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Resumo: O presente trabalho apresenta um recorte de um estudo maior realizado no âmbito 

do mestrado, que abordou sobre a prática docente de egressos do PIBID de Biologia. O PIBID 

é um programa inovador, em prol da melhoria da formação de futuros professores e 

professores em atividade docente e, por conseguinte, da qualidade de ensino, tanto na 

docência universitária como na docência da Educação Básica do País. Estudantes e 

professores envolvidos neste programa recebem uma bolsa para ajudar em suas despesas. 

(meio de bolsas aos estudantes, professores de Educação Básica e da Universidade). É um 

projeto que vem romper com a visão fragmentada de conhecimentos e áreas de estudo, 

redimensionando a prática acadêmica de ensino e de aprendizagem que e carece de maiores 

investigações quanto a sua versatilidade no âmbito da formação de professores, considerando 

a prática pedagógica na escola um espaço de produção de conhecimento para o futuro 

professor. Sendo assim, O presente trabalho buscou refletir acerca dos desafios no 

desenvolvimento de uma prática docente baseada na perspectiva da integração ensino e 

pesquisa, se fundamentando nas proposições sobre ensino e pesquisa com Demo (2005, 

2011), Martins e Varani (2012) e Cunha (2012). A pesquisa se constituiu de um estudo de 

caso do tipo múltiplo, de abordagem qualitativa, tendo como sujeitos da investigação egressos 

do curso de Ciências Biológicas da UECE de quatro campi do interior do Estado do Ceará, 

que participaram dos editais dos subprojetos, de 2009 e 2011, do PIBID/ UECE. Realizaram-

se questionários e entrevistas com oito professores formadores, que foram transcritas e 

analisadas pela técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 2011), tendo como suporte para 

organização, tratamento e interpretação dos dados o software QSR NVivo 9.1. Os resultados 

assinalaram que os professores investigados encontram alguns desafios ao se trabalhar ensino 

e pesquisa em sala de aula, dentre eles: a carência de recursos materiais nas escolas dos 

interiores do estado, a participação e envolvimento dos alunos nas aulas e a dificuldade de se 

desenvolver metodologias em sala de aula, entretanto, destacamos um aspecto relatado pelos 

egressos, foi a busca mesmo na dificuldade de vincular em suas aulas o ensino e pesquisa. 
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Introdução 

A década de 2000 marcou o apogeu das iniciativas voltadas à formação de professores. 

No período, foram criados 26 programas
4
 governamentais implementados pelo MEC, focados 

na formação de professores em âmbito nacional. Esses programas vem fortalecer a 

profissionalização do profissional em educação, "nessa perspectiva, uma forma de defender 

não só os direitos dos professores, mas da educação” (CONTRERAS, 2012, p. 81). 

Tais ações do Poder Público que foram e estão sendo desenvolvidas, no Brasil, 

possibilitaram a ampliação de políticas destinadas à formação de professores (FARIAS; 

ROCHA, 2012), dentre elas, o Governo Federal implementou, em 2007, a partir do Plano de 

Desenvolvimento da Escola (PDE), o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID).  

A proposta do Programa é viabilizar a inclusão do licenciando em conjunturas reais do 

exercício do trabalho docente, proporcionando vivências de sala de aula que são fundamentais 

e se articulam, enquanto o docente edifica seus conhecimentos (HILGEMANN; et al., 2013),  

para tanto, ele insere os estudantes na realidade das escolas públicas no período da sua 

formação acadêmica inicial, de modo que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob 

orientação de um supervisor da área. 

Segundo Gatti, Baretto e André (2011) o PIBID tem o caráter de aproximar o 

estudante da investigação didática, a partir de trabalhos desenvolvidos com o apoio aos 

professores orientadores das IESs e, assim, com sua supervisão, os licenciandos desenvolvem 

projetos investigativos no cotidiano escolar.  

O ensino como a pesquisa presentes no processo de formação do futuro professor deve 

proporcionar elementos significativo para uma prática docente mais comprometida a 

aprendizagem. Martins e Varani (2012) afirmam que a atual formação do professor deve 

capacitá-lo o para trabalhar com ensino e pesquisa, favorecendo o desenvolvimento de um 
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profissional da educação disposto a refletir e pesquisar sua atividade assumindo uma conduta 

ativa na escola e nos demais ambientes que participa, por meio da prática profissional que lhe 

compete. 

A presente investigação consistir em um recorte derivado de uma dissertação de 

mestrado intitulada: A Prática Docente de professores egressos do PIBID de Biologia/UECE: 

uma discussão à luz dos constructos de Paulo Freire. Temos como objetivo refletir acerca dos 

desafios no desenvolvimento de uma prática docente baseada na perspectiva da integração 

ensino e pesquisa de egressos do PIBID de Biologia da UECE. 

 

Marco Teórico 

Demo (2012) considera a necessidade de desmistificar a polarização entre ensino e 

pesquisa, uma vez que o ensino requer a pesquisa e esta é de igual importância para o ensino. 

Tais experiências quando bem articuladas e realizadas com propósito de reflexão crítica da 

realidade e de transformação podem também evitar uma educação reprodutivista e cartesiana. 

Fica claro a real importância de se ensinar e de pesquisar buscando no sentido de romper com 

educação esse modelo tradicional. 

Para o professor que anseia em educar pela pesquisa, necessita seguir quatro 

pressupostos que são: a certeza de que a educação pela pesquisa é o caminho mais adequado 

da educação escolar e acadêmica; a importância de que o questionamento reconstrutivo com 

qualidade formal e política é o centro da ação de pesquisa; a necessidade de fazer da pesquisa 

ação cotidiana do professor e aluno e a acepção da educação como artifício de 

desenvolvimento de competência da história da humanidade (DEMO, 2005). 

André (2012, p. 56) percebe “[...] o papel didático que pode ter a pesquisa na 

articulação entre saber e prática docente”; segundo a autora, o professor pode encontrar 

variadas formas de articular o ensino e a pesquisa na formação docente. 

 
Nessa perspectiva pode traduzir-se numa organização curricular, em que 

disciplinas e atividades sejam planejadas coletivamente, com o objetivo de 
desenvolver habilidades e atitudes de investigação nos futuros professores 

(ANDRÉ, 2012, p. 61). 

 

Ressaltamos a importância de os cursos superiores reorganizarem seus Projeto Polít ico 

Pedagógicos (PPPs), dispondo em suas matrizes curriculares disciplinas e atividades que 

aproximem os discentes dos cursos de licenciatura às realidades vivenciadas no cotidiano 

escolar. Segundo Severino (2002) um meio de estreitar a relação entre ensino e pesquisa, é a 

incorporação da pesquisa aos processos de formação de professores, todavia exige a mediação 



dos componentes curriculares como subsídio na configuração teórica com o desenvolvimento 

prático na produção do conhecimento. 

O ensino e a pesquisa devem mediar o conhecimento e promover a aprendizagem. 

Conforme Novikoff (2010) o ensino se faz entre outros modos, no ato de pesquisar e a 

pesquisar se faz no ato de aprender. Ambos têm seus próprios caminhos, mas se entrecruzam 

na busca de conhecimento. A pesquisa associada ao ensino tem a capacidade de provocar a 

superação da reprodução, efetivando a produção do conhecimento, autônomo, crítico e 

investigativo, em que o aluno e professor são investigadores dos seus conhecimentos. 

Reconhecemos que o cotidiano na escola conduz inocentemente o professor à rotina 

descarrilhando a monotonia em suas aulas e, assim, distanciando o ensino da pesquisa. 

Entretanto, cabe ao educador semear a ardor no cotidiano da escola, uma essência de 

educador que anseia a formação que busque a completude do ser. 

Nessa conjectura, o professor pode desenvolver um espírito inovador, questionador e 

investigativo, pautado na reflexão e no levantamento de proposições, a partir de sua prática, 

tornando-a modelo constante de novas aprendizagens. 

 
O papel da pesquisa na formação docente vai muito além da questão do 

professor pesquisador/reflexivo, que ora é vista como panacéia, ora como 

impossibilidade. Requer, por um lado, que se considere a existência de 
várias modalidades de articulação entre ensino e pesquisa na formação 

docente e, por outro lado, que se reconheça a necessidade de condições 

mínimas para que o professor possa aliar a investigação a seu trabalho 

docente cotidiano (ANDRÉ, 2014, p. 62). 

 

Cunha (2012) destaca a importância da interligação entre ensino e pesquisa na busca 

de uma educação que seja integrada, em que os alunos e professores procurem sempre criar e 

recriar conhecimento em sua prática. Para a autora, a “pesquisa deve ser usada para colocar o 

sujeito dos fatos, para que a realidade seja apreendida e não somente reproduzida” (2012, p. 

29). Fica evidente que a prática da pesquisa emancipa, e um ser emancipado não apenas 

escuta, mas se manifesta em diálogo, definindo o seu espaço ante grupo, confrontando 

opiniões e seus conhecimentos. 

A pesquisa na prática docente possibilita caminhos para o processo de reflexão que 

evidenciam o envolvimento do ensino com a pesquisa, despertando para a figura do professor 

pesquisador que segundo Cunha (2012) é  

 
O primeiro pesquisador, na sala de aula, é o professor que investiga seus 
próprios alunos” (SHOR, p.21). Esta concepção exige que a pesquisa deixe 

de ser um mito para ser uma prática acessível, em suas proporções, a todo o 

professor e a todo o aluno. Isto não significa abandonar o rigorismo, mas sim 

despi-la do aparato burocratizante que a visão positivista nos legou, com o 
intuito de proteger a ciência para poucos iniciados em seus postulados e 



normas. Unir ensino e pesquisa significa caminhar para que a educação seja 

integrada, envolvendo estudantes e professores numa criação do 

conhecimento comumente partilhado (CUNHA, 2012, p. 29). 

 

Conforme Sacristán (1999), o professor adquire a função de guia reflexivo, quer dizer, 

é aquele que clareia as atividades em sala de aula e intervém expressivamente na construção 

do conhecimento do aluno, este ao realizar essa tarefa, o professor proporciona reflexões 

sobre a prática pedagógica. Parte-se da teoria de que ao assumir o caráter problematizador da 

prática, modifica-se e é modificado causando uma cultura objetiva da prática educativa. 

Sendo assim, “a prática educativa é o produto final a partir do qual os profissionais adquirem 

o conhecimento prático que eles poderão aperfeiçoar” (SACRISTÁN, 1999, p. 73). 

Cunha (1996) afirma a presença, ainda, nos cursos de graduação do distanciamento do 

ensino com a pesquisa. A autora identifica a presença marcante da visão positivista de ciência 

ancorada na prescrição e na certeza, demonstrados da forma que 

 
- o conhecimento é tido como acabado e sem “raízes”, isto é, 
descontextualizado historicamente; 

- a disciplina intelectual é tomada como reprodução das palavras, textos e 

experiências do professor; 

- há um privilégio da memória, valorizando a precisão e a “segurança”;  
- dá-se destaque ao pensamento convergente, à resposta única e verdadeira;  

- no currículo cada disciplina é concebida como um espaço próprio de 

domínio do conhecimento que luta por quantidade de aulas para poder ter 
toda matéria dada; 

- o professor é a principal fonte de informação e se sente desconfortável 

quando não tem todas as respostas;  

- a pesquisa é vista como atividade para iniciados, fora do alcance de alunos 
de graduação, em que o aparato metodológico e os instrumentos de certezas 

se sobrepõe à capacidade intelectiva de trabalhar com a dúvida (CUNHA, 

1996, p. 32). 

 

Desse modo, cabe ao profissional da educação romper essas barreiras que distanciam o 

ensino da pesquisa em sua prática docente, despertando o gosto pela pesquisa, produção 

individual que deve ser socializada em benefício do coletivo, buscando a inovação de sua 

prática, recuperando constantemente sua competência e reconhecendo que 

(...) o ensino articulado à pesquisa deve objetivar a formação para a reflexão-

na-ação, de modo que o novo profissional seja preparado para os desafios 
que a prática exige e preparado na pesquisa para buscar respostas às 

indagações advindas dessa prática. Os resultados do processo formativo 

podem alcançar maior fecundidade de acordo com a intensidade e 
fundamentação teórica propiciadas pela pesquisa que alicerça a reflexão 

sobre a prática (NÓBREGA-THERRIEN; THERRIEN; 2006, p. 283). 

 

Nascimento (2011) reconhece o importante desenvolvimento de três dimensões do 

conhecimento sobre a prática: a observação e auto-observação; a compreensão das teorias que 

fundamentam a ação; e a teorização. Nesse sentido, tanto a formação inicial e permanente dos 



professores pode materializar seu compromisso político de forma palpável, coletiva e 

participativa de conscientização e mudança da realidade da prática pedagógica no ambiente 

escolar, desenvolvendo-se como um elemento de ação-reflexão-ação sobre a sua prática. 

Outro aspecto relevante quanto a prática docente do professor, está na seleção dos 

conteúdos que serão utilizados em sala de aula, devendo, assim, ampliar a sua escolha de 

práticas, procurando encontrar distintas formas de ensino e, com isso, levar a uma melhor 

compreensão do ensino e leitura do mundo e, cada vez menos, o ensino e informação do 

mundo (FRANCO, 2012). Buscando sempre “(...) criar alternativas pedagógicas favoráveis 

aos seus alunos e alunas que não estão avançando como ela esperava” (ESTEBAN; 

ZACCUR, 2007, p.119), acarretando um professor que aspira o ensino e a pesquisa no 

cotidiano da escola. 

Para tanto, o professor precisa diversificar suas estratégias, propor desafios, comparar, 

dirigir e estar atento à diversidade dos alunos, o que significa estabelecer uma interação direta 

com eles. Masetto (2003) assevera que ela carece de um professor que desenvolva com os 

seus alunos um grupo de trabalho com objetivos comuns, incentivando a aprendizagem de uns 

com os outros, que estimule o trabalho em equipe, a busca de solução para dificuldades em 

parcerias, que acredite na capacidade de seus alunos aprenderem com seus colegas, o que, 

muitas vezes, é mais fácil do que aprender com o próprio professor. Um docente que seja um 

motivador para o aluno realizar as pesquisas e os relatórios, que crie condições contínuas de 

feedback entre aluno-professor e aluno-aluno. 

Nesse mesmo sentido Masetto (op. cit.), Lüdke (2001) considera a atividade de 

pesquisa recurso indispensável no trabalho do professor, e que os distintos significados 

atribuídos ao que seja formar um professor pesquisador tem sido um assunto de inúmeras 

investigações. É essencial que o professor seja pesquisador para tornar seu aluno também um 

pesquisador. Neste contexto, “(...) é fundamental e indispensável que aprendam a pesquisar” 

(BAGNO, 2007, p. 21). 

Nessa direção, Freire afirma que “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino” 

(2015, p.30). O referido autor evidencia a importância da pesquisa, ao destacar que 

 
Fala‐se hoje, com insistência, no professor pesquisador. No meu entender o que há 

de pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma de ser ou de atuar 

que se acrescenta à de ensinar. Faz parte da natureza da prática docente a indagação, 
a busca, a pesquisa. O que se precisa é que, em sua formação permanente, o 

professor se perceba e se assuma, porque professor, como pesquisador (FREIRE, 

2015, p. 30). 

 

Nesse sentido, a formação de um professor pesquisador é uma alternativa de 

possibilidade de formação para a docência (LUDKE, 2001; TARDIF, 2002; ANDRÉ, 2012), 



cuja proposta vem sendo inserida em cursos de licenciatura. Contribuindo com essa 

perspectiva, Farias et al. (2014) afirmam que a formação do professor é um dos argumentos 

de socialização que permite o reconhecer-se como um profissional, constituindo-se com base 

nas suas relações com os saberes e com o exercício da prática docente. 

 

Metodologia 

A pesquisa se constituiu de um estudo de caso do tipo múltiplo fundamentada em Yin 

(2015), de abordagem qualitativa (MINAYO, 2011), tendo como sujeitos da investigação 

egressos do curso de Ciências Biológicas da UECE de quatro campi
5
 do interior do Estado do 

Ceará, que participaram dos editais dos subprojetos, de 2009 e 2011, do PIBID/ UECE.  

Realizaram-se questionários para identificar os sujeitos e posteriormente foram 

marcadas as entrevistas em cada Instituição de Ensino Superior (IES). Participaram da 

investigação oito professores que atualmente estão em atividade em escolas de públicas 

atuando no Ensino Fundamental e Médio. 

Como fonte de dados tivemos as entrevistas que foram transcritas, os questionários e 

os subprojeto do PIBID do Curso de Ciências Biológicas de cada IES, contemplando os 

requisitos de triagem dos dados para um estudo de caso (YIN, 2015). A análise dos dados 

ocorreu pela técnica de análise de conteúdo fundamentadas em Bardin, (2011), tendo como 

suporte para organização, tratamento e interpretação dos dados o software QSR NVivo 9.1. 

Resultados 

Teceremos nossas discussões refletindo sobre o desenvolvimento das práticas dos 

professores baseados na inseparabilidade do ensino e da pesquisa na prática docente. Nossas 

discussões emergiram sobre quais os desafios que os professores encontram em envolver o 

ensino e a pesquisa em sua prática docente.  

Os caminhos trilhados seguem o escopo da indissociável relação entre teoria e prática, 

considerando o ensino e a pesquisa como eixos balizadores no processo de formação do 

professor pesquisador. Como assevera Freire (2015), não existe ensino sem pesquisa e vice-

versa, pois, “faz parte da natureza da prática docente a indagação, a busca, a pesquisa” (p.29). 

Concernentes as indagações a respeito do ensino e da pesquisa, apresentamos os 

relatos.  

 
A maioria das vezes o que eu trabalho é com textos do próprio livro que vem 

com indagações que eu tento levar para a sala de aula mesmo, discutir com 
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eles na sala de aula. Eles fazem leitura. Às vezes eu peço que eles fazerem 

em casa. Eu dou uma semana ou outra para poder eles terem contato com a 

internet, porque eles dizem que não, não tem internet em casa e, realmente, é 
a verdade. A realidade do interior é diferente. A maioria não tem contato 

com a internet. Internet que eu digo para pesquisar, acessar um Google, 

uma pesquisa eles não têm, mas a gente tenta levar o livro. Tem alguns 
contextos no livro, tem alguns temas, uns textos interessantes para trabalhar 

em sala de aula. Eu levo para eles. Às vezes ficam algumas brechas e eu 

mando eles pesquisarem. Depois, a gente faz uma reflexão sobre essas 

pesquisas (Professor 2). 
 

O Professor 2 relata que encontra dificuldade em se trabalhar com o ensino e a 

pesquisa devido a realidade encontrada no interior, por conta de não ter recursos. Mesmo 

assim, busca desenvolver outros trabalhos que favoreçam a aprendizagem dos alunos. 

Ressaltamos que, mesmo diante das dificuldades apresentadas, o professor mediado por sua 

vivência e experiência, adequa suas atividades que desenvolve com um olhar à pesquisa e à 

reflexão de temas relacionados a biologia. Conforme a assertiva do Professor 2 buscamos em 

Esteban e Zaccur (2007) ao afirmar que o professor que anseia o ensino e a pesquisa no 

cotidiano da escola, cria escolhas pedagógicas a beneficiar a aprendizagem dos alunos e 

alunas que não evoluem. É um profissional que reconhece o valor o ensino mediado com a 

pesquisa ele vislumbra como um valioso instrumento de educação e de desenvolvimento de 

competências e habilidades significativas para o aluno. 

Os depoimentos abaixo apresentam outros impasses relatados. 

 
no meu ponto de vista ensino e pesquisa caminham juntos. Eles não estão 

separados [...] como eu enfrentar, como eu busco meios de encarar e de 

resolver situações dentro da minha prática isto também está relacionado... 

geralmente o que é que acontece talvez, não sei se é só comigo ou com os 
demais professores porque geralmente a gente busca, porque sim, a gente 

sempre está pesquisando, indo em busca de atualizar. Todo professor está 

sempre nesta busca (Professor 3). 

 
Ressalto mais uma vez, inúmeros são os impasses que de certa forma 

inviabiliza de maneira direta a aproximação entre ensino e pesquisa. 
Além disso, é essencial a colaboração e interesse do discente. A 

aproximação entre ensino e pesquisa na Educação Básica, realizo através de 

chamados, durante as aulas, aos estudantes para produção de projetos [...] 
(Professor 4). 

 

Segundo o Professor 3 o ensino e a pesquisa caminham juntos. As dificuldades que 

encontra em viabilizar o ensino e a pesquisa o docente procura encontrar respostas na própria 

prática docente. Já o Professor 4, assevera que realiza suas aulas buscando aproximar o ensino 

e a pesquisa. Entretanto relata as inúmeras dificuldades que encontra ao se trabalhar o ensino 

e a pesquisa destacando que a coparticipação do aluno nas aulas influencia consideravelmente 

no desempenho.  



Quanto aos relatos dos professores recorremos aos subprojetos do PIBID para verificar 

se as práticas dos docentes foram frutos das vivências no programa. 

 
Os grupos de reflexão, de natureza diversa do anterior, envolve bolsistas de 

iniciação, bolsistas supervisores e coordenadora de área. Seu propósito é 

estimular uma leitura situada e problematizadora da prática de ensino 
acompanhada e desenvolvida pelos professores de Biologia e licenciandos 

no contexto da escola. Esta atividade pretende fomentar a revisão das 

práticas e o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento para as 
dificuldades presentes no ensino de Biologia (UECE-SUBPROJETO 

PIBID FACEDI, 2009, p. 6). 

 
deparar com as dificuldades e os dilemas que surgem no cotidiano do 

profissional docente, assim como conhecer as alternativas produzidas para 

seu enfrentamento. Além disso, o acompanhamento das aulas dos 
professores supervisores - agora com um olhar de futuro docente – permite 

aos licenciandos uma interlocução vivaz e direta com o protagonista da 

ação pedagógica (no caso, o co-formador), desenvolvendo reflexões 

centradas em situações concretas (UECE-SUBPROJETO PIBID FAEC, 
2011, P. 3). 

 
Ademais, cabe ressaltar que este subprojeto articula-se explícita e 

organicamente com as  demandas dos estabelecimentos de ensino de Tauá. A 

solicitação apresentada [...] em uma proposta de parceria entre a 

Universidade e a Escola visando o desenvolvimento de ações pedagógicas 

inovadoras que oportunizassem a superação de dificuldades 

manifestadas pelos alunos, geradas ao longo de sua vida escolar. A ideia 

era implantar um sistema de monitoria com licenciandos, ampliando 
momentos de reforço e acompanhamentos dos estudantes do ensino médio. 

[...] (UECE-SUBPROJETO PIBID CECITEC, 2011, P. 6). 

 

De posse dos relatos e com os fragmentos de texto retirado dos subprojetos acima 

destacados, inferimos que trabalhar com ensino e pesquisa envolve complexidade e dedicação 

dos sujeitos que participaram do projeto. O cerne da escolar tem um caráter tradicional e para 

transformar este fato são “necessárias pesquisas e experiências acompanhadas para que se vá 

construindo um conhecimento sistematizado sobre novas alternativas pedagógicas” (CUNHA, 

2004, p. 125). Carece de o professor romper esse engessamento existente nas escolas atuais e 

desenvolver alternativas metodológicas, oportunizando uma prática mediada com o ensino e a 

pesquisa, distanciando-se do ensino tradicional. 

A prática docente deve emancipar o aluno 

 
[...] envolver o ensino e pesquisa é justamente isso, de oportunizar o aluno, 

que ele não se limite somente aquilo que é dito pelo professor em sala, que 
ele vá pesquisar se realmente o que ele diz é verdade, eu acho que deve ser 

trabalhado isso em todas as escolas, que infelizmente nem todo professor 

trabalha isso, ele acha que o que ele diz é verdadeiro e o aluno tem que 

acreditar naquilo, basicamente é isso (Professor 5). 

 



No relato do Professor 5 podemos extrair que, para o docente, o ensino e a pesquisa 

oportunizam a criar possibilidades para que os alunos se apropriem do conhecimento, 

entretanto ressalva a existência de professores que não trabalham com ensino e pesquisa em 

suas escolas. Concordamos com Demo (2005) que a formação do professor se estiver 

alicerçada no ensino e na pesquisa, a probabilidade de ele ter uma prática que amplie no seu 

aluno a capacidade de reconstrução do conhecimento de forma crítica e criativa é maior. Os 

professores em suas escolas encontram constantemente com esses impasses de professores 

que não trabalham com o ensino e a pesquisa nas salas de aula, e que criticam outros 

professores que trabalham nessa ótica. 

 

Considerações Finais 

Ao refletir acerca dos desafios no desenvolvimento de uma prática docente baseada na 

perspectiva da integração ensino e pesquisa dos egressos do curso de Ciências Biológicas da 

UECE, os relatos assinalaram que os professores investigados encontram alguns desafios ao 

se trabalhar ensino e pesquisa em sala de aula, dentre eles: a carência de recursos materiais 

nas escolas dos interiores do estado, a participação e envolvimento dos alunos nas aulas e a 

dificuldade de se desenvolver metodologias em sala de aula se deparando com docentes que 

não vislumbram a ótica do ensino e da pesquisa. 

Reconhecemos que embora a essência da escola tenha bases em um ensino tradicional, 

contudo defendemos que para transformar essa realidade é necessário que o professor rompa 

essa realidade desenvolvendo metodologias que oportunizem uma prática mediada com o 

ensino e a pesquisa e se distanciando do ensino cartesiano. 

Percebemos ainda através da leitura dos dados que as vivências desses professores no 

PIBID de Biologia possibilitaram a desenvolver um trabalho docente mais próximo de suas 

realidades. Os relatos nos permitiram compreender que para esses docentes ex-bolsistas do 

PIBID, a formação do professor pesquisador ocorre a partir das arrumações dos 

conhecimentos construídos enquanto licenciandos bolsistas do PIBID se comunicando com a 

sua atual docência. Ao mesmo tempo reconhecemos em seus relatos a valorização que 

atribuem ao ensino mediado pela pesquisa. 

Hoje formar profissionais pesquisadores é um dos maiores desafios nos cursos de 

graduação, pois temos que ser investigadores e construtores de conhecimentos. Destacamos 

que os subprojetos de Biologia desenvolvem um trabalho diferenciado de desenvolver um 

profissional mais humano e autônomo. A compreensão que temos é de docente que 

desenvolvem o fazer, o pensar, à reflexão crítica, o reconstruir constante, pelo processo da 

prática de pesquisa. 
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