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Resumo: Na perspectiva hodierna, gradativamente são demandados novos 

materiais e métodos capazes de estimular e atrair os estudantes, 

aperfeiçoando as práticas educacionais docentes, bem como o ensino e a 

aprendizagem. Entretanto, os recursos didático-pedagógicos ainda apresentam 

pouca diversidade no ensino de Biologia. Assim, objetivou-se verificar como 

algumas escolas de ensino médio da cidade de Crato – CE utilizam os recursos 

didático-pedagógicos no ensino de Biologia e aprofundar saberes sobre os 

principais recursos didático-pedagógicos utilizados pelos docentes e sua 

frequência. Para tanto, foi desenvolvido um estudo de caso de natureza quanti-

qualitativa, de cunho descritivo e analítico em 2 escolas da rede privada de 

Crato – CE. Foram aplicados questionários com os docentes de Biologia das 

respectivas instituições, sendo apresentado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. As informações coletadas passaram por organização, análise e 

discussão. Desse modo, percebeu-se que todos os participantes são 

licenciados em Biologia, de modo que 75% destes têm uma experiência 

considerável (11-20 anos) e, 25% com menos experiência (5 – 10 anos). 

Segundo os docentes, recursos didático-pedagógicos representam 

meios/métodos que contribuem, positivamente, nos processos de ensino e 

aprendizagem. Todavia, mesmo sendo apresentados novos recursos 

(audiovisuais, tecnológicos, dinâmicos), o método expositivo tradicional (quadro 

branco, pincel, kit multimídia, livro didático) mostrou-se ainda dominante. 

Ademais, práticas de contextualização e utilização de projetos foram citadas 

por 100% dos professores e, a prática em laboratórios foi citada por apenas 

50% destes. Todos consideram suas aulas atrativas e interessantes, 

afirmando, também, sobre a presença de memórias orais e histórias locais nas 

mesmas. Por fim, conclui-se sobre a necessária diversificação de recursos 

didático-pedagógicos visando melhoria na aprendizagem, bem como refletir 

sobre formação e atuação docente em Biologia. 
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