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Resumo: Objetivando apresentar as ações do Projeto PIBID – Biologia/UFRN na E. 

E. Lourdes Guilherme foi realizada uma apresentação lúdica, envolvendo teatro de 

fantoches e dinâmica, considerando o potencial desses instrumentos didáticos de 

promover a integração. Dez licenciandos de biologia e o supervisor participaram 

dessa ação que foi realizada na sala de vídeo, em quatro apresentações, para os 

alunos do ensino médio e ensino de jovens e adultos – EJA, dos turno vespertino e 

noturno. A apresentação conta de quatro momentos distintos: primeiro momento 

uma peça com fantoches, no segundo momento, após o término da peça, ocorria à 

apresentação formal de cada bolsista, no terceiro momento era realizado a leitura do 

texto “A História do Beija Flor” seguido do quarto momento, a realização da 

dinâmica, na qual envolvia todos que se encontravam presentes. O roteiro da peça 

consistia da divulgação do PIBID Biologia, do objetivo do projeto e da importância da 

integração dos bolsistas com a realidade escolar exemplificando as propostas. A 

dinâmica foi baseada na história do beija-flor, consistia em colocar a água contida 

em copos descartáveis dentro de uma proveta, e que essa água representava o 

compromisso de cada um com o projeto, notando-se no final da dinâmica o aumento 

do volume de água, ultrapassando o nome meta marcado na proveta, simbolizando 

desta forma a contribuição de todos que compõem o projeto, possibilitando ao aluno 

se sentir parte integrante, participante e importante neste processo. Esta ação 



promoveu como resultado a integração dos participantes do projeto entre si e com a 

comunidade escolar. Conclui-se que o uso de atividade lúdica se mostrou eficaz na 

divulgação do projeto por facilitar a clareza e apresentar simplicidade na transmissão 

das informações, possibilitando a compreensão das propostas por parte da 

comunidade escolar. 

 
Palavras chaves: PIBID – Biologia, integração, atividade lúdica. 
 
 
Introdução 
 

A integração universidade e escola hoje enfrentam o desafio de descobrir 

caminhos para superar obstáculos e construir as pontes entre as duas realidades 

(LUDKE & CRUZ, 2005), de um lado, a pouca articulação entre as várias atividades 

que constituem o currículo de formação dos licenciandos na universidade, de outro 

lado, a falta de projetos que fortaleçam os vínculos entre a Educação Superior e as 

instituições de Educação Básica, tornando a formação inicial muito teórica e pouco 

realista (BARCELOS & VILLANI, 2006). 

 De acordo com Almeida et al. (2000),  

 
 A relação da parceria entre a universidade e escola básica pode ser, 

analogamente, interpretada como nuances das cores de um desenho: o 
contexto que permite caminhar pelos rabiscos e vislumbrar suas interações; 
o material em que se imprime o desenho; as dimensões da criatividade e 
das habilidades técnicas; a inspiração; a moldura que aprisionará ou 
libertará o desenho; a edição final do desenho e a sua apreciação pelo 
publico; enfim, fragmentos de uma figura que se constitui inteira pelos 
olhares que sobre ela lançamos. 

 
Nesta direção, torna-se imprescindível reconhecer a escola como espaço 

necessário para o desenvolvimento profissional baseado na troca de experiências 

entre universidade e escola, porque os saberes profissionais, que englobam 

conhecimentos, competências, habilidades e atitudes são mobilizados, construídos e 

incorporados somente na prática (TARDIF, 2000). Segundo Barcelos e Villani 

(2006), o problema mais difícil na relação universidade e escola, estar em articular 

professores, licenciandos e docentes universitários, de forma que experimentem um 

vinculo grupal, gerador de satisfação e capaz de modificar suas rotinas e estabilizar 

sua colaboração. 

De acordo com Souza (2007): “A utilização de recursos didático-pedagógicos 

na transmissão de conhecimento é de fundamental importância para proporcionar 



uma efetiva fixação da informação por parte do ouvinte”. Divulgar é uma atitude que 

faz toda diferença na realização de um projeto e pensando nesta atitude os bolsistas 

do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência – PIBID, subprojeto 

Biologia, propuseram divulgar as ações deste projeto nas escolas conveniadas 

visando à integração entre os participantes. 

Durante muito tempo, atividades lúdicas, como por exemplo, teatro de 

fantoches, música e jogos, eram intimamente associados ao ensino infantil, contudo, 

a ludicidade vem sendo amplamente utilizada em todos os níveis de ensino por se 

tratar de um importante aliado no processo ensino-aprendizagem, viabilizando o 

acesso às informações de uma forma mais rápida, dinâmica e compreensível. 

  O teatro de fantoches é visto como instrumento que facilita a comunicação e 

a mediação do conhecimento, inserindo dinamismo a mensagem que se deseja 

transmitir (OCHÔA & MESTI, 2007). Os fantoches empolgam e atraem todos os 

tipos de público, devido ao seu caráter lúdico e popular, além de didático. A técnica 

da dinâmica é uma ferramenta a ser usada para promover a participação, porém seu 

uso deve ser orientado por objetivos específicos de uma determinada estratégia 

educativa (PERPÉTUO & GONÇALVEZ, 2000). 

Uma das grandes vantagens de se utilizar o teatro nas escolas é que um 

conceito que muitas vezes não é apreendido pelo aluno em termos conceituais pode 

ser alcançado em termos gestuais, visuais ou sonoros (HAUER, 2005). Além disso, 

tem a capacidade de envolver o espectador pelos seus cinco sentidos físicos, mas 

especialmente pelo lado emocional. Todas as funções da mente se voltam para o 

palco, para os bonecos. Toda a atenção é, então, concentrada na diversão e no 

aprendizado (GUERRA, GUSMÃO E SIBRÃO, 2004). 

Desta forma, este trabalho vê nas atividades lúdicas uma importante 

ferramenta de divulgação e transmissão de informação, que quando bem aplicadas 

eleva a capacidade de prender atenção do espectador facilitando a assimilação do 

conteúdo exposto. O presente artigo tem por objetivo relatar a primeira intervenção 

dos alunos bolsistas do PIBID/BIOLOGIA/UFRN, na Escola Estadual Lourdes 

Guilherme, que foi realizada por meio de atividades lúdicas, com intuito de promover 

a integração dos participantes do projeto, alunos bolsistas, supervisor e 

coordenador, com a comunidade escolar, e de conhecer e compreender a 

importância do uso de atividades lúdicas como instrumento didático motivador e 

facilitador da aprendizagem. 



Materiais e métodos 

 A divulgação do projeto PIBID/BIOLOGIA na Escola Estadual Lourdes 

Guilherme, Natal/RN, foi realizada de forma lúdica, envolvendo teatro de fantoches e 

dinâmica, considerando o potencial desses instrumentos didáticos de promover a 

integração, além de ser de fácil aplicação, desperta nos espectadores o prazer em 

aprender, além de causar motivação e estímulo. Teve como público alvo os alunos 

do ensino médio e ensino de jovens e adultos – EJA, dos turnos vespertino e 

noturno. Esta atividade foi realizada nos dias 9 e 10 de agosto de 2011, na sala de 

vídeo da escola, no período da tarde as 14:40hs e no período da noite as 20:15hs, 

com duração média de 20 min., sendo realizadas  2 apresentações em cada turno. 

Para a realização desta intervenção junto à escola, para a confecção dos 

fantoches e estrutura do palco foram utilizadas bolas de isopor, pistola de cola 

quente, fios de lã, olhos artificiais, tecidos, TNT, cartolinas, EVA colorido, para a 

dinâmica o material utilizado foram copos descartáveis para café, uma proveta e 

água. Foram necessários ainda os recursos áudio visuais, como data-show, 

microfones, caixa de som e um computador, material este cedidos pela escola. 

A apresentação foi realizada em 3 (três) etapas distintas. No primeiro 

momento, foi exibida uma peça com teatro de fantoches, confeccionada pelos 

bolsistas, a qual explicava de forma descontraída e resumida os objetivos do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência - PIBID, bem como suas 

ações na escola. A encenação contou com três personagens, sendo dois alunos a 

“Lourdes” e o “Guilherme”, e o Professor “Girafales”, intitulada de “O PIBID está 

aqui!”. A peça representava cenas de encontro de alunos nos corredores da escola e 

na sala de aula de acordo com roteiro pré-elaborado. Na encenação da peça, após 

algumas explicações, o professor “Girafales” convida os demais bolsistas do projeto 

a entrarem “na sala de aula”, e continua a explicar o projeto, encerrando com um 

convite a participação dos alunos da escola. O segundo momento iniciou com a 

apresentação de cada bolsista ao público (alunos da escola), seguido da 

apresentação do supervisor do projeto da escola e da coordenadora de área. Um 

espaço para esclarecimento de dúvidas foi aberto ao público.  A terceira etapa 

consistiu na realização de uma dinâmica, intitulada “A História do Beija Flor” (Figura 

1). A dinâmica inicia com a leitura da história por um bolsista, acompanhada pelos 

alunos por meio de imagens no data show. Após a leitura do texto realizamos uma 

dinâmica baseada nesta história. Previamente, foram organizados 20 copos 



pequenos contendo água e entre os copos uma proveta marcada com o nome 

“meta”, sobre uma mesa no centro do espaço.  Os alunos foram convidados a 

contribuir para encher a proveta com a água até a tingir o nome meta. A água 

representa o compromisso de cada um com o projeto, no final nota-se o aumento do 

volume de água, ultrapassando o nome meta, simbolizando desta forma a 

contribuição de todos que compõem o projeto. Essa atividade visou possibilitar ao 

aluno se sentir parte integrante, participante e importante nas ações do PIBID na 

escola.  

 

A História do Beija Flor

... Era uma vez uma floresta num lugar longínquo, onde o Homem ainda não
tinha chegado. Nessa floresta viviam muitos animais de diferentes espécies, tamanhos,
cores e feitios. Era ainda o tempo em que os animais falavam.

Certo dia, houve um incêndio, um grande incêndio, como nunca antes havia sido
visto. Perante a tragédia, o pânico instalou-se. Os animais fugiam num alvoroço, cada um
procurando, da melhor forma possível, fugir às chamas, ao fumo sufocante e ao intenso
calor que se fazia sentir, só pensando em colocar-se a salvo o quanto antes.

Mas... naquele cenário caótico, de desespero e medo coletivo, um pequeno
animal teve um comportamento diferente. Na sua fragilidade, na sua singela figura, um
beija-flor voava até ao lago e, com o seu pequenino e aguçado bico, recolhia, uma a uma,
lenta mas persistentemente , gotinhas de água atrás de gotinhas de água, que ia depois
deixando cair sobre o incêndio que lavrava cada vez mais descontrolado.
Um outro animal, observando intrigado o comportamento do pequeno beija-flor,
interrompeu a sua fuga e perguntou:

- Beija flor, mas tu estás louco? Porque te arriscas assim? Tu achas verdadeiramente que
vais conseguir apagar o incêndio dessa forma?

OBeija flor respondeu então:

- Não... claro que não, eu sei que o meu pequeno esforço não será suficiente para apagar
este incêndio tão grande mas... eu estou apenas...
a cumprir a minha parte!

 
 
Figura 1. Texto: A História do Beija Flor. 
Fonte - http://nasmargensdosonho.blogspot.com/2005/03/histria-do-beija-flor.html 

  
 
Resultados e Discussão 
 
 A partir das observações e narrativas dos alunos constatamos que a 

apresentação do PIBID na Escola Estadual Lourdes Guilherme atendeu as 

expectativas iniciais dos bolsistas, uma vez que os alunos da escola conseguiram 

compreender o que é o programa, qual seu objetivo, e qual o público alvo, e 

conheceram as atividades que seriam desenvolvidas pelos bolsistas na escola. 

A integração de três atividades lúdicas proporcionou uma sequência lógica e 

compreensível para os alunos. A metodologia lúdica facilita a assimilação e a 



interpretação do que está sendo informado, transformando-a em aprendizado 

(SOUZA et al., 2010).  

A apresentação do teatro de fantoches, a história do Beija flor e a dinâmica da 

água na proveta, possibilitaram a interação com os alunos de todas as turmas, 

atendendo a dois fatores preocupantes dessa apresentação, que eram o tempo 

mínimo estipulado por orientação da diretora da escola, e a forma lúdica necessária 

nesta ocasião, característica essa que marcou demais nossa apresentação, já que 

alguns bolsistas argumentavam que teatro de fantoches seria uma abordagem 

infantil para o público alvo (Figura 2 A, B, C e D). Percebemos, portanto que nossos 

resultados corroboram com Salomão et al. (2007) quando referem-se que  as 

atividades lúdicas podem ser aplicadas a diversas faixas  etárias e que  a variável 

dessa aplicação está na modificação de procedimentos, metodologia desenvolvida e 

na estratégia a ser ministrada, que devem ser de acordo com as necessidades 

especificas de cada faixa etária.  

 

 
Figura 2. (A) Apresentação da peça – “O PIBID está aqui!”. Personagens da peça – (B) Prof. 
Girafales; (C) Lourdes; (D) Guilherme. 

 
 A primeira apresentação, destinada aos alunos do turno vespertino do ensino 

de jovens e adultos, foi um momento de grande expectativa por parte dos bolsistas, 

pois não fazíamos idéia de como seria aceita a nossa abordagem, porém os alunos 

se mostraram empolgados, no início riram bastante com a apresentação de cada 

personagem, já que os nomes dados aos bonecos eram sugestivos e bem 

familiares, e com alguns pontos da narrativa do texto (Figura 3). Fatos estes que nos 

proporcionaram certo alívio, pois a expressão facial dos alunos era de positividade a 

abordagem, facilitando desta forma a fluidez da continuidade da apresentação. Isso 

mostra que a utilização do teatro de fantoches apresenta a capacidade de dinamizar 

o processo de assimilação, conferindo um melhor aproveitamento no processo de 

A B C D 



ensino, pois prende a atenção e desperta a curiosidade e o interesse em aprender o 

que está sendo transmitido (SOUZA et al., 2010). 

 

 
  Figura 3.  Reação dos alunos durante apresentação do teatro de fantoches. 
 

Na realização da dinâmica do Beija Flor, que conta a história de um beija-flor 

que tentou apagar um incêndio na floresta levando água em seu bico, representou 

um momento reflexivo sobre o compromisso de cada um para alcançar os objetivos 

do PIBID. Da mesma forma, ocorreu a participação de muitos alunos que 

participaram voluntariamente. Essa dinâmica consistia na mesma essência do texto, 

em que se esperava que cada um tomasse a atitude de pegar um copo descartável 

com água e derramá-la numa proveta para atingir e/ou ultrapassar uma linha 

vermelha que simbolizava uma meta a ser alcançada pelo comprometimento e 

participação de todos os bolsistas do PIBID e toda a comunidade escolar, 

principalmente os alunos.  

Foram realizadas mais três apresentações após essa primeira, sendo duas à 

noite neste mesmo dia, e mais uma à tarde no dia 10 de agosto, para os alunos do 

ensino médio. A cada apresentação ficava mais fácil passar a mensagem, em todos 

os horários foram superadas as expectativas, principalmente na atividade onde se 

fazia necessária a participação dos alunos, que era o caso da dinâmica, uma 

atividade onde o trabalho em grupo era o mais importante, eles participaram, no 

começo, um pouco acanhados, mas no final, a grande maioria acabou participando e 

nos ajudando a atingirmos a meta estabelecida, dessa forma concretizando e 

mostrando seu interesse em se fazer parte desse projeto. 

Durante as apresentações foi perceptível a diferença da participação dos 

alunos entre os turnos, pôde-se perceber que os alunos da noite foram mais 

receptivos, levaram mais a sério o teatro de fantoches, tiveram mais iniciativa na 



dinâmica, inclusive houve participação também de professores, ao contrário do turno 

da tarde, em que os alunos eram mais “brincalhões”, conversavam nas explicações 

e se mostraram menos interessados ao que ocorria na exibição do projeto. Um 

ponto notório que despertou bastante a atenção dos bolsistas foi à presença e a 

participação dos alunos com necessidades educativas especiais, sendo os primeiros 

a compartilharem da dinâmica e com isso contribuir para a meta a ser atingida. Estes 

alunos foram aplaudidos pela participação, fato este de grande importância diante da 

escolha das metodologias abordadas, a qual promoveu a inclusão e valorização de 

pessoas com necessidades educativas especiais juntamente com a proposta de 

igualdade a todos (Figura 4 A, B e C). Isso mostra que as dinâmicas quando 

empregadas como procedimento didático auxiliam na introdução de elementos 

importantes dos conteúdos a serem transmitidos e estimulam o trabalho coletivo, 

além de ajudar a desinibir, incentivar a organização e a expressão de ideias (SILVA 

et al., 2005). 

 

   
Figura 4. (A e B) Participação dos alunos com necessidades educativas especiais no momento da 
dinâmica. (C) Aluno sendo aplaudido por sua iniciativa em colaborar com o projeto. 

 
Um dos pontos importantes dessa apresentação foi à familiarização dos 

bolsistas com a comunidade acadêmica, pois a apresentação foi realizada para 

todas as turmas desejadas, ocorrendo ainda à participação dos professores e alguns 

funcionários da escola, os quais avaliaram positivamente a apresentação, 

considerando-a de forma criativa e objetiva. Porém, nossos objetivos só foram 

alcançados mediante a interação dos bolsistas no momento de elaboração e 

aplicação do projeto, o qual estimulou o desenvolvimento de habilidades dos 

mesmos. A integração do grupo ocorreu de forma espontânea a partir da escolha da 

abordagem com fantoches, pois para isso foram necessárias horas de dedicação a 

confecção dos fantoches, elaboração do texto da peça, e do mural da apresentação, 

A B C 



corroborando com Pastore et al. (2011), a qual salienta que o teatro contribui com a 

auto-expressão, ao oferecer meios que se desenvolvam a espontaneidade, a 

imaginação, a percepção, a observação e, consequentemente, a criatividade. 

Desta forma a articulação universidade e escola em situações concretas de 

ensino e reflexão passam a ser um meio capaz de promover a construção da 

autonomia profissional e intelectual tanto dos profissionais da educação, em 

exercício, como dos futuros professores envolvidos nesse processo, e ainda, dos 

docentes da universidade, de modo que essa interação deva ser relativamente 

longa, na qual se possa propor, executar e avaliar o conjunto de suas ações 

científico-pedagógicas (ALMEIDA et al., 2000). 

 

Considerações finais 

Consideramos que o uso de atividade lúdica se mostrou eficaz na divulgação 

do projeto, por facilitar a clareza e apresentar simplicidade na transmissão das 

informações, possibilitando a compreensão das propostas por parte da comunidade 

escolar, corroborando com o fato de que uma atividade lúdica convenha como 

instrumento facilitador da compreensão em uma apresentação não formal de 

determinado assunto. Além disso, possibilitou a integração entre os bolsistas e 

estimulou o desenvolvimento de habilidades dos mesmos durante a elaboração do 

projeto. A experiência abriu a possibilidade de resultados altamente promissores, 

como a introdução à realidade escolar dos licenciandos e o início de uma 

colaboração mais estreita entre a universidade e a escola. 
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