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Resumo - O presente trabalho se constitui na apresentação dos resultados obtidos com a 

proposta de implementação na escola, decorrente do Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE), da Secretaria de Estado de Educação do Paraná, desenvolvido 

durante os anos de 2007 e 2008. Proposta esta, que tem por objetivo principal, despertar 

no educando, de forma lúdica, o desejo de conhecer e assim assimilar o conceito 

representado nas ilustrações, utilizando-as como ferramenta pedagógica para a disciplina 

de biologia, valendo-se desta forma, de um instrumento que aborda a linguagem verbal e 

a linguagem não-verbal na apropriação e resignificação de conceitos prévios, uma vez 

que as ilustrações, em especial a charge como texto provocador devem ser considerados 

como um gênero do discurso, possível de assumir um papel de destaque na abordagem 

de diversos conteúdos escolares. Assim, através da aplicação inicial de um pré-teste, e 

um teste comparativo após a implementação da proposta com a utilização das ilustrações 

para facilitar a assimilação dos conceitos trabalhados, analisa-se a viabilidade do uso 

deste recurso pedagógico na prática diária em sala de aula, constituindo-se em uma 

tentativa de contribuir para a melhoria na qualidade do ensino, não apenas na disciplina 

de biologia, mas podendo ser aplicada nas demais disciplinas constantes na grade 

curricular do ensino fundamental e médio.  
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Abstract - This present work form in show of the result get with proposal of 

implementation in school, elapsing of the  Developmento Education Programme, proposed 

for the Paraná´s secretary, development during the years of 2007 and 2008. This proposal, 
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form in utilization of images that pedagogic tool, for the absorb of basics ideas of Biology 

discipline, using the tool that board the  verbal language and not-verbal language in 

appropriation and resign the previous ideas, only time that images, in special the charge 

defy, must be  reputed a kind of speech, probably have  headlines paper in approach of 

the various contents school .Through the started application a pre-test, and a comparative 

test, after implementation of proposal with utilization of the images for more easy absorb of 

works ideas, breaks down the feasibility of the use this pedagogic appeal, in daily practice 

in class room constituting in attempt of contribute in improving the quality of education, not 

only in biology discipline, but can be applied in others disciplines constants in curriculum 

grade the elementary and middle school. 
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Introdução 

 

 

O presente artigo, tem por finalidade descrever a aplicação do trabalho de 

implementação da proposta de intervenção na escola, oriundo do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE), programa este que representa uma diferente 

concepção de Formação Continuada no magistério publico no estado do Paraná que 

integra a política de valorização dos professores que atuam na Rede Pública Estadual de 

Ensino, e busca proporcionar aos professores da rede estadual subsídios teóricos 

metodológicos para o desenvolvimento de ações educacionais sistematizadas, e que 

resultem em um redimensionamento de sua prática. Desta forma a Secretaria de Estado 

da Educação realiza este programa  PDE,  desenvolvido em parceria com a Secretaria de 

Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o qual envolve, simultaneamente, as 

escolas públicas estaduais de Educação Básica e as Instituições de Ensino Superior, 

visando à integração desses níveis de ensino. 

Este programa, durante sua  efetivação assumiu os seguintes pressupostos, entre 

outros: reconhecimento dos professores como produtores de conhecimento sobre o 

processo ensino-aprendizagem; organização de um programa de formação continuada 

atento às reais necessidades de enfrentamento de problemas ainda presentes na 
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Educação Básica; organização de um programa de formação continuada integrado com 

as instituições de ensino superior; e, criação de condições efetivas, no interior da escola, 

para o debate e promoção de espaços para a construção coletiva do saber. 

Esse novo modelo de Formação Continuada busca proporcionar ao professores, 

que participam do programa o retorno às atividades acadêmicas de sua área de formação 

inicial de forma presencial, nas Universidades Públicas do Estado do Paraná, e também, 

um permanente contato do professor PDE com os demais professores da rede pública 

estadual de ensino, apoiados com os suportes tecnológicos e midiáticos necessários ao 

desenvolvimento da atividade colaborativa. 

O programa PDE-2007/2008 foi realizado através de quatro períodos distintos, 

sendo que nos dois primeiros, efetivados no ano de 2007, ocorreram principalmente 

através de atividades de formação continuada no interior das universidades públicas e a 

partir do terceiro período, primeiro semestre de 2008 com o retorno dos professores às 

atividades em sala de aula, nas suas escolas de origem, e o quarto período, último 

semestre de 2008, reservado para a sistematização dos resultados obtidos na aplicação 

do programa.  Dessa forma, esse novo processo de Formação Continuada, iniciou-se com 

a  elaboração de  um Plano de Trabalho em conjunto com a professora orientadora, sendo 

que tal Plano de Trabalho constituiu uma proposta de intervenção na realidade escolar,  

estruturado a partir de três grandes eixos: − a proposta de estudo;  desenvolvida durante  

2007 e 2008; − a elaboração de material didático, na forma de um OAC - objeto de 

ambiente colaborativo; −  a coordenação de Grupo(s) de Trabalho em Rede. 

O Programa de Desenvolvimento Educacional  (PDE) tem  como referência os 

princípios político-pedagógicos da SEED, explicitados nas Diretrizes Curriculares para a 

Educação Básica estabelecendo como parâmetros básicos para implementação do 

Programa os princípios político-educacionais da SEED, baseando-se nos seguintes eixos 

norteadores: a) compromisso com a diminuição das desigualdades sociais; b) articulação 

das propostas educacionais com o desenvolvimento  econômico, social, político e cultural 

da sociedade; c)defesa da educação básica e da escola pública, gratuita de qualidade, 

como direito fundamental do cidadão; d) articulação de todos os níveis e modalidades de 

ensino;   e) compreensão  dos profissionais da   educação   como      sujeitos epistêmicos; 

f) estímulo  ao  acesso, à  permanência  e  ao sucesso  de  todos os alunos na  escola; g) 

valorização do professor e dos demais profissionais da educação; h) promoção do 

trabalho coletivo e gestão democrática em todos os  níveis institucionais; i) atendimento e 

respeito à diversidade cultural. 
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Outro objetivo do  Programa é  proporcionar aos professores  o aperfeiçoamento 

dos fundamentos pedagógicos e disciplinares de caráter teórico prático, a ser construído 

na relação entre seus estudos e a concretude escolar do processo ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, o PDE se constitui como importante estratégia metodológica de 

implementação e consolidação das Diretrizes Curriculares para a Educação Básica. Com 

base nos elementos curriculares apontados, entende-se que a proposta de Formação 

Continuada do PDE caracteriza-se por princípios inovadores da formação em serviço.  

 Durante o 2º semestre de 2007, através do acompanhamento da professora 

orientadora, e juntamente com a colaboração dos Grupos de Trabalho em Rede, foi 

produzido o material didático-pedagógico, pertinente ao  objeto de estudo e articulado aos 

projetos que vêm sendo executados no âmbito da SEED. Para tanto se procedeu a 

elaboração de um Objeto de Aprendizagem Colaborativo (OAC),  

Ao término do 2º período apresenta-se o presente Artigo, como etapa final do 

programa, onde estão descritos os procedimentos e metodologias adotados na realização 

do programa, bem como descreve os procedimentos usados na implementação da 

intervenção no ambiente escolar e os resultados obtidos da referida intervenção. 

Como parte do Programa, competia aos professores participantes do mesmo a 

elaboração de um trabalho para implementação da proposta de intervenção na escola, 

trabalho este, que foi centrado na utilização de ilustrações para que, através da utilização 

destas imagens ocorresse uma melhor assimilação dos conteúdos trabalhados em 

Biologia.  

A proposta deste trabalho de implementação nas escolas  fundamenta-se na 

utilização de ilustrações, desenhos e cartuns, de modo que os mesmos funcionem como 

um recurso pedagógico a ser utilizado para auxiliar na assimilação dos conceitos de 

biologia por parte dos alunos. 

O objetivo principal deste trabalho é despertar no educando, de forma lúdica, o 

desejo de conhecer e assim assimilar o conceito representado pelas ilustrações.  

Justifica-se a escolha deste tema em vista que as ilustrações, de forma caricata ou não,  

podem representar uma situação que, se não representa diretamente o conceito 

envolvido, pode servir como um “chamariz” ou uma “ponte” para a discussão do mesmo.  

Para a realização deste trabalho de implementação, foram seguidos alguns 

passos metodológicos, aqui denominados de: delimitação das turmas a serem 

trabalhadas; tema ou conteúdos a serem abordados; aplicação de pré-teste, buscando 

sondar conceitos prévios; desenvolvimento dos conteúdos propostos; aplicação pós-
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teste; categorização e análise dos resultados obtidos. 

Em relação a delimitação das turmas, tem-se a relatar que neste ano de 2008 as 

turmas onde esta proposta foi implementada, foram a 1ª série B e 3ª série A,  do Colégio 

Estadual Santa Bárbara-EFM, no município de Bituruna-PR, sendo as duas turmas do 

turno da manhã. A turma da 1ª série B, formada em sua maioria por alunos provenientes 

das 8ª. Séries deste mesmo estabelecimento de ensino, uma vez que na área urbana é o 

único colégio a oferecer ensino médio. Este colégio recebe alunos oriundos de outras 

escolas que oferecem apenas o ensino fundamental, registra-se também que tanto na 

1ªB, quanto na 3ªA, a maioria dos alunos são provenientes da zona urbana do município.  

O tema abordado, quando na idealização da proposta seria voltado principalmente 

para conceitos relacionados a Teoria da Evolução, para os alunos da terceira série, 

entretanto, durante as primeiras semanas do ano letivo de 2008, buscou-se trabalhar com 

os alunos  aspectos históricos do desenvolvimento da biologia, fundamentando a ciência 

dentro de um contexto filosófico e histórico, e em seguida partindo para a discussão das 

idéias prévias que os mesmos tinham a respeito dos conteúdos previstos no programa da 

disciplina para a 1ª e 2ª série do ensino médio, constatou-se através de discussão com os 

alunos, que alguns dos conteúdos previstos não haviam sido efetivamente trabalhados e 

que os mesmos não tinham  conhecimento de alguns assuntos durante a 1ª série do 

ensino médio. Desta forma, optou-se por não utilizar, neste momento, o material referente 

a teoria da Evolução, e no lugar deste, foi utilizado um novo material que pode ser 

trabalhado com a 1ª série do ensino médio simultaneamente.  

Desta forma, foi considerado que o trabalho de implementação dos conceitos 

básicos de biologia através de ilustrações, se daria com base no conteúdo referente a 

Origem da Vida, conteúdo este, que faz parte da Proposta Pedagógica curricular da 

disciplina de Biologia, dentro dos conteúdos estruturantes “mecanismos biológicos”, que, 

na proposta do Colégio Estadual Santa Bárbara está listado no item relacionado com os 

seres vivos, e meio ambiente da 1ª série do ensino médio, estando diretamente interligado 

com os conteúdos referentes a evolução que fazem parte da 3ª série do ensino médio.  

Segundo as Diretrizes Curriculares Estaduais, do ensino de Biologia, “A disciplina 

de Biologia, tem como objeto de estudo o fenômeno da vida”.  

Ao longo da história das civilizações, muitos conceitos foram elaborados sobre 

este fenômeno, numa tentativa de explicá-lo e ao mesmo tempo compreende-lo, por este 

motivo, acredito que a compreensão dos processos que deram origem a vida no nosso 

planeta, são fundamentais para o ensino de biologia, uma vez que as preocupações com 
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o que é a vida, sua origem, como ela se manifesta, e suas transformações, conduziram o 

ser humano a criar várias idéias para explicá-la e entendê-la, não só a vida como um 

fenômeno natural, mas também  com as particularidades que este fenômeno apresenta. 

Portanto, não só a compreensão dos processos que resultam na vida devem ser 

objetivados, mas também as concepções históricas que hoje fundamentam e resultam em 

um entendimento mais claro sobre tal fenômeno.  

Em face disto, na implementação do trabalho, buscou-se representar também 

conceitos históricos, partindo das idéias antigas e seguindo a evolução destes conceitos 

para hipóteses mais recentes. Trabalhou-se então, com a origem da vida, a partir da visão 

dos povos antigos, que davam conta da existência de um princípio vital, que, por geração 

espontânea, formava os diversos seres vivos,  demonstrando que mudanças históricas e 

filosóficas de diversas épocas fizeram esta idéia ser  aos poucos substituída pela visão de 

uma Biogênese, ou seja, a necessidade da existência de um ser vivo para originar outro 

ser vivo; o que pode sugerir uma incoerência  quando nos questionamos a respeito do 

primeiro ser vivo. Parte-se então, de conceitos químicos e uma visão mais moderna para 

entender-mos as concepções de uma  vida surgindo através de evolução química até 

formar os primeiros seres vivos e, num processo contínuo de transformações, entender os 

mecanismos evolutivos que atuaram sobre estes seres, até formar a enorme 

biodiversidade verificada na história do nosso planeta.  

 

 

 

Atividades iniciais da implementação da proposta de intervenção na escola 

 

 

Iniciando a proposta de intervenção, procedeu-se a aplicação de um pré-teste, 

com o objetivo de fazer um levantamento dos conceitos prévios apresentados pelos 

alunos a respeito do tema “origem da vida”, bem como de assuntos relacionados ao tema 

proposto.  

O pré-teste constituiu-se de um questionário com questões abertas, conforme 

anexo 01.  

Das questões, apresentadas aos alunos no questionário, foram relacionadas 3 

(três) , por serem as mais representativas da proposta inicial do trabalho, as quais foram 

analisadas, e classificadas em categorias para posteriormente serem comparadas com os 
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resultados de um pós-teste.  

Com as respostas obtidas de 40 (quarenta) alunos para a primeira questão 

analisada “O que você entende por Biogênese?”, foi possível classificá-las em quatro 

categorias conforme consta no quadro 01.  

quadro 1 

Através destes resultados pode-se perceber que somente 02 (dois) alunos 

apresentaram uma idéia relacionada com o conceito referente a tentativa de explicar a 

Origem da vida. A maioria não relaciona este conceito com algum tema ou fenômeno 

específico. É interessante também, observar que 21(vinte e um) alunos (categoria II) 

relacionaram o termo Biogênese com genes ou genética, demonstrando uma clara 

associação entre os termos Gênese e Genética.  

A segunda questão analisada foi “O que você entende por Hipótese Autotrófica ou 

Autótrofo?”, os resultados obtidos de 40 (quarenta) alunos foram classificados em 05 

(cinco) categorias conforme tabela 02.  

Os resultados obtidos permitem fazer algumas considerações, onde 17 

(dezessete) alunos, ou seja,  a  maioria não respondeu, ou então responderam  “não sei” 

? 
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demonstrando de forma inequívoca não ter nenhuma idéia associada aos termos 

solicitados. Alguns alunos, 11 (onze), deram respostas totalmente alheias aos termos 

solicitados. Observa-se então, que pelo menos 28 (vinte e oito) alunos (categoria I e III) 

não conseguem associar este termo com nenhum conhecimento relacionado ao real 

significado do conceito.  

quadro 2 

Constatou-se que 05 (cinco) alunos (categoria II) responderam que, apesar  de 

equivocadamente, o termo relaciona-se com a idéia de produção de alimento (material 

orgânico), difundida nas séries iniciais do ensino fundamental. Verificou-se que 03 (três) 

alunos (categoria IV) responderam de forma aproximada do conceito cientificamente 

aceito, e também 03 (três) alunos (categoria V), responderam que são seres que 

produzem seu próprio alimento. Esta resposta, apesar de não estar totalmente correta, 

está de acordo com o que é normalmente transmitido ao longo da vida escolar, quando o 

assunto é referente a fotossíntese.  

É interessante perceber que de 40 (quarenta) alunos, 33 (trinta e três) ou seja, 

83%, não conseguiram associar este termo com a produção de alimentos ou material 

orgânico, uma vez que o assunto Fotossíntese é trabalhado nas séries iniciais, e também 

? 
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na 6ª série (séries finais ) do Ensino Fundamental.  

A terceira questão analisada levanta uma indagação a respeito de como os alunos 

acreditam que ocorreu a origem da vida na Terra, e conforme registrada na tabela 3 

abaixo, a maioria dos alunos acredita que a vida na Terra é obra de intervenção divina, 

sendo que poucos têm uma concepção mais voltada para as explicações cientificas , 

mencionando a evolução, ou a participação de compostos químicos na origem da vida.  

quadro 3 

 

 

Trabalhando conceitos biológicos através de ilustrações 

 

 

O trabalho de implementação apresenta uma proposta para utilização de charges 

e ilustrações de via humorística, como um recurso didático-pedagógico de fácil utilização 

em sala de aula, e que pode ser confeccionado pelo professor e alunos, para auxiliar na 

compreensão de diversos assuntos da disciplina de biologia.  
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Para a utilização destes recursos faz-se necessário que o aluno tenha uma 

compreensão e faça uma leitura e interpretação das charges, tiras e ilustrações utilizadas, 

e esta compressão e interpretação deve ser feita com base nas inferências que o mesmo 

possa realizar a partir de seu conhecimento de mundo.  

A utilização deste recurso para o ensino de biologia, assim como para outras 

disciplinas, apresenta um aspecto interessante, visto que é um recurso amplamente 

conhecido, encontrado em jornais, revistas, internet e diversos outros locais, tratando dos 

mais diversos temas e, de forma lúdica, trazendo as mais diversas mensagens que são 

compreendidas e interpretadas pelos jovens, provocando nos mesmos muitas vezes, uma 

assimilação de conceitos não verificada quando utiliza-se somente  linguagem verbal.  

Este trabalho, implementado em 02 (duas) turmas do Colégio Estadual Santa 

Bárbara, tem por objetivo verificar a ocorrência, ou não, da evolução conceitual dos 

alunos, utilizando-se para isto basicamente a leitura e interpretação de imagens, sejam 

elas charges, tiras ou ilustrações humorísticas, é necessário perceber as relações que se 

apresentam no mesmo, que utiliza-se de aspectos de linguagem verbal e não-verbal, 

constituindo-se um sistema misto, onde a palavra e  a imagem interagem e 

complementam-se, para auxiliar o aluno a compreender ou repensar os conceitos 

referentes a disciplina de biologia.  

Percebe-se, com clareza, que nossa vida e nossos instrumentos pedagógicos 

estão repletos de imagens e na atualidade as facilidades da mídia impressa, dos 

computadores e televisão, faz com sejamos mergulhados em um mundo em que o 

aspecto visual é preponderante. Assim sendo, devemos levar em consideração que as 

imagens, são elementos que também constituem a linguagem não-verbal, e ganham cada 

vez mais, um papel de destaque e importância crescente no âmbito escolar, uma vez que 

a utilização deste recurso traz facilidades na compreensão dos conceitos abordados nas 

mais diversas disciplinas. 

A utilização de ilustrações no ensino de biologia e ciências fundamenta-se 

também no pensamento de Gaston Bachelard, visto que este pensador deu grande 

valorização à razão e a imaginação como forças propulsoras no campo das ciências e 

artes quando enfatizou o pensamento criativo como agente fundamental nos processos 

inovadores na ciência.  

Bachelard (1968, p. 12) refletiu sobre a importância da liberdade ao produzir 

ciência, tecnologia e arte como bens a serem partilhados pela humanidade. Deu igual 

valor ao conhecimento e à prática  relacionado-os aos planos da razão e da imaginação, 
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como instância capazes de produzir mudanças cognitivas e transformações no mundo e 

no próprio homem. 

Segundo Eisner (2001, p. 22), ao escrever utilizando apenas palavras, é o autor 

quem dirige a imaginação do leitor. Na Charge imagina-se pelo leitor. Uma vez 

desenhada, a imagem caricatural torna-se um enunciado preciso que permite pouca 

interpretação adicional. Quando a palavra e imagem se “misturam”, as palavras formam 

um amálgama com a imagem e já não serve para descrever, mas para fornecer som, 

diálogo e texto de ligação. 

A imagem funciona como um elemento de interação entre a língua e o indivíduo, e 

exercendo influência na produção do sentido, sendo que esta produção dentro da 

linguagem não-verbal dá-se de forma natural, pois é trivial lermos as imagens mesmo 

sem possuir uma alfabetização prévia. Entretanto, a imagem não traduz a palavra, ela 

traduz a idéia. A palavra fala da imagem e até mesmo pode descrevê-la, mas não pode 

desvendar seu valor significativo. O gênero Charge pode ser considerado como 

ferramenta educativa, na medida em que age discursivamente numa situação definida por 

uma série de parâmetros e com ajuda de um instrumento semiótico – o intertexto.  

Desta forma a Charge pode ser vista como um agente facilitador da conexão 

prática para os docentes das mais variadas áreas do saber, uma vez que estimula várias 

competências cognitivas e emocionais do educando. O trabalho com a Charge não é um 

subterfúgio pedagógico para o ensino, mas sim um meio de integração com as mais 

diversas fontes de cultura e fatores socioeconômicos atuais, ela pode ser muito dinâmica 

e atualizada e interage com o processo histórico em que se constitui.  

O gênero Charge é uma obra provocadora, pois pode ser classificada como uma 

crônica visual. É uma testemunha gráfica de comportamento, costumes e hábitos, 

gravados em seus traços caricaturais. Assim, o uso de ilustrações conduz a um despertar 

para outro olhar, fazendo com que os leitores reavaliem sua postura, ao fazê-lo, a Charge 

nos eleva a leitura atual de modo que somos capazes de inverter os papéis da história e 

podemos decidir se devemos chorar ou rir desta crônica visual. É um jogo que por vezes 

o leitor pode vir a ser impulsionado pela emoção e/ou pela crítica. A leitura de imagem é 

ativa ao mesmo tempo intelectual e emocional. Segundo Eisner (2001, p. 24) para que a 

leitura de imagem possa contribuir na produção do sentido, a percepção do leitor precisa 

estar afinada, é necessário responder aos estímulos provocativos da imagem. A mente, a 

sensibilidade e a criatividade neste processo leitor são intensificadas, pois a linguagem 
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visual é questionadora, e neste trabalho indagativo o leitor elabora múltiplas respostas em 

sua atividade discursiva.  

Considerando que o presente artigo tem a função de  relatar os resultados obtidos 

durante a implementação na escola de atividades decorrente do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretária de Estado de Educação do Paraná, e 

que o objetivo principal do trabalho é  despertar no educando, de forma lúdica, o desejo 

de conhecer e assimilar o conceito básicos da disciplina de biologia, propõe-se a 

utilização de charges e ilustrações como ferramenta de apoio pedagógico no processo de 

ensino aprendizagem da disciplina de biologia, portanto, a utilização de instrumentos de 

linguagem não-verbal, sendo assim, faz-se necessário definir o que vem a ser 

considerado como linguagem verbal e linguagem não verbal.  

 

 

Linguagem verbal  

 

 

A linguagem verbal faz-se através de um código que se utiliza de palavras faladas 

ou escritas.  

Vygotski identifica que o pensamento verbal é o significado das palavras, 

portanto, derivado da linguagem verbal. No significado da palavra, a fala e o pensamento 

se unem , dando forma ao pensamento verbal. 

Segundo Vygotski (1993), o significado das palavras só é um fenômeno de 

pensamento na medida em que é encarado pela fala, e um fenômeno lingüístico na 

medida em que se encontra ligado com o pensamento. É um fenômeno do pensamento 

verbal ou da fala significante, uma união do pensamento e da linguagem. Menciona 

também: 

 As nossas investigações experimentais confirmam integralmente esta tese 

fundamental. Não só provaram que o estudo concreto da gênese do pensamento verbal 

se tornou possível pelo estudo do significado das palavras como unidade analítica, 

como levaram também a outra tese que consideramos ser mais importante resultado do 

nosso estudo e que decorre imediatamente da primeira: a tese segundo a qual o 

significado das palavras evolui. Este ponto de vista deve substituir o postulado da 

imutabilidade dos significados das palavras. (VYGOTSKI, 1993, p.71) 

 

Ribeiro (2003) comenta que a linguagem humana é constituída de palavras 

faladas ou escritas, esta é então a linguagem verbal.  Assim, cada língua apresenta seu 
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código, isto é, suas regras e normas, sua maneira de arrumação das palavras na frase; 

sua estruturação que nos permite aprendê-la, para mais facilmente estabelecermos a 

comunicação com nossos semelhantes.  

 

 

Linguagem não-verbal  

 

 

Linguagem não-verbal considera-se aquela em que o código lingüístico não é a 

palavra escrita ou falada, mas utiliza, portanto, outros códigos tais como danças, gestos, 

cores e desenhos, entre outros. Desta forma percebe-se que são vários os elementos não 

verbais utilizados na comunicação entre os seres humanos, variando muito de uma 

cultura para outra ou no decorrer dos anos, mas em comum todos cumprem com a função 

de comunicar e ser um transmissor de conhecimentos.  

O conhecimento humano é transmitido pela linguagem, que 

pode ser não verbal (sem o uso de palavras) (...) é encontrada em muitas 

manifestações: na pintura, pelas cores, figuras e por outros elementos 

utilizados pelo artista; na dança, pelo movimento e ritmo; na escultura, 

pelas proporções, formas, volume; na caricatura, na charge, nos cartuns. 

(RIBEIRO, 2003, p.12) 

 

Percebe-se também, cada vez com mais freqüência que a linguagem  não-verbal,  

compartilha e, muitas vezes, toma o espaço da linguagem  verbal não só na mídia, mas 

nos outros meios de comunicação, produzidas para grandes públicos e assim, aumenta  a 

familiaridade desse instrumento  nas escolas, posto que atinge um grande número de 

pessoas. A mídia moderna percebe que se torna mais eficiente a utilização de imagens do 

que somente palavras. Pois as palavras quando utilizadas para descrever uma imagem, 

jamais conseguem esgotá-la por completo. Sendo assim o trabalho com a charge não é 

só um instrumento pedagógico para o ensino de determinada disciplina, a biologia no 

presente trabalho, mas também é um meio de integração com diversas fontes de cultura e 

fatores atuais. 

É possível, portanto, perceber a importância que a linguagem não verbal tem na 

vida das pessoas na atualidade, e principalmente como ela está inserida de forma muito 

consistente no nosso cotidiano. Em função disto é que a utilização destes recursos como 

instrumento pedagógico tendem a apresentar resultados satisfatórios, pois de forma lúdica 
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apresentam-se aos educandos conceitos e definições que certamente o conduzirão a uma 

evolução dos conceitos que os mesmos detêm.  

 

Implementação do Trabalho de Intervenção na Escola 

 

A efetivação do trabalho de implementação ocorreu primeiramente com a 

delimitação dos conteúdos a serem abordados, que após a aplicação do pré-teste inicial, 

foram escolhidos os conteúdos, segundo a proposta curricular de biologia para a 1ª série 

do ensino médio do Colégio Estadual Santa Bárbara, sendo estes, conteúdos referentes a 

origem dos seres vivos e origem da vida, evidenciando as idéias referentes a geração 

espontânea, Biogênese e evolução química.  

Depois de delimitados os conteúdos a serem trabalhados, foram produzidas 

ilustrações (charges, cartuns e tiras), que foram digitalizadas para o formato “.jpg” , para 

ser possível, sua utilização através das TV's multimídia disponíveis nas salas de aula da 

Rede Pública Estadual de Ensino. 

Como a 

implementação baseia-

se na utilização de 

ilustrações como um  

instrumento pedagógico, 

para verificar a 

ocorrência, ou não, de  

evolução conceitual dos 

educandos sobre os 

conceitos científicos, é 

importante que os 

mesmos tenham 

consciência do que 

representam os conceitos dentro do estudo das ciências biológicas, faz-se , necessário 

então, demonstrar que a biologia é uma ciência fruto da investigação e do conhecimento 

humano, portanto, formada por um conjunto de verdades e também uma linguagem ou 

nomenclatura específica, assim como as demais ciências, e que , quando um pesquisador 

ou professor utiliza-se de determinado termo científico, não o faz para complicar sua fala, 

figura  1 



 

 

15 

 

 
 

figura 2 

mas busca com estes termos facilitar o entendimento, uma vez que cada conceito carrega 

em sí uma definição mais clara de um conjunto de características  do termo utilizado.  

Desta forma 

as primeiras 

ilustrações 

utilizadas têm por 

objetivo iniciar uma 

discussão com os 

alunos a cerca das 

nomenclaturas 

usadas nas 

ciências biológicas, 

e a necessidade de 

utilizá-las para a 

ocorrência de 

aprendizagem 

significativa pelos 

alunos. 

 

Nestas 

ilustrações buscou-

se discutir com os 

alunos a linguagem científica utilizada no ensino de biologia. Demonstrando que os 

conceitos usados em biologia remetem a uma série de características, e que a utilização 

de tais conceitos tem a finalidade de facilitar o entendimento e a comunicação, ao 

contrário do representado nas figuras 1 e 2 

 

Após o uso destas imagens foi iniciada uma discussão a respeito da origem dos 

seres vivos, abordando assim conteúdos referente geração espontânea, partindo 

principalmente para o pensamento mítico, usado pelas sociedades antigas, buscando 

explicar o mundo a partir de acontecimentos ou entes sobrenaturais, e o surgimento do 

pensamento racional, buscando entender o mundo e os fenômenos naturais de forma 

racional.  
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figura 5 

  

figura 3 figura 4  

 

Nestas duas ilustrações conforme mostram a figura 3, e a figura 4, buscam-se 

conduzir a uma discussão de como as sociedades antigas imaginaram o surgimento de 

seres vivos, uma vez que não tinham uma explicação para o “aparecimento” de vermes, 

moscas e outros seres 

vivos, portanto, a idéia 

do sobrenatural como 

responsável por estes 

seres era a principal 

explicação. Entretanto 

com o desenvolvimento 

da filosofia e a 

valorização do 

pensamento racional 

começaram a ser 

colocadas em dúvida as 

idéias que atribuíam a 

um, ou mais Deuses a 

tarefa de criar os seres 

vivos.  
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Figura 6 

figura 7 

 Com a ilustração mostrada na figura 5, busca-se comentar sobre o surgimento da 

idéia de Geração espontânea, e como 

acreditavam nesta possibilidade.  

 

Através desta ilustração, figura 

6, iniciamos uma discussão, mostrando 

que com o avanço do conhecimento e a 

constante busca da verdade , a idéia da 

geração espontânea, assim como a 

visão de origem divina , ou sobrenatural, 

passaram a ser postas em dúvida, 

contestadas e reavaliadas por diversos 

pensadores, que buscavam encontrar 

explicações mais claras dos fenômenos 

naturais .  

 

Esta ilustração, figura 

7, aborda a experiência 

realizada em 1668 por 

Francesco Redi  que se 

considera um dos primeiros 

passos para a refutação da  

abiogênese,  . Na sua 

experiência, Redi utilizou  

frascos, nos quais colocou 

carne em estado de putrefação. 

Selou fortemente um deles, 

deixou outro aberto e cobriu o terceiro com gaze. Desenvolveram-se larvas no frasco 

aberto e sobre a gaze do frasco correspondente. Não se desenvolveram larvas em 

nenhuma parte do frasco selado.  
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Anton van 

Leeuwenhoek (1632-

1723), a partir de 1674 

começou a observar 

bactérias, protozoários e 

leveduras que isolava da 

água da chuva, de 

lagos, poços, de tecidos 

da boca, dentes, saliva e 

de vinagre. De 1673 a 

1723 publica suas 

observações, com 

minuciosos desenhos, 

no Philosophical Transactions da Royal Society of London, sem inquirir, contudo, a 

respeito da origem dos microrganismos. Em 1683, este periódico publicou um desenho de 

Leeuwenhoek com a primeira representação de uma bactéria. Leeuwenhoek surpreendeu 

o mundo científico 

declarando que os 

microrganismos que 

observava eram vivos, por 

"nadarem" ativamente, 

esta descoberta gerou 

várias discussões, dando 

aos geracionistas 

argumentos para 

“derrubar” a biogênese 

proposta por Redi, 

gerando assim vários 

debates no meio científico 

da época, debates estes 

retratados nas ilustrações 

seguintes.  

 

figura 8 

figura 9 
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Nesta charge, figura 9, busca-se retratar um período de intensos debates a cerca 

da origem dos seres vivos, onde experimentos conduzidos por Spallanzani e Nedhan 

eram discutidos e aceitos ou refutados por diversos naturalistas da época.  

A figura 10 , foi utilizada, 

juntamente com outras, constantes 

dos livros didáticos, para demonstrar 

o trabalho de Pasteur , e a 

comprovação das idéias da 

Biogênese, refutando de uma vez 

por todas a Geração espontânea. 

Dando seqüência aos 

conteúdos referente a origem da 

vida , iniciamos discussões a 

respeito do surgimento do primeiro 

ser vivo .  

 

A partir das ilustrações 

seguintes, pudemos debater sobre as teorias que tentam explicar a origem do primeiro ser 

vivo, e também abordar conceitos referente a organismos eucariontes e procariontes, bem 

como autótrofos e heterótrofos.  

 

figura10 

figura 11 
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Com esta ilustração, buscou-se fazer uma comparação entre organismos 

autótrofos e heterótrofos, evidenciando a forma de obtenção de nutrientes do meio, e 

vantagens e desvantagens deste tipo de nutrição.  

figura 12 

figura 13 

 

Nestas ilustrações 

( figuras  13, 14 e 15) é 

possível levar a formação 

de conceitos referentes ao 

metabolismo celular , 

principalmente aos 

processos de obtenção de 

energia e síntese protéica, 

o que está ligado a 

formação dos primeiros 

seres vivos e a manutenção 

da vida em nosso planeta. 
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Figura 14 Figura 15 

Após a utilização das ilustrações em sala de aula, onde serviram como um 

motivador para a discussão dos conceitos, foi aplicado um teste comparativo (anexo2), 

onde os mesmos questionamentos abordados no pré-teste  foram novamente 

apresentados. 

Com relação a 1ª questão, na aplicação do pré-teste , somente dois alunos 

responderam relacionando o conceito à origem da vida. Na verificação após a 

implementação do trabalho 70% dos alunos responderam de forma correta e os 30% 

restantes, mesmo não respondendo de forma totalmente correta, foi perceptível que 

tiveram uma evolução conceitual como demonstra o quadro 4. 

 quadro 4 

? 
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Na segunda questão 90% dos alunos responderam de forma satisfatória, demonstrando 

terem assimilados os conceitos que foram trabalhados com o auxílio das ilustrações, 

conforme o quadro  5.    

 

Também na questão 3, após a implementação do trabalho, foi possível verificar que 

houve apropriação dos conceitos trabalhados, pois conforme demonstrado no quadro 6,  

quadro 5 

quadro 6 

? 
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 no pré-teste a maioria dos alunos atribuía a origem da vida à intervenção divina, na 

segunda verificação 75% dos alunos responderam a questão utilizando-se de conceitos 

científicos, considerando a origem da vida na Terra como um fato possível de ser 

explicado através da ciência de forma racional.  

 

 

Conclusão 

 

 

Este trabalho demonstra que há perspectivas de trabalho no ensino de Biologia, 

sendo possível afirmar que o uso de ilustrações em sala de aula constitui-se como uma 

interessante e eficiente ferramenta pedagógica, pois estas ilustrações, sejam elas 

charges, cartuns ou tiras humorísticas constituem-se em um material de leitura que 

possibilita ao aluno aproveitar sua imaginação criadora como gatilho provocador, visando 

ampliar seu processo de significação e assimilação dos conceitos existentes nas ciências 

biológicas. Também estas ilustrações podem desempenhar um papel de fator estimulante 

para a busca de novos conhecimentos, visto que sua leitura estimula outras competências 

cognitivas e emocionais, assim, sua percepção e “olhar” responderão aos estímulos 

provocativos da imagem.  

As charges podem ser entendidas como uma  motivação da busca por novos 

conceitos e ampliação  dos mesmos em sala de aula, uma vez que a leitura e 

interpretação-compreensão da mesma   desperta nos alunos o interesse para o 

entendimento das cenas desenhadas, da linguagem verbal e não-verbal, e das relações 

que são retratadas na imagem , uma vez que o aluno deseja entender o que é 

demonstrado na ilustração e para isso é necessário que o mesmo já tenha se apropriado 

de alguns conceitos, e  estimulando-os na busca pelos conceitos ainda não assimilados e 

que acabam sendo necessários para o completo entendimento do que está representado 

nas ilustrações, podendo usufruir das relações singulares que a imagem  institui entre as 

charges e a realidade, recorrendo a sua principal arma: o humor. Dessa forma, o trabalho 

a ser realizado, utilizando-se de ilustrações  pode , com certeza, ajudar a melhorar a 

qualidade das aulas, e estimular os professores a modificar sua prática pedagógica, 

sempre trabalhando os gêneros textuais de forma criativa e bem humorada. 
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ANEXO 01 

 

 

 

 

 

 

As questões do pré-teste foram:  

O que você entende por:  

− Big Bang 

− Biogênese 

− Abiogênese 

− Geração espontânea 

− Coaservados  

− Hipótese Autotrófica 

− Hipótese Heterotrófica  

− Ácido Núcleico  

Na sua opinião, como surgiu a vida na Terra?  

Como você acredita que surgiu o ser humano?  
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ANEXO II 

 

 


