
 

 

 

                                                                

 
 

MATERIAIS DIDÁTICOS

RESSIGNIFICANDO

RESUMO  

O ensino de biologia está se reformulando e construindo novas práticas na sala de aula. 
Mas apesar disso, hoje em meio século XXI, na ed
clássico do professor ministrando apenas transmissão de conceitos sobre conteúdo da 
disciplina. Pois bem, neste enfoque observa
trouxeram novos paradigmas para campo da biologi
contribuindo para novas abordagens de metodologias que englobem a realidade do aluno. A 
respeito disso, percebe-se que metodologias interativas e mescladas se tornaram comuns 
na sala de aula do professor de biologia atualme
materiais didáticos tradicionais e digitais. A complexidade de ser trabalhar biologia com 
alunos de forma a despertar interesse e curiosidade é um desafio constante na aula, em 
razão disso, este estudo destacar os m
sua aplicação é constada na sala de aula, em especial, quando se articular teoria e prática 
no conhecimento transmitido e formado, desse modo, é notório que aja entrelaçamento 
dessa prática pedagógica na
uso de materiais didáticos mesclados contribuem no ensino de biologia, tal que ressignifique 
saberes instituídos na prática docente, a fim de constituir meios para melhoria do ensino
aprendizagem e docência do professor. A pesquisa é de natureza bibliográfica e 
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O ensino de biologia está se reformulando e construindo novas práticas na sala de aula. 
Mas apesar disso, hoje em meio século XXI, na educação brasileira há enraizado modelo 
clássico do professor ministrando apenas transmissão de conceitos sobre conteúdo da 
disciplina. Pois bem, neste enfoque observa-se que a produção de pesquisas e projetos 
trouxeram novos paradigmas para campo da biologia no sentido educacional, assim, 
contribuindo para novas abordagens de metodologias que englobem a realidade do aluno. A 

se que metodologias interativas e mescladas se tornaram comuns 
na sala de aula do professor de biologia atualmente, principalmente, pela articulação de 
materiais didáticos tradicionais e digitais. A complexidade de ser trabalhar biologia com 
alunos de forma a despertar interesse e curiosidade é um desafio constante na aula, em 
razão disso, este estudo destacar os materiais didáticos como ferramenta promissora, pois, 
sua aplicação é constada na sala de aula, em especial, quando se articular teoria e prática 
no conhecimento transmitido e formado, desse modo, é notório que aja entrelaçamento 
dessa prática pedagógica na biologia. Nessa premissa, a pesquisa buscar entender como 
uso de materiais didáticos mesclados contribuem no ensino de biologia, tal que ressignifique 
saberes instituídos na prática docente, a fim de constituir meios para melhoria do ensino

docência do professor. A pesquisa é de natureza bibliográfica e 
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documental. Utilizou-se abordagem qualitativa para tratamento das informações obtidas no 
trabalho.  O estudo iniciou-
acadêmico com tema ensino de biologia: materiais didáticos e metodologias. 
Posteriormente, realizou-se a leitura e reflexão do livro Prática de Ensino de Biologia e 
documentos como Base Nacional Comum Curricular Ensino Médio, Orientações 
Curriculares para o Ensino Médio, Par
partir da verificação de dados observou, na pesquisa bibliográfica que os materiais 
mesclados já possuem adesão por parte dos professores na sua prática. Porém, notou
que as dificuldades para aderir a me
falta tempo para elaborar planejamento adequado, falta de materiais didáticos, indisciplina 
dos alunos e capacitação dos professores. Com base nisso, é nítido que os materiais 
didáticos mesclados se demonstram importante no ensino
contexto de metodologias inovadoras contribuem positivamente para construção de 
conhecimento. Pode-se evidenciar a importância de pesquisas que se voltem para a prática 
de ensino biologia, tal investigação mostrar que a reformulação dos próprios saberes no 
fazer docente e a transformação atribuídas pela nova era tecnológica tornam o ensino 
dialético e estimulante, mas, ainda alicerçado as reflexões e diálogos filosóficos e científicos.  
É considerável que utilização dos materiais didáticos mesclados no contexto do ensino de 
biologia podem ser promissores e importantes para entendimento de conteúdos complexos 
e interessantes para os estudantes, logo, se faz necessário debater e refletir sobre aplic
desses recursos na sala de aula e também fora da mesma para conseguir aprendizagem 
efetiva. Portanto, foi possível entender as facetas que cercam uso de materiais didáticos no 
ensino de biologia, bem como esses trazem uma ressignificação dos saberes d
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se a leitura e reflexão do livro Prática de Ensino de Biologia e 

documentos como Base Nacional Comum Curricular Ensino Médio, Orientações 
Curriculares para o Ensino Médio, Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio. A 
partir da verificação de dados observou, na pesquisa bibliográfica que os materiais 
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que as dificuldades para aderir a metodologia procede pela excessiva jornada de trabalho, 
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