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Resumo 

 

 

Os números crescentes de DSTs, o quadro de gravidez precoce, educação ambiental e 

outras questões importantes nestas áreas preocupam cada vez mais, salientam Afonso (1996), 

Rena (2001), Ribeiro (2009) entre outros/as tantos/as autores/as. A escola a partir da LDB 

93/96 tem oficialmente incluída em seu currículo os Temas Transversais Orientação Sexual e 

Educação Ambiental. Em nossas vivências na escola, parte do relato dos/as acadêmicos/as 

que nela estão atuando, revela que embora o tempo já tenha passado desde a data da 

promulgação da lei, a escola continua à margem nestes aspectos. Os/as acadêmicos/as da 

faculdade têm se deparado com estes desafios e, muitas vezes, esta tarefa tem ficado a seu 

encargo. Já faz um tempo que nas disciplinas pedagógicas temos dado uma atenção especial a 

aspectos da sexualidade e educação ambiental e contribuído de modo satisfatório, mas pontual 

para a discussão/ reflexão sobre as temáticas em algumas escolas de atuação. Queremos que 

estas temáticas tomem seu lugar de destaque como sabemos que tem por sua importância, 

especialmente a questão sexual, destaca Rena (2001), no processo de desenvolvimento bio-

psico-social de cada pessoa. A oportunidade de trabalhar com estas temáticas, com certeza, 

poderão fazer a diferença necessária no enfrentamento das questões relativas à saúde geral, 

sexual e reprodutiva que precisam da legitimidade que a escola pode conceder. 

Deste modo, vemos como significativo, o presente projeto, que pretende se constituir 

em um momento especial para a formação inicial e continuada. A proposta é analisar, 

elaborar, adaptar bem como, testá-los em escolas de médio e a coletar dados sobre como 

professores/as e alunos/as destas modalidades de ensino respondem a estas propostas, o que 

sentem e pensam sobre estas intervenções e o que sugerem. Assim, teoria e prática reforçada 

pela pesquisa e constante discussão/reflexão poderão buscar diminuir as lacunas entre 
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formação inicial e continuada e as demandas da escola em uma sociedade líquido- moderna, 

como bem destaca Bauman (2008). 

 

Introdução 

 

Em uma sociedade líquido-moderna, como afirma Bauman (2008), que está em 

permanente transformação em que nada pode ser como antes, é preciso reforçar cada vez mais 

o interno em cada pessoa. É aí que a educação ganha mais significado e que as exigências 

para os/as educadores/as se renovam e acentuam. Assim, o projeto “Atividades e recursos 

para o ensino de Biologia no Ensino Médio: redescobrindo o prazer de ensinar e de aprender 

sobre temas polêmicos”. Este tem por objetivo geral oportunizar aos/às acadêmicos/as um 

espaço semanal para discutir/refletir sobre aspectos do conteúdo de Biologia e propor a 

criação de recursos que privilegiem a ludicidade e a exploração dos sentidos. Tem como foco 

os temas da vida cotidiana referentes a aspectos da saúde geral, sexual e reprodutiva, de modo 

particular. 

 

Metodologia 

 

 

O presente trabalho se constitui num estudo qualitativo-descritivo, que será 

desenvolvido nas dependências da Faculdade de Biociências e em três escolas a serem 

designadas em que os/as acadêmicos/as realizam suas atividades da disciplina de Metodologia 

e Prática do Ensino de Biologia. Serão coletados dados através de: a) questionários 

endereçados aos/ às professores/as de Biologia das escolas em que são realizadas as atividades 

da disciplina em questão; questionário aos/às alunos/as do E. Médio de três escolas; diários de 

registros de observações e atividades dos licenciandos/ as em suas respectivas turmas em 

escolas de E.M; Os dados serão tratados por uma metodologia de análise de conteúdo com 

abordagem qualitativa, baseada na unitarização dos textos, categorização, descrição das 

categorias encontradas e interpretação. 

 

Resultados  

 

A presente pesquisa está em andamento. As atividades discriminadas anteriormente 

estão sendo desenvolvidas; bem como a distribuição do questionário, coleta de dados e 

elaboração e produção de materiais. Devido a isto, não serão apresentados, neste momento, os 

resultados. 
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