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O perfil do aluno PROCEEM, 
Campus Natal, no que tange ao 
conhecimento de Biologia
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Resumo:

O presente trabalho tem por objetivo analisar os relatos de alunos vinculados 
ao PROCEEM, no que tange ao ensino de Biologia das escolas que eles 
vieram e, a partir da análise, criar um perfil desses ingressantes no programa. 
Para tal situação, realizou-se uma pesquisa com 150 alunos ingressantes 
e utilizando o Google drive criou-se um questionário com perguntas 
subjetivas e objetivas. Diante das respostas à pesquisa, constatou-se que 
aproximadamente 50% dos alunos ingressantes tiveram um ensino “ruim” 
em Biologia. Logo, é possível inferir que houve a carência de metodologias de 
ensino que busquem o pensamento crítico e reflexivo desses. Diante disso, 
pode-se deduzir que os alunos que ingressam no programa não gostam da 
disciplina e nem têm um envolvimento com o estudo dela devido ao fato de 
carecer de metodologias ativas nas escolas que egressaram.

Palavras-Chave: PROCEEM. Ensino de biologia. Metodologias ativas.

Introdução

O Programa Complementar de Estudos do Ensino Médio (PROCEEM), 
segundo Caetano ([201-?]), é um cursinho gratuito que consiste preparar 

1 Docente. Departamento de Enfermagem. Centro de Ciências da Saúde. UFRN. E-mail: 
jucimarvilar62@gmail.com

2 Discente. Ciências Biológicas. Centro de Biociências. UFRN. E-mail: hugo.neto.lsl@
gmail.com

3 Discente. Ciências Biológicas. Centro de Biociências. UFRN. E-mail: gustavo_
nilander@hotmail.com



O perfil do aluno PROCEEM, Campus Natal, no que tange ao conhecimento de Biologia

205

A N O T A Ç Õ E S

os estudantes do Estado e oriundos da rede pública de 
ensino do estado do Rio Grande do Nor te para a prova 
do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). É um 
projeto desenvolvido pela Pró-Reitoria de Graduação 
(PROGRAD) da Universidade Federal do Rio Grande 
do Nor te (UFRN). Decer to, tem por função atuar de 
forma complementar permitindo a exploração de 
conhecimento dos discentes que estão vinculados 
ao programa. Nessa perspectiva, o programa busca 
um ensino-aprendizagem mais reflexivo, dinâmico e 
par ticipativo por par te do aluno. Conforme Linhares 
(2008), que aborda a denominada educação 
conscientizadora, é inerente preservar o direito 
daqueles que acreditam em um sistema de ensino-
aprendizagem liber tador, por meio da problematização, 
reflexão e desalienação.

Nessa abordagem, pode-se ainda ressaltar a 
relação aluno-professor, importante aspecto no ensino-
aprendizagem. No que concerne o pensamento de Linhares 
(2008), quanto às proposições sobre temas geradores, 
é escasso, nos homens, a habilidade de compreender 
a universalidade de possibilidades que se encontram 
submergidas em seu consciente, tendo em vista que essa 
totalidade é comumente estabelecida em frações dispostas 
de forma esfacelada em seu sistema cognitivo. Isso causa 
problemas ligados à assimilação conceitual de conteúdos 
e, posteriormente, promovendo debilidades atitudinais. 
Nesse sentido, a práxis do ministrante deverá possuir 
uma implicação psicoafetiva para o desenvolvimento das 
relações humanas imergidas em seu âmbito cultural e da 
contemporaneidade de seus educandos.

Diante as situações de ensino-aprendizagem, deve 
ser elencado também o uso, cada vez mais progressivo, 
de metodologias ativas em sala de aula, uma vez que, 
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consoante a Krasilchik (2005 apud ROSSASI; POLINARSKI, 2007), a 
Biologia é uma das disciplinas do campo das Ciências da Natureza que 
mais vislumbra a atenção dos alunos, porém vai depender da forma como é 
aplicada e do que for ensinado. Nesse contexto, “a experiência como docente 
permite afirmar que os estudantes têm formas diferentes de se relacionar com 
o estudo dos conteúdos” (ROSSASI; POLINARSKI, 2007, p. 3), porém vai 
depender da forma que é instruída. Rabello e Passos (2009), corroborando a 
ideia de Vygotsky, afirmam que:

[...] não é suficiente ter todo o aparato biológico da espécie para 
realizar uma tarefa se o indivíduo não participa de ambientes 
e práticas específicas que propiciem esta aprendizagem. 
(RABELLO; PASSOS, 2009, p. 5, grifo nosso).

Nessa abordagem, pode-se salientar um importante fator que possibilita 
um potencial interesse dos discentes no ensino de Biologia: a motivação. 
“Se o ensino é feito em um ambiente desmotivante e enfadonho a percepção 
sobre a matéria será a mesma” (ROCHA; PEREIRA, 2008, p. 2). Sendo 
assim, uma metodologia de ensino tradicional limitada às salas de aulas 
e com passividade dos discentes torna impossível um pleno aprendizado. 
Nesse sentido, frequentemente, a inflexibilidade dos educandos, no que 
é tocante às mudanças, tem um fundamento temeroso e impermissivo, 
como salienta Freire:

De modo geral, a consciência dominada, não só popular, que não 
captou ainda a “situação-limite” em sua globalidade, fica na apreensão 
de suas manifestações periféricas às quais empresta a força inibidora 
que cabe, contudo, à “situação-limite”. (FREIRE, 1987, p. 54).

Essa rigidez inibe e castra potenciais motivações construtivistas 
do mediador, tornando-se difícil se recompor a partir dessas situações 
pontuais para reorganizar uma sequência didática que pode possuir uma 
significância latente. Quanto à sequência, esta baseada em um ensino 
e uma aprendizagem mais ativa, onde o discente é agente produtor e 
não passivo do conhecimento e o professor sujeito mediador para a 
construção do conhecimento. 
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Materiais e Métodos

Como proposta de investigação dos objetivos propostos 
neste trabalho, buscou-se criar um perfil do aluno PROCEEM 
quanto ao percurso do ensino de Biologia em sua formação 
básica, ou quanto ao processo em andamento (como está 
ocorrendo) para aqueles que ainda estão vinculados à escola. 
Para tanto, foi usado, como instrumento de pesquisa, a 
ferramenta Google Drive, para criar perguntas subjetivas e 
objetivas de forma envolvente, uma vez que:

O que pode facilitar muito tal tarefa é a 
substituição dos instrumentos em papel por um 
formulário online que permite a coleta organizada 
das respostas, poupando tempo e dando 
melhores condições para se fazer as análises 
comparativas (MATHIAS; SAKAI, 2013, p. 5).

Na situação do questionário, foram feitas 5 (cinco) 
perguntas de avaliação, sendo 3 (três) subjetivas e 2 (duas) 
objetivas. Duas das perguntas subjetivas abordaram a respeito 
de como fora o ensino de Biologia na escola de origem e a outra 
como eles se avaliariam em relação à disciplina de Biologia, 
respectivamente. Já a terceira pergunta subjetiva explorou 
a avaliação deles quanto às possibilidades do programa, 
no que tange ao ensino-aprendizagem dos alunos em geral. 
As questões objetivas faziam referência ao programa o qual 
eles estavam presentes. Para tal situação, diante da proposta, 
era previsto um total de 150 (cento e cinquenta) alunos 
entrevistados, porém apenas 34 (trinta e quatro) discentes 
responderam à entrevista que foi disponibilizada em forma de 
link na rede social onde se encontra a página do PROCEEM. 
As perguntas (Figura 1) foram trabalhadas de forma 
encadeadas com a perspectiva de analisar o como 
teria sido o ensino de Biologia nas escolas de onde os 
discentes tinham egressado.
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Figura 1 – Modelo das perguntas que foram feitas no formulário 
online.

Fonte: Autoria própria.
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Resultados e Discussão 

A coleta dos dados foi realizada via aplicação de um 
questionário com cinco perguntas, sendo duas objetivas 
e três subjetivas. Para fazer a análise dos resultados, 
foram padronizadas as respostas fornecidas pelos 
alunos nas questões subjetivas do formulário. Sendo 
assim, na primeira questão subjetiva foi padronizada em: 
ruim, média, ótimo/excelente e não lembra. Dessas, 50% 
dos discentes envolvidos na pesquisa avaliaram ter um 
ensino de Biologia ruim na escola de onde vieram e, diante 
dos relatos, pode-se verificar que nas escolas havia a 
carência de atividades práticas e participativas no ensino 
da disciplina (Gráfico 1). Conforme as respostas, 21% 
afirmou que teve um ensino de Biologia “ótimo” e 26% 
disseram que foi um ensino “médio”, porém eles declaram 
também que no PROCEEM puderam ainda aprofundar 
os conhecimentos da disciplina e vivenciar atividades 
colaborativas que fazem do aluno agente executor do 
processo de ensino-aprendizagem e não um ser passivo, 
depositório de conhecimento, o que faz verificar que:

Tal reflexão, via de regra, produz melhores 
resultados quando estimulada e conduzida por 
alguém reconhecidamente experiente, capaz de 
transformar o processo de reflexão individual em 
um processo coletivo, de tal sorte que na busca 
de novos caminhos se transforme numa ação 
orientada para objetivos mais amplos assumidos 
coletivamente pelo grupo. (ALONSO, 2003, p. 177).
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Gráfico 1 – Percentual de respostas à pergunta: “Como foi o ensino de Biologia 
da instituição que você veio?.

Fonte: Autoria própria.

A principal ideia extraída proporcionou razões para objetivar que as 
potencialidades e dificuldades que pairam sob a profissão docente são 
acumulativas, de certa forma, no que é tocante aos contatos proporcionados 
aos alunos anteriormente na disciplina, ao leque de possibilidades 
apresentadas pelo docente e pela interação comunicativo-deliberativa 
que foi efetivada. Desse modo, os dados apresentados corroboram a 
constatação de que as fragilidades encontradas nesses discentes se 
tornam plausíveis quando é defrontado com seu histórico de ensino escolar 
que, em parte majoritária, vincula-se às instituições de cunho estadual nos 
municípios pertencentes ao estado do Rio Grande do Norte. A amplitude da 
democratização escolar e da qualidade do ensino, principalmente no que se 
refere ao ensino da disciplina de Biologia e das demais Ciências Naturais, 
sempre devem ser melhorados de forma a proporcionar uma extrapolação 
do platô que vêm sendo mantido ao longo das décadas, como inferem: 

A Educação Pública precisa tornar-se popular e isto é traduzido pela 
necessidade de universalizá-la e democratizá-la em seus diferentes 
níveis e em suas diferentes dimensões, tornando-a, de fato, 
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acessível às camadas populares, promovendo, 
pela via do conhecimento e da cidadania, as 
condições necessárias à transformação social 
e à emancipação humana, pretendendo-se 
chegar à ação político-pedagógica. (ROSSASI; 
POLINARSKI, 2007, p. 5).

A acepção prodigiosa que se pretende chegar 
permite dialogar sobre como as influências anteriores, 
experimentas pelos alunos, interferem à cerca de seu 
empenho e dificultam o trabalho, a posteriori, dos próximos 
discentes que promoverão os contatos subsequentes com 
esses indivíduos, buscando influenciá-los de maneira 
positiva, mostrando as potencialidades e importâncias de 
sua disciplina para uma vida plena e cidadã.

Para tanto, a segunda pergunta teve como 
propósito a autoavaliação desses alunos diante 
do esforço que exerciam para estudar a Biologia. 
Novamente houve a padronização das respostas 
em três atributos: ruim, média e ótimo/excelente. 
É válido ainda ressaltar que todos os alunos que 
responderam a tal questão afirmaram que havia 
uma carência de atividades mais envolventes 
na disciplina, decerto, com a ausência dessas, 
tornava os alunos sujeitos depositórios de 
informação. Como resultado, obteve-se que 56% 
dos discentes se julgaram mediano em relação 
à disciplina de Biologia e 12% se autoavaliaram 
como “ruim” (Gráfico 2). 



CADERNO DE MONITORIA N. 5

212

Gráfico 2 – Percentual de respostas à pergunta: “Como você se autoavalia em 
relação à disciplina de Biologia?”.

Fonte: Autoria própria.

Em relação à terceira questão subjetiva, ela teve como proposta 
verificar as possibilidades geradas pelo programa o qual os discentes 
estavam ingressos. É válido salientar que diante das respostas fornecidas 
pelos discentes, procurou-se padronizá-las em três: mais conhecimento, 
reconhecer o ENEM e complementar os estudos. Nessa abordagem, 
foi analisado que 79% dos discentes que responderam à questão 
salientaram que obtiveram “mais conhecimento” e apenas 3% mostrou 
que o programa promovia o “reconhecer o ENEM” (Gráfico 3). Nesse 
sentido, pode-se inferir que o programa é um instrumento importante 
para complementar os estudos dos alunos de ensino público e, também, 
uma forma de ajudá-los numa postura cidadã e crítica a partir desses 
atributos que são fornecidos, como destaca:

Parece-me que só criando situações de conflito, desnudando e 
contrapondo os interesses em jogo, sem usar a autoridade para 
impor opiniões, o professor ajudará a formar cidadãos que possam 
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decidir por si próprios, que empreendam ações 
em busca do bem comum e da consecução 
das mudanças que considerarem necessárias. 
(KRASILCHIK, 1988, p. 60).

Diante o que exposto na fala, os resultados obtidos 
permitem propor algumas reflexões sobre o juízo de 
valor atribuído aos próprios avaliadores em um sentido 
de autorreconhecimento. Nesse aspecto, sugerir 
questionamentos sobre seu próprio empenho se faz 
necessário para que, ao se comparar com o que é 
esperado pelo meio no qual está inserido, os discentes 
possam realinhar seus eixos cognitivos sobre o papel 
que representam naquele recinto e transcender esses 
comportamentos para a sociedade, por meio de uma 
postura correta quanto ao que se compreende como uma 
atitude colaborativa, sustentável e ressignificativa.

Gráfico 3 – Percentual no que tange à pergunta sobre as 
possibilidades do programa.

Mais conhecimento

Reconhecer o ENEM
Complementar os estudos

79%

3%

18%

Fonte: Autoria própria.
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As questões objetivas tiveram como propósito avaliar os ministrantes 
de Biologia do programa a partir de duas simples perguntas. A primeira 
pergunta foi uma avaliação no que tange a novos olhares à disciplina, tendo 
94,1% dos alunos respondido “sim”, afirmando que o ensino de Biologia 
no programa possibilitou novos olhares (Gráfico 4). Por outro lado, apenas 
6,9% dos discentes disseram que “não”, sendo assim, para eles, o ensino 
de Biologia não mostrou uma versão diferenciada do que já havia sido 
proposto por suas instituições. A segunda pergunta teve por intenção julgar 
em “satisfatória” ou “insatisfatória” a disciplina de Biologia no programa. 
Como resultado, obteve-se que 100% aprovam a forma como a disciplina é 
ensinada e construída (Gráfico 5).

Sendo assim, evidenciar as percepções dos participantes por meio 
dessa caracterização de dados é imprescindível para o entendimento que 
os profissionais atuantes e posteriores têm e terão de como organizar seus 
planos de ensino, de forma a contemplar e suprir os déficits percebidos ao 
logo de sua atuação e planejamento. É necessário atualizar as maneiras 
didáticas que estão sendo recorrentemente apresentadas e considerar 
drasticamente a realidade embutida na vida dos discentes, mantendo 
a crença de que essa renovação procedimental surge como objetivo 
não apenas de facilitar o processo de ensino-aprendizagem, mas de 
transformar as próprias concepções e deliberações do ministrante sobre o 
que é a educação e sobre seu desempenho em atos periódicos e habituais. 
Isso é, não somente quando houver o empecilho de barreiras e situações 
que aparentam ser limitantes e que, de forma natural, devem existir para 
que haja sempre um propulsionamento simultâneo no desenvolvimento 
intelectual do ministrante, como ser singular, e do grupo que se predispôs 
a participar do processo de ensino-aprendizagem.
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Gráfico 4 – Percentual de respostas à equipe de Biologia.

Sim
Não94,1%

Fonte: Autoria própria.

Gráfico 5 – Percentual de respostas à forma de satisfação com 
a disciplina.

Satisfatória
Insatisfatória

100%

Fonte: Autoria própria.

Considerações Finais

Levando em consideração os aspectos abordados 
neste trabalho, pode-se notar que a coleta de dados e a 



CADERNO DE MONITORIA N. 5

216

exposição de conteúdos relacionados vêm demonstrar que diante dos 
resultados obtidos por meio das respostas ao formulário online do Google 
drive, é possível caracterizar um perfil preliminar dos alunos vinculados 
ao PROCEEM no que tange a disciplina de Biologia e a partir desses 
dados hipotetizar como se configuram suas características e percepções 
pedagógicas. Nesse sentido, os discentes que ingressam no programa, 
de maneira geral, não gostam da disciplina nem tem um envolvimento 
com o estudo dela devido ao fato de carecer de metodologias ativas nas 
escolas que egressaram.

Em razão dos fatos mencionados e da presente pesquisa realizada, 
é possível deduzir que as virtudes e vivências oferecidas por esse programa de 
suporte de estudos, aos discentes ingressantes e aos bolsistas ministrantes, 
faz-se uma ferramenta essencial para a formação de ambos, uma vez 
que a atividade pedagógica proporcionada aos participantes enriquece e 
engrandece os discernimentos sobre a realidade das escolas públicas do 
estado do Rio Grande do Norte. Assim, a experiência motiva os futuros 
licenciados a buscar melhorias formativas em sua graduação, fazendo-os se 
prepararem mais satisfatoriamente paro o futuro que irão enfrentar.

Todavia, não só os licenciandos usufruem as vantagens oportunizadas 
pelo PROCEEM, mas também todo o púbico que se integra como alunado, 
dessa forma, sendo preparados para a realização do ENEM por alunos de 
graduação na modalidade de licenciatura. Estes estão em contato com o que 
há de mais atual em suas respectivas áreas, com o intuído de democratizar 
o acesso ao ensino superior público e de qualidade.



O perfil do aluno PROCEEM, Campus Natal, no que tange ao conhecimento de Biologia

217

A N O T A Ç Õ E S

Referência

ALONSO, M. A supervisão e o desenvolvimento profissional 
do professor. In: FERREIRA, Naura Syria Carapeto (Org.). 
Supervisão educacional para uma escola de qualidade. 
São Paulo: Cortez, 2003. p.167-182.

CAETANO, E. Cursinho PROCEEM. [201-?]. Disponível 
em: <http://vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.
br/cursinhos-comunitarios/cursinho-proceem.htm>. 
Acesso em: 9 fev. 2018.

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 171. ed. Rio de 
Janeiro: Paz e terra, 1987.

KRASILCHIK, M. Ensino de Ciências e a formação do 
cidadão. Em aberto, Brasília, v. 7, n. 40, p. 55-60, 1988.

LINHARES, L. L. Paulo Freire: por uma educação 
libertadora e humanista. Campina Grande: Unesc, 2008. 14 
p. Disponível em: <http://www.unesc.net/portal/resources/
files/354/paulo_freire_por_uma_educacao_libertadora_e_
humanista_(1).pdf>. Acesso em: 9 fev. 2018.

MATHIAS, S. L.; SAKAI, C. Utilização da ferramenta 
google forms no processo de avaliação institucional: 
estudo de caso nas faculdades magsul. 2013. Disponível 
em: <http://download.inep.gov.br/educacao_superior/
avaliacao_institucional/seminarios_regionais/trabalhos_
regiao/2013/centro_oeste/eixo_1/google_forms_
processo_avaliacao_instit_estudo_caso_faculdades_
mag.pdf>. Acesso em: 9 fev. 2018.

RABELLO, E. T.; PASSOS, J. S. Vygotsky e o 
desenvolvimento humano. 2009. Disponível em: <http://
www.josesilveira.com/artigos/vygotsky.pdf>. Acesso 
em: 9 fev. 2018.



CADERNO DE MONITORIA N. 5

218

ROCHA, J. S. da; PEREIRA, L. G. Estudo exploratório sobre o perfil 
dos estudantes de ciências contábeis – UFBA. In: CONGRESSO UFSC 
DE CONTROLADORIA E FINANÇAS, 2., 2008, Santa Catarina. Anais 
eletrônicos... Santa Catarina: [s.n.], 2008. Disponível em: <http://
repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/14997>. Acesso em: 9 fev. 2018.

ROSSASI, L. B.; POLINARSKY, C. A. Reflexões sobre metodologias para 
o ensino de Biologia: uma perspectiva a partir da pratica docente, 2007. 
Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/
arquivos/491-4.pdf>. Acesso em: 9 fev. 2018.


