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O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é um projeto que tem a
finalidade de valorizar o magistério e apoiar estudantes de licenciatura das instituições de
educação superior. Um dos objetivos do PIBID é elevar a qualidade das ações acadêmicas
voltadas à formação de professores,  bem como contribuir  para melhorar o  desempenho e
aprendizado dos alunos das  escolas  públicas.  O PIBID Biologia  da UFVJM atua em três
escolas  públicas  estaduais.  Na  fase  diagnóstica  do  projeto,  foram  analisados  os  livros
didáticos das escolas,  os Conteúdos Básicos Comuns (CBC) de Biologia,  a dinâmica nas
salas de aula e a estrutura das instituições contempladas. Após esse momento, foi possível
notar  grande  dificuldade  dos  alunos  com  o  aprendizado  da  Botânica  e  também  dos
professores com o ensino da disciplina. A fragmentação do conteúdo parece ser a principal
crítica  dos  professores  e  alunos,  afirmando  que  o  ensino  tradicional  de  Botânica  está
reduzido  a  um  processo  de  memorização  de  características,  sem  que  se  componha  uma
unidade clara do ponto de vista biológico. A proposta do PIBID Biologia neste contexto foi
a  sugestão  de  uma  nova  abordagem  dos  temas,  bem  como  uma  reorganização  destes
conteúdos  no  Ensino  Médio.  Para  isso,  foram  feitas  alterações  na  ordem  dos  conteúdos
durante  o  ano,  de  forma  que  os  alunos  tivessem  primeiramente  noções  de  Biologia
Evolutiva,  base  para  a  nova  proposta  de  ensino.  Aulas  foram  ministradas  em  horários
extraclasse pelos bolsistas do PIBID e seguiram uma abordagem construtivista na área da
Botânica,  instigando  os  alunos  a  entenderem não  só  aspectos  morfológicos  mas  também
evolutivos, conceitos de diversidade biológica e até aspectos filosóficos. Ainda que se trate
de  um  estudo  local  e  preliminar,  há  indicação  clara  de  resultados  positivos  com  essas
aulas, observada pelo crescente interesse dos alunos e também pelo desempenho destes na
disciplina. 

Palavras-chave: Diamantina, Licenciatura, Botânica, Ensino Médio.

1 Financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES
2 Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Departamento de Ciências Biológicas, Campus JK,
Rodovia MG 367 - km 583, Diamantina, MG, Brasil. carolineandrino@yahoo.com.br

ISBN: 978-85-211-0061-4

61º Congresso Nacional de Botânica 05 a 10 de Setembro de 2010
Manaus, Amazonas, Brasil


