

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Indiferente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

1. O Guia para Professores de Biologia apresenta aspectos 

formativos relevantes que contribuem para uma Prática de Ensino 

com Metodologias Ativas.      

2. O Guia pode ser utilizado para a formação nas licenciaturas em 

ciências biológicas.      

3. O Guia pode ser utilizado para a formação de professores de 

biologia em serviço.      

4. O Guia favorece professores a adquirir conhecimentos teóricos 

sobre a aprendizagem das Ciências via Metodologias Ativas.      

METODOLOGIA DO ENSINO DE BIOLOGIA 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Indiferente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

1. O Guia orienta professores a preparar atividades capazes de 

gerar aprendizagem da autonomia e do pensamento crítico e 

questionador sobre os conhecimentos biológicos.      

2. O Guia fornece possibilidades didático-metodológicas para que 

o professor de Biologia diversifique suas aulas.      

3. O Guia fornece estratégias metodológicas que colocam o aluno 

como protagonista e sujeito ativo de sua aprendizagem em 

Biologia.      
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4. As metodologias apresentadas no Guia possuem abordagem 

ativa/investigativa em Biologia em relação à atitude do aluno na 

produção do conhecimento.      

5. O Guia para Professores de Biologia apresenta diferentes 

estratégias metodológicas discutindo suas potencialidades e 

limitações.      

6. As reflexões teóricas do Guia para Professores de Biologia 

estimulam esse profissional na mudança da sua prática 

pedagógica.      

7. O Guia pode servir como passo inicial para que os professores 

de biologia possam produzir suas próprias metodologias de aula 

inovadoras.      

 

 

QUESTÕES COMPLEMENTARES 

 

1. Daquilo que não foi contemplado no formulário, o que você gostaria de falar sobre 

o Conteúdo do Guia em relação a noções gerais de metodologias ativas, desafios, 

estímulo à busca de mais conhecimentos. 

 

2. Daquilo que não foi contemplado no formulário, o que você gostaria de falar sobre 

a Formação de Professores em relação à adequação às licenciaturas, à formação 

continuada, à prática de ensino. 

 

3. Daquilo que não foi contemplado no formulário, o que você gostaria de falar sobre 

Metodologia de Ensino em relação à orientação de metodologias eficazes, sugestões 

estruturadas. 
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METODOLOGIAS ATIVAS EM BIOLOGIA



Olá, Professor(a)!

Você tem em suas mãos um conjunto de orientações, subsídios e sugestões 

contido neste 'Guia para Professores' que vai lhe aproximar de aspectos gerais das 

Metodologias Ativas de Aprendizagem, bem como de algumas propostas de 

estratégias metodológicas que vão ajudar você a ter noções de como aplicar os 

princípios da aprendizagem ativa, nas aulas de Biologia, com seus alunos do ensino 

médio.

Este Guia fornecerá uma leitura rápida, dinâmica e focada em pontos-chave 

e orientações práticas para que você construa novas possibilidades metodológicas no 

ensino de Biologia, podendo inovar com aulas mais atraentes e desafiadoras, 

contribuindo para que os alunos participem ativamente, ficando cada vez mais 

motivados e engajados a aprender os conteúdos de Biologia. Portanto, para 

aprofundar as questões que demandam maior interesse recomendamos novas leituras 

e subsídios que estão disponíveis na seção Bibliografia Recomendada, na parte final 

deste material. 

Originalmente, a ideia deste Guia para Professores nasceu durante estudos 

e debates realizados no âmbito do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional 

em Ensino de Biologia (PROFBIO-2017), do Instituto de Ciências Biológicas, da 

Universidade Federal do Pará, particularmente, no centro das nossas próprias 

inquietações como Professores de Biologia, em busca do saber fazer para dinamizar 

nossas aulas e torná-las mais estimulantes aos alunos como sujeitos ativos e 

protagonistas da sua aprendizagem.  

Ao longo dos estudos no mestrado tivemos a oportunidade de conhecer o 

potencial de algumas Metodologias Ativas de Aprendizagem, discutindo possibilidades 

de sua utilização no ensino de Biologia. Essa experiência reflexiva mobilizou nosso 

interesse em sistematizar algumas perspectivas dessa temática num 'Guia para 

Professores' que pudesse favorecer aproximações às metodologias ativas em nosso 

universo do ensino médio, particularmente, das aulas de Biologia.

METODOLOGIAS ATIVAS EM BIOLOGIA

3

Guia para Professores de Biologia
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� As aproximações metodológicas deste 'Guia para Professores' situam-se na 

proposição de três estratégias baseadas nos princípios das Metodologias Ativas, 

situando seus pressupostos no ensino de Biologia, quais sejam:

1) Histórias em Quadrinhos (HQs) para aprender Biologia;

2) Aulas desafiadoras de Biologia: vale a pena problematizar!

3) Prática de Campo de Biologia: orientações e sugestões.

Essas propostas metodológicas serão apresentadas de forma detalhada ao 

longo deste Guia, mas cada professor é um leitor ativo, com potencial de recriar estas 

propostas em busca da sua própria identidade pedagógica. Nesse sentido, 

professor(a), fique à vontade para recriar, modificar ou adaptar as proposições deste 

Guia, a fim de produzir melhores condições para sua realidade, melhores resultados na 

aprendizagem de seus alunos e novas experiências como Professor(a) de Biologia.

� Este é um convite para quem quiser vir conosco nessa construção criativa, pois 

este Guia foi feito para os professores que desejam se lançar em busca de 

experiências inovadoras nas aulas de Biologia.

� Boa leitura!
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Falando sobre Metodologias Ativas:
focando em pontos-chave

 Para início de conversa precisamos entender aspectos gerais das Metodologias 

Ativas de Aprendizagem e seus princípios fundantes, aqui entendidos como pontos 

chave, ou seja, vamos focar em aspectos prioritários que estruturam a compreensão 

geral do que precisamos entender sobre Metodologias Ativas.

 Esse primeiro passo nos dará entendimento inicial para podermos explorar 

algumas de suas possibilidades no ensino de Biologia!

 Podemos começar ressaltando que, no tempo atual, as aspirações por 

mudanças educacionais têm levado muita gente - professores, consultores, 

formadores, pesquisadores – a se interessar pelas Metodologias Ativas de 

Aprendizagem.

 Como professores podemos inferir, com base em nossas experiências docentes 

e em debates presentes na literatura da área¹,que, de modo geral, esse interesse está 

vinculado aos grandes desafios situados no 'como ensinar', ou seja, no como superar o 

modelo tradicional de ensinar e transformar nosso ensino numa experiência 

motivadora, particularmente, para os estudantes gostarem de estudar e construir 

conhecimentos em Biologia. 

 Assim, destacamos a primeira pergunta urgente: 

 O que podemos entender por Metodologias Ativas de Aprendizagem?

 Essa não é uma pergunta aparentemente simples porque se trata de um 

conceito relativamente polissêmico; no entanto, podemos começar a responder pelo 

contraponto da metodologia ativa, ou seja, aquilo que é metodologia tradicional.

 De uma forma bem ampla, a metodologia tradicional de ensino se configura 

em aulas expositivas dos conteúdos, nas quais o único protagonista é o professor de 

Biologia que, pelo quadro de escrever ou outro recurso tecnológico, transmite toda a 

“grade” de conteúdos de genética, ecologia, zoologia, evolução, dentre outros, que 

¹ (CHASSOT, 2003; MATTAR, 2017; LEAL et al., 2018; BACICH & MORAN, 2018).



os alunos devem aprender por memorização, não importando as condições sociais em

que isso deve ocorrer².

 Além disso, faz parte da metodologia tradicional treinar os alunos em testes de

múltipla escolha, de forma tal que eles devolvam o que supostamente aprenderam em

extensos testes simulados, espelhos das provas de ingresso para o ensino superior, que

hoje são verdadeiros acontecimentos nas escolas de ensino médio. A lógica tradicional

de ensinar o que tem valor é a obediência, o silêncio, a repetição, dentre outros.

 
 Dessa forma, podemos pensar que as Metodologias Ativas tendem a seguir 

em outra direção, pois são diferentes do que é tradicional no ensino. Essa diferença se 

estabelece em relação a inúmeros aspectos, por exemplo, no papel do professor no ato 

de ensinar; no papel do aluno em relação à sua própria aprendizagem; na função da 

avaliação, no envolvimento da direção escolar, dos pais e da própria comunidade 

escolar como um todo³.

 De modo geral, as Metodologias Ativas de Aprendizagem se caracterizam pela 

inter-relação entre educação, cultura, sociedade, política e escola, sendo 

desenvolvidas por meio de estratégias ativas e criativas, centradas na atividade do 

aluno com a intenção de propiciar sua aprendizagem (BACICH & MORAN, 2018). 

E o que isso significa? Significa que o contexto social do estudante é elemento fundamental 

de qualquer metodologia ativa, ou seja, é preciso criar condições educacionais para 

estimular os estudantes a pensar ativamente sobre sua realidade, manifestando sua 

opinião e tomando decisões sobre caminhos de solução para problemas que se 

apresentam! O desenvolvimento dessas atitudes e formas de pensamento caracteriza 

aquilo que chamamos de aprendizagem ativa sobre algum conhecimento. Aqui 

destacamos o conhecimento biológico, em sua relação com o contexto social, político e 

cultural.

 Mas, quais são os princípios básicos das Metodologias Ativas de  Aprendizagem?
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²(BECKER, 1993; 2001; CHASSOT, 2003).
³(BACICH & MORAN, 2018; BECKER, 1993; COUTINHO & NASCIMENTO, 2016; FERREIRA, 2016;
LEAL et al., 2018; MATTAR, 2017; OLIVEIRA, 2012; SILVA, 2018)
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Em linhas gerais, apresentamos alguns princípios a seguir:

a. O protagonismo do aluno

Ser protagonista é assumir o papel principal de participação em todas as 

dimensões de aprendizagem. Ou seja, nas Metodologias Ativas o aluno assume 

posição central no processo de ensino e aprendizagem, cujas atenções se voltam para 

as necessidades, o contexto, as condições, o estilo de aprender de cada aluno em 

particular e da turma como um todo. 

Nesses termos, o aluno precisa ser estimulado a participar ativamente como 

protagonista, refletindo sobre problemas reais ou simulados, desenvolvendo seu 

pensamento crítico, sua liberdade de escolha e capacidade de tomada de decisão, 

aprendendo a buscar respostas e a elaborar novas perguntas sobre questões gerais 

na relação entre o conteúdo das aulas de Biologia e o contexto social, político e cultural 

em que vive. 

No contexto das Metodologias Ativas de Aprendizagem, o aluno é estimulado ao 

desenvolvimento da sua autonomia, saindo da posição receptiva e passiva, tornando-

se um agente participativo e responsável pelo seu próprio processo de aprendizagem, 

por novas e diferentes perspectivas de conhecimentos, em diferentes tipos de 

atividades propostas pelo professor (MATTAR, 2017).

b.  A problematização da realidade

� As Metodologias Ativas de Aprendizagem valorizam e assumem a 

contextualização do conhecimento nas aulas, em que se desenvolve um sentido de 

realidade e de utilidade prática aos estudos e às atividades propostas pelos 

professores e desenvolvidas pelos alunos. Com base no contexto social, os alunos são 

estimulados a julgar de maneira crítica a realidade na qual estão inseridos, que está 

sendo analisada nas aulas de Biologia.

� Vale ressaltar que temas relacionados à Biologia são frequentemente alvo de 

debates contemporâneos nos meios sociais. Assuntos que exigem conhecimento 

biológico, como surtos de determinadas doenças em algumas áreas do país, 

costumam suscitar um posicionamento crítico do aluno quando são abordados em sala 

de aula, numa perspectiva ativa e motivadora. 

� O professor de Biologia deve desenvolver estratégias de ensino que 

problematizem esses conteúdos e que não excluam as experiências vivenciadas pelo



aluno fora do ambiente escolar, associando assim os conhecimentos prévios dos 

alunos aos conteúdos escolares durante as aulas (LIMA et al., 2012).

c. O Professor como mediador

O papel do professor ao trabalhar com metodologias ativas de aprendizagem 

implica deixar de ser mero transmissor de informações. Mais do que isso: o professor 

interage com os alunos em uma perspectiva motivadora e desafiadora, instigando-os à 

busca de soluções e construção do próprio conhecimento. O professor é 

fundamentalmente um orientador, e não mais um mero transmissor, mediando a 

relação dos alunos com os conteúdos estudados (BACICH & MORAN, 2018).

d. A autonomia do aluno

� No contexto das Metodologias Ativas de Aprendizagem, a promoção da 

autonomia do aluno tem valor singular porque implica, dentre outros aspectos, o 

desenvolvimento da capacidade de decisão, a motivação em aprender, a capacidade 

de reflexão crítica, o desenvolvimento da capacidade de pesquisa, a autodisciplina e 

persistência, bem como a capacidade de organização das atividades, das informações 

e do conhecimento. Nesse contexto é fundamental que o aluno assuma uma nova 

atitude, exercitando sua autonomia nos estudos e na busca por seu próprio 

crescimento (MATTAR, 2017).

e.    Atividades em Grupo

� Uma das características básicas das Metodologias Ativas de Aprendizagem é o 

estímulo ao trabalho pedagógico em grupos de alunos. Esse tipo de trabalho se 

configura como uma maneira particular de organizar os alunos, que proporciona o 

desenvolvimento de aprendizagens específicas de conhecimento ao envolver  

mecanismos de socialização e compartilhamento de ideias, posicionamentos e 

escolhas.

 As atividades em grupo têm potencial de proporcionar experiências singulares 

de troca, partilha e convivência com “a diferença” e com a diversidade presente numa 

turma de alunos, na escola e na comunidade.

METODOLOGIAS ATIVAS EM BIOLOGIA
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f. Múltiplos Recursos

� As Metodologias Ativas estimulam a mobilização de múltiplos recursos de 

natureza tecnológica, cultural, social e científica providenciados pelos alunos em 

interação com professores, constituindo processos cognitivos de construção mais 

ricos e potencialmente criativos e inovadores.

g. Socialização do Conhecimento

� As Metodologias Ativas visam, a partir do trabalho em equipe, promover a 

integração dos alunos na tarefa de criar novos padrões de convivência social, de 

compartilhamento de ideias e de construção social do conhecimento. 

� A socialização do conhecimento imprime às metodologias ativas o caráter de 

formação de um sentimento coletivo de solidariedade e cooperação, desenvolvendo 

atitudes, valores e conhecimentos que qualificam os alunos ao convívio fraterno em 

sociedade.

� De modo geral, observe que as METODOLOGIAS ATIVAS são assim 

denominadas porque trazem um princípio fundamental que é O ALUNO ATIVO em seu 

processo de aprendizagem. Os demais princípios se articulam com esse de 

fundamental importância e pelo qual partiremos na construção de propostas para o 

ensino de Biologia.

� A partir da próxima seção vamos apresentar para você algumas propostas de 

uso desses princípios das METODOLOGIAS ATIVAS em suas aulas de Biologia. 

Vamos lá!

METODOLOGIAS ATIVAS EM BIOLOGIA
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OBJETIVOS:

-Estimular o uso das HQs no ensino de Biologia como metodologia para promover a 

criatividade, a autonomia, a capacidade para pesquisa e organização de ideias e 

conceitos entre estudantes do ensino médio;

- Orientar uma proposta metodológica pautada na produção de Histórias em 

Quadrinhos (HQs) para favorecer a aprendizagem ativa dos estudantes sobre a 

construção de conceitos de Biologia, suas relações e aplicações em contextos 

diversos.

POR QUE TRABALHAR COM HISTÓRIAS EM QUADRINHOS (HQs)?

 Sabemos que os diferentes gêneros textuais são capazes de contribuir de 

diversas maneiras para a construção de conhecimentos científicos, abrangendo desde 

o desenvolvimento da capacidade analítica, interpretativa e reflexiva dos alunos, até a 

estimulação da imaginação e da criatividade (CALAZANS, 2005).

As Histórias em Quadrinhos (HQs) constituem um gênero textual bastante 

estimulante para a aprendizagem da leitura e o desenvolvimento da imaginação, que 

acompanha gerações de indivíduos, desde a infância até a idade adulta. Sem medo de 

errar é possível arriscar que você, professor(a), que está lendo este guia, também teve 

ou tem sua coleção de HQs preferida e, com ela, aproveitou momentos de diversão e 

também de aprendizado.

O uso das HQs como recurso educacional pode ser de grande utilidade no 

ensino deBiologia, pois, na lógica do aprender se divertindo (SILVA & GONÇALVES 

JÚNIOR, 2007), o processo de produção de HQs guarda um potencial metodológico 

bastante fecundo para professores e alunos. Nesse sentido se dá a importância de se 

trabalhar o lúdico na escola, pois há uma grande diversidade de produtos e materiais 

didáticos que podem ser apresentados e oportunizados aos alunos com a intervenção 

do professor (a) (ALMEIDA, 2009).

Um exemplo disso é a produção de HQs pelos alunos, que, além do contexto de 

aprendizagem, possibilita a sua interação mais próxima com os demais, visto que, uma 

CAP. I: HISTÓRIAS EM QUADRINHOS (HQs)
PARA APRENDER BIOLOGIA
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atividade lúdica propicia além do seu produto, a sua própria ação, o seu momento 

(STEFFENJUCHEM, 2010). No contexto da prática de ensinar e aprender Biologia, um 

dos seus objetivos é estimular os alunos para o uso de diferentes linguagens e 

significados, articulando esses elementos de maneira apropriada para a construção do 

conhecimento científico (SILVA et al., 2014).    

Assim, professor(a), que tal estimular seus alunos a produzir HQs sobre o tema 

Cadeia Alimentar? Esta pode ser uma maneira divertida de construção de conceitos 

desse tema, numa abordagem ativa e autônoma de aprender criando seus próprios 

caminhos para compreensão das relações biológicas estudadas.

4Propomos o tema cadeia alimentar porque notamos, em experiência anterior , 

que a produção de uma HQ com a criação de diálogos entre os seres vivos de uma 

cadeia alimentar, pelos alunos, foi um fator que favoreceu o engajamento deles na 

execução da atividade e dos estudos sobre esse tema. Entre outros aspectos, porque 

possibilita ao aluno desenvolver sua criatividade e espontaneidade em diálogos 

alegres e descontraídos elaborados com a sua marca autoral e, principalmente, com 

base em relações conceituais coerentes com o conhecimento científico atual. 

De acordo com a série e o conteúdo que estiver trabalhando, o(a) professor(a) 

poderá desenvolver o mesmo tipo de atividade de produção de HQ com outros temas, 

novos desafios e diferentes complexidades de relações conceituais, como por 

exemplo: organelas citoplasmáticas, transfusões sanguíneas, sistema digestório, 

entre outros, de acordo com as competências e habilidades que deseja desenvolver 

entre os alunos.

Sempre que possível, o trabalho interdisciplinar deve ser promovido no sentido 

de explorar ainda mais o potencial da estratégia metodológica de produção de HQs.  A 

parceria com outros professores, como de Língua Portuguesa e Artes, expande o 

potencial educacional da proposta para além do foco nos conhecimentos biológicos, 

podendo alcançar o desenvolvimento de outras competências e habilidades 

vinculadas a inúmeras novas aprendizagens.

Então, vamos lá! Mãos à obra!

4Uma experiência de uso metodológico das HQs no Ensino de Biologia já foi aplicada pelos autores em turmas de
ensino médio de uma escola pública em Belém- PA, havendo na ocasião grande aceitabilidade e engajamento
por parte dos alunos. Esta aplicação deu origem a um relato de experiência que foi apresentado no VII ENEBIO
(Encontro Nacional de Ensino de Biologia), realizado na referida cidade em 2018, sobo título A Construção de
Narrativas no formato de Histórias em Quadrinhos (HQs) como possibilidade Metodológica para Ensinar Biologia
Disponívelem:https://sbenbio.org.br/wp-content/uploads/anais/anais_vii_enebio_norte_completo_2018.pdf#page=2985
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Para melhor entendimento organizamos o

desenvolvimento da atividade com os alunos, em etapas, a saber:

 
1.Orientação da Metodologia para os alunos;

2.Pesquisa bibliográfica para estudo do tema Cadeia Alimentar; 

3.Produção das HQs;

3.1 Definição do ambiente; 

3.2 Definição dos personagens; 

3.3 Produção dos diálogos;

3.4 Definição da forma de apresentação da HQ;

4. Socialização das Produções dos alunos.

Vamos entender cada uma dessas etapas:

1. Orientação da Metodologia para os alunos

 Nesta etapa inicial, a metodologia a ser desenvolvida deve ser apresentada aos 

alunos para que entendam seus objetivos e se engajem nas etapas de produção do 

trabalho. 

 Para mobilizar o interesse dos estudantes, cada professor(a) pode trazer recortes 

de HQs ou exemplares inteiros já existentes que explorem algum tipo de 

assunto ou conteúdo de interesse educacional. A forma de orientação e apresentação 

da metodologia fica a critério de cada docente, o qual deve estimular o interesse dos 

alunos pelo trabalho autoral, pela articulação em equipe, pela liberdade de criação e 

pela possibilidade de despertar talentos entre os alunos da turma. Este momento inicial 

servirá para os professores orientarem os seguintes encaminhamentos:

a.Natureza da metodologia: coletiva;

b. Definição da quantidade de grupos em função do tamanho da turma;

c. Definição da quantidade de membros por grupo: até 04 componentes;

d. Explicação das Etapas da metodologia;

e.Cronograma da atividade;

f.   Avaliação

METODOLOGIAS ATIVAS EM BIOLOGIA
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 Todos esses aspectos devem ser esclarecidos para os alunos, de forma tal que eles 

se sintam protagonistas de todo o processo de desenvolvimento da metodologia.

2. Pesquisa bibliográfica para estudo

do tema Cadeia Alimentar

 Esta é a etapa na qual os alunos vão ser orientados a se dedicar à busca de 

fontes de pesquisa que forneçam conteúdos e informações necessários à construção 

dos conceitos de Biologia envolvidos na HQ, nesta proposta, o tema Cadeia Alimentar.

 Inicialmente, é necessário que cada professor(a) converse com os alunos sobre

os principais conceitos a serem explorados durante a produção das HQs. Eles deverão 

ser orientados a consultar livros, revistas, sites da internet e outros meios que possam 

ser utilizados no processo de produção das HQs.

 Sugerimos que os alunos, em equipes, produzam HQs abordando os seguintes  

conceitos de Biologia relacionados ao tema Cadeia Alimentar:

 1. Espécie

 2. Hábitat

 3. Nicho ecológico

 4. População

 5. Ecossistema

 6. Organismo Produtor

 7. Organismo Consumidor

 8. Organismo Decompositor

 9. Fluxo de matéria e energia na cadeia alimentar

 
 Na pesquisa bibliográfica, os alunos também deverão buscar pelos conteúdos e 

informações relativas às características do ambiente em que se passa a história, assim 

como, das espécies que nele vivem.
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Recorte de HQ produzida à mão livre em ambiente escolhido por alunos do ensino médio de escola pública em Belém-PA. A 
habilidade dos alunos foi fundamental para a escolha dessa forma de apresentação de HQ. Fonte: alunos do ensino médio de uma 
escola pública de Belém-PA

3. Produção das HQs

 A etapa de produção das HQs pressupõe um processo de construção de uma 

narrativa que explique os conceitos estudados e as relações entre si e com o contexto 

no qual a narrativa foi criada. Essa etapa envolve os seguintes passos, sempre 

mediados pelos professores:

3.1. Definição do ambiente: nesta etapa os alunos irão definir em que tipo de 

ambiente se passa a HQ. A definição do ambiente é de fundamental importância 

porque, a partir daí, serão definidos o roteiro, os personagens e seus diálogos.

Para qualquer ambiente, os alunos podem recorrer a imagens extraídas da 

internet para criar suas HQs, ou outros recursos, criando os diálogos dos personagens 

representados pelas espécies.

A figura 1 ilustra recorte de uma HQ produzida por meio de desenhos à mão 

livre, feita por alunos do ensino médio de uma escola pública em Belém-PA.

Figura 1 – Recorte de HQ produzida por desenho à mão livre.

3.2. Definição dos personagens: é a etapa na qual os alunos irão definir quantos e 

quais serão os personagens que farão parte da HQ, levando em consideração o 

ambiente em que transcorre a trama.

� Os personagens serão representados por espécies nativas que compõem 

aquele habitat, que servirá como suporte para a elaboração dos diálogos entre eles.



Essas informações serão oriundas da revisão bibliográfica realizada pelos alunos,que 

também terão de pesquisar as relações alimentares entre as espécies escolhidas para 

a HQ.O conjunto dessas informações subsidiará a elaboração dos diálogos entre os 

personagens.

� A escolha de personagens pelos alunos tende a ser um importante aspecto 

motivador, pois os alunos usam a criatividade para criar personagens que representem 

os mais variados organismos vivos ligados aos contextos naturais escolhidos, como 

por exemplo: a escolha de espécies de peixes nativas da Amazônia que fazem parte da 

rotina alimentar da comunidade ou cidade em que vivem.

�

3.3. Produção dos diálogos: é a etapa na qual os alunos irão criar e redigir as falas 

dos personagens da HQ. Os diálogos devem ser produzidos pelos alunos reunidos em 

equipes. Assim, cada componente poderá dar a sua contribuição criativa para dar vida 

aos personagens, podendo valer-se de uma linguagem leve, descontraída e bem 

humorada, sempre com base nos estudos realizados durante a revisão bibliográfica 

para não incorrer em equívocos conceituais.

� Esse aspecto pode contribuir como fator motivador ao engajamento dos alunos 

durante o processo de produção da HQ (participação ativa), uma vez que expressões 

usuais dos próprios alunos podem fazer parte dos diálogos sem perderem a coerência 

conceitual.

3.4. Definição da forma de apresentação da HQ: vencidas as etapas anteriores, os 

alunos passarão à etapa final de produção do trabalho, que é a escolha da forma de 

apresentação da sua HQ.

A escolha dependerá das habilidades dos alunos em produzir os desenhos e 

também da sua disponibilidade de recursos materiais, como computador, notebook, 

celular e internet, por exemplo.
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Caso a escola disponha desses recursos num laboratório de informática, o 

professor pode requerer a utilização desse espaço pelos alunos para a realização do 

trabalho de desenvolvimento da HQ.

4. Socialização das Produções

 Ao final, o professor deve organizar a socialização das produções das equipes, 

destacando as principais ideias e relações conceituais vinculados a diferentes 

ambientes e cadeias alimentares. É preciso valorizar a autonomia dos alunos e chamar 

atenção para a necessidade de superação das dificuldades para grupos que 

demonstrarem menor esforço, se isso ocorrer. Essa proposta metodológica requer de 

você, professor(a), extrema organização e coordenação no acompanhamento das 

atividades com os alunos.

A ação dos alunos para explicarem sua HQ, seu processo de produção, como se 

organizaram e produziram seu material, é de importância fundamental nesse 

processo. Durante a socialização as equipes podem expressar seus pontos de vista 

sobre os trabalhos uns dos outros e apresentar análises do material produzido, o que 

aumenta a riqueza do aprendizado durante essa interação.

O(a) professor(a) deve fazer um cronograma estabelecendo os prazos para que 

as equipes de alunos percorram as etapas de produção das HQs. Em linhas gerais, 

entre a comunicação inicial da atividade aos alunos, orientação das equipes (de acordo 

com o cronograma) e a apresentação dos trabalhos prontos ao professor, é possível 

que em aproximadamente três semanas seja possível a efetivação dessa proposta 

metodológica, mas cabe a cada professor planejar a sua implementação.A figura 2 

ilustra um resumo das etapas de produção das HQs.

Figura 2 – Resumo das etapas de produção das Hqs.

Definição do
ambiente

Definição dos
personagens

Produção
dos diálogos

Pesquisa
Bibliográfica

Forma de
apresentação
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As etapas de produção das HQs. A partir da pesquisa bibliográfica é feita a definição do ambiente em que se passa a história. De 

acordo com o ambiente escolhido, a pesquisa bibliográfica deve ser retomada para atender às características dele. Em seguida é 

feita a definição dos personagens e a produção dos seus diálogos. Por fim, é definida a forma de apresentação da HQ.

Fonte: elaborada pelos autores.



OBJETIVOS:

- Conhecer aspectos gerais da metodologia da problematização e

sua contribuição na educação básica;

- Compreender possibilidades de aplicação de alguns aspectos da metodologia da 

problematização para dinamizar aulas de Biologia.

POR QUE TRABALHAR COM PROBLEMATIZAÇÃO?

A Metodologia da Problematização se baseia na apresentação de situações 

abertas, sugestivas e desafiadoras, que exijam dos alunos atitudes ativas e esforço de 

iniciativa para buscar suas próprias respostas, construir seu próprio conhecimento 

(POZO, 1998).

Ao exigir a construção ativa do seu conhecimento, podemos dizer que a 

Problematização é uma metodologia ativa de aprendizagem na qual os problemas são 

identificados pelos alunos, extraídos da observação da realidade, ou seja, a realidade 

é problematizada (MATTAR, 2017).

Como metodologia de ensino, a Problematização tem sido recomendada para o 

estudo de temas relacionados com a vida em sociedade (BERBEL,1998). Isso porque, 

entre outros aspectos, ensinar os alunos a resolver problemas significa estimulá-los a 

aprender a aprender, no sentido de construir por si próprios respostas às perguntas 

que lhes desafiam, ao invés de esperar uma resposta pronta, elaborada no livro 

didático ou transmitida pelo professor (POZO, 1998).

 O mesmo problema é sempre desafiador para professores e alunos?

 Essa é uma pergunta que parece ingênua e sem importância. No entanto, 

guarda sua relevância no debate sobre o uso da problematização no ensino. A questão 

do desafio no núcleo do problema é de fundamental importância no processo de ensino 

e aprendizagem.

ESTRATÉGIA II: AULAS
DESAFIADORAS DE BIOLOGIA:

vale a pena problematizar!
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Uma situação ocorrida com um professor num bairro periférico revela essa importância. 

Vejamos essa pequena história: o professor pensando dominar o ensino problematizador 

perguntou a um menino negro e pobre: 'Quantas pernas têm o gafanhoto?'. A criança olhou com 

certa melancolia para o professor e respondeu: 'Quem me dera que eu tivesse os mesmos 

problemas que o senhor!' (adaptado de ECHEVERRÍA; POZO, 1998). 

Essa situação nos mostra que a proposição de um 'problema' tem relação direta com o 

contexto no qual ocorre e com as expectativas dos alunos, ou seja, o que para nós, 

professores(as), pode ser um problema relevante e significativo, de forma oposta, pode ser 

trivial e sem sentido para os nossos alunos.

Dessa forma, caro professor(a) de Biologia, propomos aqui aproximações ao uso dessa 

Metodologia Ativa como forma de engajar os seus alunos à aprendizagem de temas de Biologia 

que frequentemente são divulgados nos meios de comunicação em geral, fazendo parte, 

portanto, da realidade da vida dos alunos. Impactos ambientais, ISTs (infecções sexualmente 

transmissíveis), doenças transmitidas por vetores, desenvolvimento de vacinas etc., são 

alguns exemplos desses temas.

Como forma de aproximação à Metodologia da Problematização com temas de Biologia, 

propomos desenvolver em sala de aula uma estratégia metodológica inspirada no Método 

do Arco, desenvolvido pelo Francês Charles Maguerez, apresentada no Brasil por Bordenave 

e Pereira (2011), fazendo algumas adaptações em suas etapas de execução (MATTAR, 2017).

O Método do Arco baseia-se em cinco etapas, a saber: Observação da realidade, 

Pontos- chave, Teorização, Hipóteses de solução e Aplicação à realidade. Ao longo dessas 

etapas, inicialmente, os alunos observam a realidade da qual irão extrair um problema a 

respeito de um tema previamente estabelecido pelo professor. Em seguida, eles identificam os 

pontos-chave, ou seja, quais tópicos precisarão pesquisar para solucionar o problema 

identificado.

Na etapa da teorização, os alunos buscam fontes de informação e estudam a fundo os 

conteúdos pesquisados para elaborar as hipóteses de solução do problema. E por fim, na 

última etapa, eles aplicam na prática ou encaminham a hipótese de solução do problema 

(BERBEL, 1998). A figura 3 ilustra o Arco de Maguerez.
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Figura 3- Etapas de execução do Método do Arco.

COMO DESENVOLVER ESSA PROPOSTA?

� Ela será desenvolvida obedecendo

 às seguintes etapas: 

1. Produção de álbuns pelos alunos(Observação da Realidade);

2. Identificação de problemas(Pontos-Chave);

3. Teorização;

4. Discussão(Hipóteses de Solução);

5. Proposição de soluções(Aplicação à Realidade).�

1ª Etapa: Produção de álbuns pelos alunos

� Nesta etapa os alunos, divididos em grupos, irão elaborar um álbum para cada 

equipe, coletando reportagens jornalísticas publicadas em jornais, revistas, sites da 

internet, etc. cujos conteúdos estejam relacionados a conhecimentos biológicos. Por 

exemplo, uma matéria jornalística publicada na internet sobre transfusões sanguíneas 

(FIGURA 4).
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Teorização

Hipótese de Solução

Observação da
Realidade(problema)

Aplicação à
Realidade(prática)

Pontos-Chave

REALIDADE
Método do Arco desenvolvido pelo francês CharlesMaguerez. Baseia-se em cinco etapas: observação da realidade, pontos-chave, 

teorização, hipóteses de solução e aplicação à realidade.Observe que o problema identificado parte da observação da realidade, 

percorre as outras etapas e sua solução e retorna para ser aplicada, de forma prática, na realidade. Para saber mais, consulte: 

Metodologia da Problematização – fundamentos e aplicações, Neusi Aparecida Navas Berbel, 1999. Fonte:Berbel (1998).
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Figura 4 – Recorte de matéria jornalística publicada na internet.

O que acontece com quem recebe uma

transfusão de sangue errado?

Recorte de matéria publicada na internet sobre transfusões sanguíneas. A matéria fala sobre as complicações que podem ocorrer 
com o paciente que recebe tipo sanguíneo incompatível com o seu e os procedimentos emergenciais que devem ser tomados para 
o seu tratamento. Fonte: site da internet disponível em: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-acontece-com-quem-
recebe-uma-transfusao-de-sangue-errado/.

Fonte: adaptado de Revista Mundo Estranho. Disponível em:https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-acontece-com-
quem-recebe-uma-transfusao-de-sangue-errado/.

 A seguir, observe o texto da matéria sobre as transfusões sanguíneas 

apresentada anteriormente:

O que acontece com quem recebe uma transfusão de sangue errado

 O sangue original da pessoa rejeita o sangue doado, causando uma série de 

complicações. Isso pode acontecer quando a bolsa de sangue é trocada ou por erros 

de identificação do paciente, que acaba recebendo um tipo sanguíneo (A, B, AB ou O) 

incompatível com o seu ou com fator Rh (positivo ou negativo) trocado.

 Quando o sangue errado entra no sistema circulatório do paciente, o pior 

cenário que pode acontecer é a reação hemolítica aguda: as hemácias do sangue que 

foi doado são destruídas.

 Quando isso acontece, os médicos devem interromper imediatamente a 

transfusão e medicar o paciente com soro fisiológico. A transfusão de sangue errado 

também pode provocar efeitos menos graves, como coceiras no corpo, reações 

alérgicas e febre. Além de soro fisiológico, dependendo da gravidade da hemólise, o 

paciente pode necessitar de analgésico, antialérgicos ou drogas para aumentar a 

pressão arterial.



A partir da elaboração dos álbuns, estes serão apresentados ao professor que 

irá orientá-los para a segunda etapa: a Identificação de Problemas ou 

Problematização.

2ª Etapa: Identificação de problemas

� É a etapa na qual os alunos farão a leitura dos álbuns elaborados por eles e, em 

seguida, irão identificar problemas dentro dos conteúdos das matérias jornalísticas 

acerca de conhecimentos biológicos ali presentes. Por exemplo, na matéria apontada 

anteriormente, os alunos deveriam identificar problemas relacionados a erros nas 

transfusões sanguíneas.

3ª Etapa: Teorização

� Nesta etapa os alunos deverão buscar explicações teóricas acerca dos 

conteúdos de Biologia explorados na matéria jornalística que está sendo analisada. No 

tema transfusão sanguínea é possível que os alunos explorem conteúdos como: quais 

são os tipos sanguíneos humanos? Qual a diferença entre eles? Por que são 

incompatíveis? É a fase de pesquisa, de busca de fontes de informações, 

levantamento de material (vídeos, livros, revistas, jornais etc.) de acordo com os 

recursos disponíveis.

4ª Etapa: Discussão

A discussão é a etapa na qual os alunos, em sala de aula, em grupos, fazem uma 

discussão acerca dos problemas identificados e das explicações teóricas que 

procuraram explorar para se apropriarem das questões envolvidas nas reportagens e 

para que possam propor possíveis soluções para os problemas identificados.
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5ª Etapa: Proposição de soluções

� É a etapa na qual os alunos irão concluir as atividades. Eles deverão propor 

possíveis soluções para os problemas identificados ao longo do estudo das 

reportagens. Isso pode ser feito por meio de apresentações em sala de aula para os 

demais alunos, mediadas pelo professor, utilizando maquetes, painéis, apresentação 

de slides, dramatizações, produção de folder ou cartilha educativa, entre outros meios.

� Essa proposta metodológica pode ser desenvolvida por você, professor(a) de 

Biologia, ao longo de um bimestre, paralelamente às outras atividades previstas em 

seu plano bimestral, havendo portanto a culminância ao final desse período.  A figura 5 

resume as etapas desta proposta metodológica.

Figura 5- Etapas da proposta metodológica inspirada na Problematização.

1. Produção de
álbuns pelos

alunos

3. Teorização

5. Proposição de
soluções

4. Discussão
2. Identificação
de problemas

Etapas do desenvolvimento da proposta metodológica inspirada na Metodologia da Problematização. A partir da produção de álbuns(1)
com reportagens jornalísticas abordando conhecimentos biológicos, os alunos identificam neles problemas(2) voltados à sua realidade.
Estes conduzem à teorização(3) dos conteúdos envolvidos nos problemas. A partir da discussão(4) gerada, os alunos propõem
soluções(5) para os problemas identificados. Fonte: Elaborada pelos autores.



OBJETIVOS:

- Favorecer o engajamento do aluno em sua aprendizagem

por meio de atividade em aula prática de campo de Biologia;

- Possibilitar ao aluno identificar in loco características de

 um ecossistema específico;

- Possibilitar que o aluno relacione as características observadas com os aspectos 

pesquisados sobre a Floresta Amazônica.

POR QUE TRABALHAR ESSA PROPOSTA?

 Para Leal et al. (2018) a realização de atividades pedagógicas fora da sala de 

aula convencional é possível em qualquer fase escolar, como visitas a museus, sítios 

arqueológicos, etc., que podem ser desenvolvidas tanto no ensino fundamental quanto 

no ensino médio. 

Particularmente, a Prática de Campo no ensino de Ciências, por se tratar de um 

estudo in loco, favorece o contato com os sentidos humanos em um ecossistema 

natural, promovendo o estreitamento da relação entre o ser humano e o ambiente 

(CAMPOS, 2015; SANTOS, 2018). 

Para colocar em prática essa proposta, apresentamos um Guia de Trabalho do 

Aluno para Aula Prática de Campo de Biologia, para ser utilizado pelos alunos 

durante a aula em ecossistema de Floresta Amazônica.

 Nesta proposta em particular, situando a Floresta Amazônica como objeto de 

estudo em uma aula prática de campo de Biologia, objetivamos que o aluno vivencie e 

conheça, na prática, aspectos da região em que vive - fato que pode favorecer a 

contextualização do ensino e o engajamento do aluno em sua aprendizagem, assim 

como a valorização dos conhecimentos prévios trazidos do seu cotidiano em relação a 

sua região.

ESTRATÉGIA III: PRÁTICA DE CAMPO
DE BIOLOGIA:

orientações e sugestões
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Dessa forma, é possível que você, professor(a) de Biologia, dependendo da 

região em que atua, faça as adaptações necessárias para explorar com seus alunos as 

características do lugar em que vivem. 

Assim, defendemos que, quando o aluno é exposto a atividades práticas, ele 

seja capaz de examinar e identificar características do assunto estudado, o que pode 

promover uma aprendizagem ativa na medida em que esse método se centra no 

estudante como protagonista de sua aprendizagem (BACICH & MORAN, 2018; 

SANTOS, 2018; SOUZA et al., 2016).

COMO DESENVOLVER ESSA PROPOSTA?

Etapas do desenvolvimento da atividade:

1. Pesquisa bibliográfica 

Durante a aula prática de campo os alunos irão receber um guia de trabalho. 

Para fazer as atividades desse guia em campo é necessário que os alunos façam, 

previamente, um trabalho teórico de pesquisa sobre as características gerais da 

Floresta Amazônica.

O aluno deverá pesquisar os seguintes aspectos: 

1. Vegetação

2. Fauna

3. Solo

4. Tipos de caules

5. Tipos de Folhas

 Essa pesquisa deverá conter imagens dos aspectos citados e, ao final, os 

alunos em equipe deverão apresentar ao professor um texto síntese dos tópicos 

de conteúdos estudados, pois o mesmo irá servir como base para o 

preenchimento do guia de trabalho em campo pelos alunos.

2. Preenchimento do Guia de Trabalho do Aluno

 A seguir é apresentado o guia de trabalho do aluno, o qual deverá ser  

preenchido durante a prática de campo de Biologia a partir das observações feitas in 

loco e da pesquisa feita anteriormente.
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3. Observação e registro

Durante a aula, os alunos deverão fazer observações e registros escritos, 

fotográficos e pequenos vídeos descritivos sobre as características do local escolhido 

para a aula, como solo, vegetação, fauna etc. 

Eles devem ser orientados a levar materiais para anotação (lápis ou caneta e 

papel), câmera para registro fotográfico e de vídeo (podendo ser do celular). A 

observação e os registros, assim como o trabalho teórico de pesquisa, são 

fundamentais para o preenchimento do guia de trabalho do aluno nessa etapa.

Ao observar durante a aula prática de campo os aspectos pesquisados 

anteriormente relacionados à vegetação, fauna e solo, os alunos deverão identificá-los 

e fotografá-los. Por exemplo: caule do tipo tronco, folha composta, material em 

decomposição no solo etc. Para a identificação os alunos devem usar fita de papel 

Kraft e pincel atômico.

4. Análise e Discussão

Após o preenchimento do Guia de Trabalho, os alunos farão a organização, 

análise e discussão dos dados coletados, tanto escritos quanto fotográficos. O objetivo 

desse momento é que os alunos percebam e relacionem os registros feitos in loco com 

os dados pesquisados anteriormente.

DE VOLTA À ESCOLA 

Na escola, os alunos irão utilizar os registros feitos em campo para a preparação 

de uma exposição do trabalho por meio de aplicativo de apresentação contendo fotos, 

imagens, textos e até pequenos vídeos descritivos feitos em determinados momentos 

da aula. Caso não haja esse recurso na escola, os alunos podem preparar painéis com 

cartazes para expor em sala de aula o material coletado em campo (registros escritos e 

fotográficos).

Cada equipe fará a sua apresentação para a turma e, após as apresentações, o 

professor conduzirá as discussões finais com a participação de todos os alunos, 

enfatizando a relação entre os conteúdos pesquisados de Biologia e os aspectos do 

ecossistema Floresta Amazônica observado durante a aula prática de campo.  
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A figura 6 resume as etapas dessa atividade.

Figura 6- Etapas da Prática de Campo de Biologia.
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As etapas da prática de campo de Biologia, com utilização do guia de trabalho do aluno. A pesquisa bibliográfica (1) realizada
previamente sobre o tema Floresta Amazônica pelos alunos dá suporte para a utilização do guia de trabalho (2) em campo pelos
alunos. Os registros (3) feitos in loco são comparados e relacionados aos aspectos pesquisados(1). Os dados pesquisados da
bibliografia(1) e coletados na aula em campo(3) são analisados(4) e discutidos para serem utilizados durante a apresentação
em sala de aula. Fonte: elaborada pelos autores.



ATÉ BREVE, PROFESSOR(A)!

Ao chegarmos ao final deste Guia para Professores esperamos que, de alguma 

forma, tenhamos contribuído para inspirar você, Professor(a) de Biologia, a continuar 

buscando novas formas de ensinar, capazes de superar o ensino tradicional, que há 

tempos sinaliza a necessidade de superação!

� Temos em mente que este Guia se configura como um recurso de apoio 

formativo, que ainda carece de contribuições para que sua utilização venha a ser 

efetivamente implementada. No entanto, ao lhe apresentar os princípios das 

Metodologias Ativas de Aprendizagem por meio de três propostas metodológicas 

diferentes, esperamos ter dado um passo importante para possibilitar a você, 

professor(a), o encontro com um novo caminho em sua trajetória profissional como 

Professor de Biologia!

� E que nesta caminhada continuemos em busca de propiciar aos nossos alunos 

aulas mais motivadoras e inovadoras e a nós, professores, mais prazer em ensinar!

� Na seção seguinte apresentamos como sugestão para aprofundamento no 

universo das Metodologias Ativas de aprendizagem uma lista de livros e sites da 

internet que irão lhe possibilitar uma maior e melhor imersão nesse tema, que, na 

atualidade, vem sendo amplamente difundido em experiências profissionais em 

escolas e universidades de todo o país. Assim, nos despedimos aqui!

 Um grande abraço a todos!
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Apresentação do Projeto: 

Trata-se de um Projeto de pesquisa de mestrado com foco na validação pedagógica de um Guia de 

Metodologias Ativas desenvolvido para professores de Biologia que objetiva evidenciar aspectos teóricos e 

metodológicos que, segundo a opinião de professores de biologia, qualificam esse produto educacional 

como uma ferramenta auxiliar no processo de inovação de suas práticas pedagógicas no ensino de biologia. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Geral: 

Evidenciar aspectos teóricos e metodológicos de validação de um Guia de Metodologias Ativas para 

Professores de Biologia. 

Objetivos Específicos: 

- Conhecer as principais possibilidades pedagógicas ligadas a metodologias ativas para o ensino de 

biologia, na visão de professores participantes de uma experiência formativa mediada por um guia sobre a 

referida temática; 

 
- Explicitar desafios pedagógicos para a implementação de metodologias ativas no ensino de biologia, na 

visão de professores participantes da referida experiência de formação continuada; 
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- Investigar aspectos de validação de um Guia de Metodologias Ativas para a formação continuada para 

professores de biologia. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: 

O desconforto ou vazamento de dados dos professores participantes são possíveis riscos da pesquisa. 

 

Benefícios: 

A pesquisa intenciona oferecer benefícios aos Professores de Biologia da Rede Pública de Ensino, por meio 

de um Guia de Metodologias Ativas de Aprendizagem, para que os mesmos possam inovar em suas aulas, 

com o auxílio deste Guia e, por conseguinte, melhorar o Ensino de Biologia no Ensino Médio da Rede 

Pública de Educação. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Trata-se de uma pesquisa de validação de produto educacional intitulado: "Guia de Metodologias Ativas 

para professores de Biologia: estudo de validação numa experiência de formação docente continuada em 

Belém-PA", de natureza qualitativa, envolvendo a percepção de professores de biologia participantes de 

uma experiência de formação continuada. A qual será desenvolvida dentro do contexto de investigação de 

formação continuada de professores de biologia, tendo como lócus o Instituto de Ciências Biológicas (ICB) 

da Universidade Federal do Pará (UFPA), com uma Turma do ‘Minicurso de Metodologias Ativas para 

Professores de Biologia’. O minicurso será ofertado em data posterior, para professores que atuam 

efetivamente no ensino de biologia, preferencialmente, em escolas da rede pública de ensino. A 

Metodologia da Pesquisa se desenvolverá nas seguintes etapas: 

1.A Metodologia da Pesquisa se desenvolverá nas seguintes etapas: 

1.Elaboração do Produto Educacional ou Pedagógico; 

2.Realização do Minicurso de Metodologias Ativas para Professores de Biologia, e 

3.Coleta de Dados. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

O pesquisador apresentou todos os termos de apresentação obrigatória. 

Recomendações: 

Sem recomendações. 
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Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Diante do exposto somos pela aprovação do protocolo. Este é nosso parecer, SMJ. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

 
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
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Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 10/12/2018  Aceito 
do Projeto ROJETO_1208041.pdf 22:52:09  

TCLE / Termos de TCLE.pdf 10/12/2018 SILVIO CESAR Aceito 
Assentimento /  22:50:49 CARDOSO DE  

Justificativa de   MORAES  

Ausência     

Outros Termo_de_compromisso.pdf 29/10/2018 SILVIO CESAR Aceito 
  18:55:46 CARDOSO DE  

   MORAES  

Outros isencao.pdf 29/10/2018 SILVIO CESAR Aceito 
  18:54:57 CARDOSO DE  

   MORAES  

Outros Termo_de_aceite.pdf 29/10/2018 SILVIO CESAR Aceito 
  18:19:43 CARDOSO DE  

   MORAES  

Outros Carta_de_encaminhamento.pdf 29/10/2018 SILVIO CESAR Aceito 
  18:17:56 CARDOSO DE  

   MORAES  

Projeto Detalhado / projetodepesquisa.pdf 29/10/2018 SILVIO CESAR Aceito 
Brochura  18:13:57 CARDOSO DE  

Investigador   MORAES  

TCLE / Termos de Termo_de_consentimento.pdf 22/10/2018 SILVIO CESAR Aceito 
Assentimento /  13:11:44 CARDOSO DE  

Justificativa de   MORAES  

Ausência     

Folha de Rosto Folha_de_rosto.pdf 22/10/2018 SILVIO CESAR Aceito 
  13:11:21 CARDOSO DE  

   MORAES  
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Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 
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