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RESUMO 
 
 

PIBID - RELATO DE EXPERIÊNCIA: GIBI UMA FERRAMENTA PARA O ESTUDO DA 
BOTÂNICA NO ENSINO FUNDAMENTAL Valter José Cobo Expedicto Ribeiro de Carvalho 
Junior Fabiana da Silva Barbosa Eduardo Mancastropi Araujo Maithe Otero Ferreira Rodrigo 
Fernando M. P. S. Ferraro UNITAU- Departamento de Biologia. O presente trabalho relata a 
experiência vivida por bolsistas PIBID, de Ciências Biológicas durante a aplicação de um 
projeto de trabalho desenvolvido, junto aos alunos dos sétimos anos do ensino fundamental de 
uma escola pública do município de Taubaté (SP), o qual envolveu a criação de um gibi como 
uma ferramenta diferenciada de práticas em Botânica. Desse modo, o objeto deste trabalho foi 
utilizar uma ferramenta não tradicional para o processo de ensino-aprendizagem, envolvendo a 
modificação do cotidiano do aluno bem como privilegiando o trabalho em equipe. A motivação 
para o desenvolvimento do projeto está diretamente vinculada com a problemática que a 
educação enfrenta em relação a qualidade do aprendizado e o despertar de interesse dos 
alunos, que indica a necessidade de uma mudança no paradigma atual para uma lógica mais 
flexível e com base no concreto, proporcionando ao aluno uma ligação mais clara e direta entre 
o conteúdo e o cotidiano, buscando favorecer a compreensão da teoria Para tanto, foi 
organizada a elaboração de um gibi, com base em temas referentes ao Reino Vegetal e a 
leitura do livro “O Pequeno Príncipe”. Tomando como base o trecho em que o príncipe conhece 
uma rosa e dialoga com ela, aos alunos foi proposta a criação de quadrinhos. Os alunos foram 
convidados a se reunirem em diferentes locais da escola, fora da sala de aula para o 
desenvolvimento dessa atividade diferenciada. Foram formados grupos e cada bolsista PIBID 
ficou responsável por uma das equipes, divididas conforme os grupos do reino vegetal. A 
elaboração das histórias se deu por meio da interação dos alunos com os bolsistas ,que 
mediaram as ideias que surgiram e esclareceram as dúvidas, sobre os conceitos de botânica 
no decorrer das atividades. O desenvolvimento do projeto ofereceu aos bolsistas subsídios 
práticos para o desempenho de seu papel enquanto educadores, não apenas pelo contato 
direto com os alunos, mas também pelo exercício da criação de novas formas para desenvolver 
atividades diferenciadas. Para os alunos, o desenvolvimento do gibi pode representar um 
auxiliar para a construção de novos conhecimentos, oferecendo também uma oportunidade de 
desenvolver a língua escrita e falada, com a elaboração da historia. Este trabalho representou 
uma importante situação para os educandos desenvolverem suas habilidades e criatividade, 
além de submeter os bolsistas a posição de educador mediador e não somente transmissor de 
conhecimentos, colocando-os frente ao desafio do o cotidiano de trabalho como futuros 
professores, desenvolvendo suas habilidades, responsabilidade e criatividade, características 
que são fundamentais para o professor de hoje. Palavra chave: Gibi; ensino de Botânica; aula 
prática; Pibid. 


