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Resumo: O ensino de ciências naturais no Ensino Fundamental e Médio é dotado de 

especificidades, e exige, para sua efetivação, uma formação docente que contemple a 

complexidade dessa atividade. O ensino de Biologia insere-se nesse contexto. A formação 

inicial dos futuros professores para atuação na Educação Básica ainda é marcada pelas 

dicotomias: teoria-prática; conteúdo-forma; escola-universidade, embora, desde a década de 

1990, tenham se intensificado os debates, no cenário educacional, sobre a necessidade de 

superar essas fragilidades nos cursos de licenciatura. Diante dessa problemática no campo da 

formação de professores, o Ministério da Educação brasileiro (MEC) lançou, em 2007, o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, com a finalidade de 

fortalecer a formação inicial de professores, introduzindo os futuros professores (bolsistas de 

Iniciação à Docência - ID) no espaço escolar, sob orientação pedagógica de dois docentes, um 

professor da universidade (coordenador de área) e um professor da escola (professor 

supervisor); e estimular sua permanência na Educação Básica, ao ingressarem na escola, 

como profissionais. O presente artigo apresenta parte da pesquisa de mestrado de Martins 

(2013) sobre uma experiência formativa de licenciandos de Biologia, no âmbito do PIBID, em 

duas escolas públicas de Fortaleza, CE. Teve como objetivo identificar os saberes e 

conhecimentos que os professores em formação (bolsistas ID) mobilizaram para elaborar e 

efetivar metodologias para o ensino de Biologia no Ensino Médio. O marco teórico da 

investigação assenta-se sobre estudos no campo da formação de professores, ensino de 

ciências e saberes da docência. Caracteriza-se como pesquisa de abordagem qualitativa, do 

tipo Estudo de Caso, e teve como sujeitos sete ex-bolsistas ID do PIBID vinculado ao curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Ceará, nos anos de 2009 

a 2011. A coleta de dados realizou-se através de entrevista semi-estruturada. O tratamento das 

informações se deu por meio de uma aproximação da Análise de Conteúdo de Bardin. Os 

resultados revelam que os bolsistas mobilizaram saberes relacionados ao conhecimento 

específico do conteúdo de Biologia; ao senso comum; saber sistematizado em relação ao 

desenvolvimento de aulas práticas de laboratório, visando à proposição de aulas 

experimentais. Mobilizaram, ainda, propostas já existentes na literatura, fundamentação 

teórica sobre o trabalho com projetos interdisciplinares, e, embora apontando o estágio 

supervisionado como uma atividade aligeirada, o reconheceram como fonte geradora de 

saberes para pensar metodologias de ensino e da qual lançaram mão durante sua vivência no 

PIBID.  
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Introdução 

A formação inicial dos futuros professores para atuação na Educação Básica ainda é 

marcada pelas dicotomias: teoria-prática; conteúdo-forma; escola-universidade, embora, 

desde a década de 1990, tenham se intensificado os debates, no cenário educacional, sobre a 

necessidade de superar essas fragilidades nos cursos de licenciatura. Diante dessa 

problemática no campo da formação de professores, o Ministério da Educação brasileiro 

(MEC) lançou, em 2007, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – 

PIBID, com a finalidade de fortalecer a formação inicial de professores, introduzindo os 

futuros professores (bolsistas de Iniciação à Docência - ID) no espaço escolar, sob orientação 

pedagógica de dois docentes, um professor da universidade (coordenador de área) e um 

professor da escola (professor supervisor); e estimular sua permanência na Educação Básica, 

ao ingressarem na escola, como profissionais.  

Este artigo trata, portanto, das experiências formativas vivenciadas pelos egressos 

desse Programa, ex-bolsistas ID do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da 

Universidade Federal do Ceará, e resulta da pesquisa de mestrado da primeira autora deste 

escrito, realizada em 2003, intitulada: Saberes pedagógicos e o desenvolvimento de 

metodologias de ensino de Biologia: o PIBID como elemento de construção, a qual teve como 

objetivo geral analisar a relação entre o desenvolvimento de metodologias para o ensino de 

Biologia por ex-bolsistas ID e a construção de saberes pedagógicos para o exercício da 

docência no âmbito desse Programa. Para este texto, trouxemos um recorte da investigação 

que trata dos saberes e conhecimentos que os sujeitos mobilizaram para elaborar e executar 

metodologias para o ensino de Biologia, na escola.  

A investigação está assentada na constatação de que o ensino de ciências naturais 

no Ensino Fundamental e Médio é dotado de especificidades, e exige, para sua efetivação, 

uma formação docente que contemple a complexidade dessa atividade. O ensino de Biologia 

insere-se nesse contexto. Em nossa pesquisa, dialogamos com o Projeto Institucional do 

PIBID da Universidade Federal do Ceará (PIBID-UFC), o qual tem a interdisciplinaridade 

como eixo norteador, por meio do Subprojeto vinculado ao Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas desta Universidade (PIBID/Biologia/UFC). 

Diante do exposto, o presente artigo trata da experiência formativa de licenciandos de 

Biologia, no âmbito do PIBID, em duas escolas públicas do município de Fortaleza-CE.  

Teve como objetivo identificar os saberes e conhecimentos que os professores em 

formação (bolsistas ID) mobilizaram para elaborar e efetivar metodologias para o ensino de 

Biologia no Ensino Médio. O marco teórico da investigação assenta-se sobre estudos no 

campo da formação de professores, ensino de ciências e saberes da docência. 



Marco Teórico 

Para a consecução da aprendizagem é necessário levar em consideração a 

adequabilidade da metodologia empregada, bem como os conhecimentos/saberes que a 

fundamentam. Entendemos que esses são aspectos ainda pouco discutidos nos cursos de 

licenciatura nas áreas científicas, especialmente durante as disciplinas específicas. 

Geralmente, deixa-se essa discussão a cargo das disciplinas pedagógicas, particularmente da 

Prática de Ensino. No entanto, entendemos que essa questão deveria permear todas as 

disciplinas que formam os professores de Ciências e Biologia.  

É igualmente importante que o professor perceba se o conteúdo que está abordando é 

compatível com o desenvolvimento intelectual dos aprendizes, uma vez que se constituem 

como grandes obstáculos ao processo de ensino-aprendizagem de Ciências e de Biologia o seu 

caráter abstrato e sua considerável complexidade (CARDOSO et al, 2003), que pode ser 

evidenciada na pouca compreensão dos alunos em relação à tridimensionalidade
3
 inerente aos 

organismos e às estruturas biológicas, o que exigirá do professor uma formação adequada 

para pensar e elaborar estratégias de ensino que gerem uma aprendizagem significativa. 

Na medida em que a complexidade e a abstração dos conceitos científicos abordados 

nas aulas de ciências e de Biologia revelam a necessidade de torná-los mais acessíveis aos 

educandos, desafiam os docentes quanto às metodologias de ensino, à sua prática pedagógica 

e aos saberes que a fundamentam, particularmente o saber pedagógico. 

O domínio do saber-fazer e a reflexão epistemológica da prática docente são 

fundamentais, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, pois segundo Fiorentini (1995 

apud FIORENTINI et al, 1998) a forma como concebemos e conhecemos os conteúdos de 

ensino têm fortes implicações no modo como os selecionamos e os reelaboramos, 

didaticamente, em saber escolar e, especialmente, no modo como o 

exploramos/problematizamos em nossas aulas.  

Nesse sentido, é preciso que o professor avance para além da dimensão do 

conhecimento específico da matéria a ser ensinada. É necessário que compreenda a 

importância das metodologias de ensino, das estratégias e dos recursos didáticos como 

elementos essenciais no processo de transformar o conhecimento científico produzido, 

historicamente, em conhecimento escolar socialmente significado.   

Certamente, não há o método ideal para ensinar os alunos a enfrentar a complexidade 

dos assuntos trabalhados, mas haverá alguns métodos potencialmente mais favoráveis do que 

outros (BAZZO apud LIMA; VASCONCELOS, 2006). Para tanto, é preciso que o professor 
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leve em consideração que o aluno não aprende somente pela simples internalização de algum 

significado recebido de fora, isto é, dito pelo professor, mas por um processo seu, 

idiossincrático, próprio, de atribuição de significado que resulta na interação de novas ideias 

com as já existentes na sua estrutura cognitiva.  

 

Metodologia 

       Nossa opção metodológica foi por uma pesquisa de abordagem qualitativa, que 

segundo Ludke e André (1986, p.18) desenvolve-se “numa situação natural, é rica em dados 

descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e 

contextualizada”. A investigação caracteriza-se como Estudo de Caso (YIN, 2010), o qual 

surge do desejo de entender fenômenos sociais complexos, permitindo que os investigadores 

retenham as características holísticas e significativas dos eventos da vida real.  

Para Yin (2010), o método Estudo de Caso não é apenas uma forma de “pesquisa 

qualitativa”, mesmo que possa ser reconhecida entre a variedade de opções da pesquisa 

qualitativa. “[...] Além disso, os estudos de caso não precisam sempre incluir a evidência 

observacional direta e detalhada, marcada por outras formas de pesquisa qualitativa” (p. 41). 

Os sujeitos da pesquisa são sete ex-bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência - PIBID, ex-alunos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

Universidade Federal do Ceará que participaram do Programa, nos anos de 2009 a 2011 e que 

foram ou são professores de Biologia da Educação Básica no município de Fortaleza. 

Como estratégia de coleta de dados, utilizamos a entrevista semiestruturada e 

reflexiva. A entrevista semiestruturada é uma entrevista “não-estruturada ou não-

padronizada” e se desenrola a partir de um esquema básico. “Não é completamente fechada, 

permitindo ao entrevistador fazer as necessárias adaptações” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.34). 

Além disso, possibilita “maior flexibilidade nas respostas e a obtenção das falas que podem 

enriquecer ainda mais a temática abordada” (MATOS ; VIEIRA, 2002, p.63). O fato de ser 

também reflexiva permite “refletir a fala de quem é entrevistado, expressando a compreensão 

da mesma pelo entrevistador” (SZYMANSK, 2004, p.15). 

Para análise dos dados, buscamos nos aproximar da Análise de Conteúdo de Bardin 

(1977), a partir de Franco (2003) e Minayo (2011), por se apresentar como um conjunto de 

técnicas orientadas no sentido de perseguir a compreensão crítica do significado das 

comunicações com os sujeitos da pesquisa, numa perspectiva interpretativa, como a que nos 

propomos realizar, a saber: a Pré-análise; a Exploração do material e o Tratamento dos 

resultados/inferência/interpretação. 

 



Resultados e Discussão 

Aqui, apresentamos as unidades de registro (falas) que nos permitiram conhecer os 

saberes e conhecimentos que os sujeitos mobilizaram para a elaboração e execução das 

metodologias de ensino de biologia, no âmbito do PIBID/Biologia/UFC. Foram analisadas 

dentro do contexto em que foram produzidas.  As unidades registradas (que se caracterizam 

como unidades temáticas) foram organizadas no quadro 1, com as indicação da unidades de 

registro, de contexto e da categoria em questão. Estes são seguidos dos registros, das 

inferências e interpretações que pudemos realizar, com a contribuição dos referenciais 

teóricos da investigação. Passemos à análise: 

Quadro 1 - Saberes para a elaboração de metodologias. 

Unidade de registro Unidade de contexto Categoria  

Saberes e conhecimentos 

mobilizados para o 

desenvolvimento das 

metodologias de ensino de 

Biologia. 

- Vivências no PIBID; 

- Desafios de articular conhecimentos 

oriundos da formação às situações de 

ensino na escola, numa perspectiva 

inovadora. 

Metodologias 

de ensino 

Fonte: pesquisa da autora. 

Dentre os saberes e conhecimentos que mobilizaram para o desenvolvimento das 

propostas de ensino no âmbito do PIBID/Biologia/UFC, foram apontados saberes 

relacionados ao conhecimento específico do conteúdo de Biologia: "Aí a gente elaborava um 

TD (preparatório para o pré-vestibular) com questões e esse TD, assim, você tinha que rever 

alguns conceitos [...] (GUILHERME). Grifo nosso. Saber que Carvalho e Gil-Perez (2001) 

apontam necessário ao exercício da docência. Para estes autores, os professores apresentam 

dificuldade em se envolver em atividades inovadoras quando desconhecem o conteúdo da 

matéria a ser ensinada.   

Além deste saber, também é apontada a mobilização de saberes do senso comum:  

"[...]  a gente deu uma estudadinha no sentido de esclarecer algumas dúvidas que nós mesmos 

tínhamos com relação à sexualidade e foi assim, basicamente, meio que no senso comum 

da gente" (GUILHERME). Grifo nosso. Esta fala insere-se no âmbito dos projetos 

desenvolvidos no PIBID, na área de sexualidade.  

O saber do senso comum a que o ex-bolsista se refere configura o que Tardif 

(2002) denomina de saberes pessoais, os quais não são inatos, porém oriundos da 

socialização, isto é, do processo de imersão dos indivíduos nos diversos mundos socializados 

(família, grupos, amigos, escolas), nos quais eles constroem sua identidade pessoal e social. 

Assumem relevância na prática docente, especialmente quando o futuro professor tem o 

desafio de abordar assuntos socialmente mais complexos que outros, como é o caso da 

sexualidade, e para o qual não se sente preparado, como aponta pesquisa realizada por Xavier 

(2009) .  



A busca de um saber sistematizado em relação ao desenvolvimento de aulas 

práticas de laboratório também foi perseguido pelos ex-bolsistas. Visando à organização do 

laboratório de Biologia e à proposição de aulas práticas, mobilizaram propostas já existentes 

na literatura, contudo buscaram adequá-las à realidade da escola:  

Uma coisa que a gente pegou muito e tentou pesquisar era a questão das 

práticas né, de organizar o laboratório, ver o que tinha lá. Então tinha que 

buscar práticas que se encaixassem no laboratório, né. [...] então limpar 
tudo, ver o material que tinha e a partir desses materiais buscar práticas, 

mesmo usando os materiais ou práticas alternativas pra ele, a intenção era 

a gente montar um livrinho de práticas [...]. Pois é, lá eu acho que a gente 
não conseguiu e aí nesse momento a gente vê que buscou na bibliografia 

práticas e foi vendo práticas e práticas e olhava, ah... esse livro tem práticas 

legais e aqui a gente consegue ver, consegue casar, dá pra fazer, mas não 

chegou a concluir. (GUILHERME). (Grifo nosso). 
 

Essa adequação, pensada conjuntamente, conduziu a possibilidades de inovar as aulas 

de Biologia, mesmo diante de precariedades que costumam marcar os espaços dos 

laboratórios escolares, ora com a falta de manutenção dos equipamentos, ora com a falta de 

materiais de consumo. A produção de materiais ou práticas alternativas requer um esforço de 

dedicação e pesquisa, ações difíceis de tornarem uma cultura na prática docente, haja vista as 

condições objetivas de trabalho do professor. 

Outro saber mobilizado diz respeito à fundamentação teórica sobre o trabalho com 

Projetos interdisciplinares
4
: “A gente lia, era muito de educação mesmo. Projetos 

interdisciplinares, temas geradores, tudo que a gente queria focar dentro do projeto na escola, 

a gente tentava ter essa referência bibliográfica” (ESTRELA). 

Apropriar-se do conceito de interdisciplinaridade e, sobretudo, do fazer 

interdisciplinar, constituíram-se em grandes desafios para os ex-bolsistas, uma vez que, 

segundo Coimbra (2002), o vocábulo ‘interdisciplinaridade’ apresenta-se despretensioso na 

sua origem, ambíguo na sua acepção corrente e complexo na sua aplicação. Embora tenham 

se empenhado na busca da efetivação dessa proposta, os ex-bolsistas reconhecem que não 

conseguiram vivenciá-la em sua amplitude, apontando-a como uma das principais 

dificuldades percebidas no âmbito do PIBID. 

Aqui também são apontadas as vivências no estágio supervisionado como fonte de 

saberes para a elaboração das metodologias de ensino de Biologia e o reconhecimento da 

demanda dos estudantes. A fala da ex-bolsista Estrela evidencia isso, contudo, ressalta esse 

momento da formação como insuficiente para perceber e acompanhar a aprendizagem dos 
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estudantes na escola, diferentemente do PIBID, que lhes permitiu um contato mais intenso e 

demorado com o ambiente escolar, com os alunos, suas dificuldades e anseios: 

ah... Vivências... mesmo nos estágios supervisionados que era num período tão 
curto de tempo, que não dava tempo de a gente mesmo acompanhar, né, a escola, 

os alunos. E a gente queria o quê? Algo que fosse duradouro, longo, né, 

prolongado, pra que a gente soubesse início, meio e fim, né [...] E mesmo, além 

dos nossos conhecimentos, né, do que a gente tinha vivenciado nos estágios, 

mesmo leitura de outros textos, propostas. Os alunos mesmos participando, 

pedindo alguma coisa, né. A demanda deles foi interessante. (ESTRELA). Grifo 

nosso. 
Embora apontando o estágio supervisionado como uma atividade aligeirada, a ex-

bolsista reconhece-o como fonte geradora de saberes para pensar metodologias de ensino e da 

qual lançou mão durante sua vivência no PIBID.  As comparações que os ex-bolsistas fazem 

entre esses dois espaços de formação docente foram recorrentes em vários momentos do 

trabalho de campo, sempre no sentido de informar que o Programa lhes proporcionou a 

aprendizagem da docência de forma mais significativa que os estágios supervisionados.  

Assim, embora o estágio supervisionado não seja uma categoria de análise de nossa 

pesquisa, convém realizar alguma consideração sobre esta atividade no tocante ao seu papel 

na construção de saberes pedagógicos da docência, o que inclui saberes sobre metodologia de 

ensino. 

Embora compreendamos a natureza dessas comparações, defendemos aqui uma maior 

valorização dos estágios supervisionados nos cursos de licenciatura. Primeiro, porque é um 

componente da formação docente comum a todos os futuros professores, independentemente 

de serem bolsistas do PIBID ou de outros Programas, e segundo, porque, em sua essência, 

constitui-se como uma importante fonte de produção de conhecimentos sobre a profissão, 

mesmo diante das limitações e contradições que permeiam essa atividade. Contradições que, 

inclusive, podem contribuir para esclarecer questões que dizem respeito ao desprestígio da 

docência.  

Nosso posicionamento vai ao encontro das teorizações de Pimenta e Lima (2008), para 

as quais o estágio constitui-se como atividade instrumentalizadora da práxis docente e que 

deve oportunizar ao futuro professor a aprendizagem da profissão em seus múltiplos aspectos, 

incluindo os didático-pedagógicos que compõem a base do saber ensinar.    

Estrela e Pérola também reafirmam a necessidade de aporte teórico na elaboração de 

metodologias de ensino e apontam essa busca em fontes diversas, como sites, artigos, livros e 

outros trabalhos acadêmicos, no sentido de fundamentá-las, estruturá-las e conduzi-las na 

escola, particularmente em relação à interdisciplinaridade:  

A coordenação sempre passava algum texto pra gente. A gente mesmo procurava 

na internet, baixava resumos, artigos, outros trabalhos que pudessem dar um 

embasamento mais forte àquele projeto. Também, proposta de atividades que 



pudessem dar uma ideia, né, clarear um pouco nossas ideias pra que a gente 

pudesse também executar na escola. [...] tem que ter fundamentação teórica para 

a proposição de metodologias de ensino [...]. (ESTRELA). Grifo nosso. 
 

[...] A gente pesquisou nos livros como é que tinha uma dica. Tinha que ir lá 

pesquisar para montar as estruturas certas (em relação à proposta dos jogos), 
mas é isso, de estudar, de falar, estudo mesmo... (PÉROLA). Grifo nosso. 
 

Daí a importância da sistematização dos saberes docentes e sua divulgação. Tardif 

(2002) vem apontando a necessidade da Academia reconhecer e valorizar os saberes que os 

professores produzem em sua prática docente. Uma vez que são saberes construídos em 

situações reais de ensino-aprendizagem, as quais exigem respostas específicas, produzidas em 

ato. 

A seguir, as falas dos ex-bolsistas Pérola e Leon reforçam o empenho do grupo em se 

apropriar de conhecimentos estruturadores da proposta de ensino interdisciplinar e da 

Pedagogia de Projetos. Essa busca e reconhecimento faz parte da construção das metodologias 

de ensino vivenciadas pelo grupo, embora a distingam de estudos sobre metodologias, 

propriamente. Esta distinção aponta para uma concepção instrumental da metodologia, 

associada à dimensão do saber-fazer: 

[...] no geral, a gente estudava o que a gente ia aplicar. [...] Sobre metodologia em 

si, não. A gente... um período... no inicio..., depois, no final que a gente começou a 

discutir textos, mas geralmente era mais sobre interdisciplinaridade, sobre temas 

geradores e tal, mas depois não, passou... De metodologia exatamente que eu 

lembre, não. (PÉROLA). Grifo nosso. 

 

Sentia a necessidade. Pedagogia de Projetos, debate sobre muitos conteúdos, 

principalmente, e aí daquela forma muito transversal que a gente fazia... 
Sexualidade... sobre metodologia em si, acho que a gente vacilava muito no 
sentido de... fundamentava pouco. Pedagogia de Projetos a gente se deu por 

satisfeito com um texto que a gente debateu e fomos para prática. A gente tinha 

uma pegada muito mais de sexualidade. Vários textos de sexualidade... (LEON). 

Grifo nosso.  

Esta dimensão não é menos importante na prática pedagógica do professor, uma vez 

que o instrumentaliza para a condução das propostas de ensino junto aos alunos, e responde à 

pergunta como fazer, embora entendamos que as perguntas o que fazer e por que fazer devam 

compor a base da proposição de uma dada metodologia (PASSOS, 2001). 

Ainda nesse movimento de identificação dos saberes e conhecimentos mobilizados 

pelos sujeitos para a elaboração de metodologias de ensino de Biologia, a ex-bolsista Mar 

refere-se à aquisição de saberes sobre ensino por Projetos, atrelando-os aos saberes obtidos, 

tanto fora quanto no âmbito da universidade, como saberes pessoais e saberes oriundos da 

formação profissional (TARDIF, 2002), respectivamente:  

A gente trazia recortes de revistas, [...] alguns livros que a professora ela mesmo 

trouxe e mostrou pra gente. Até pra trabalhar com o próprio sistema de projetos, 

pra trabalhar com projetos a gente foi também atrás de textos relacionados a 



isso, eu acho que é isso. [...] Por exemplo, no projeto de alimentação, o 

conhecimento mobilizado era... a gente mobilizava aqui dentro da universidade, 

a gente já tava interagindo com o tema, uma coisa que a gente vivenciava fora, 

as vivências nossas mesmo, do corpo, da alimentação, quem é que não se 

observa? é isso. O conhecimento era mobilizado mais ou menos assim, era o que 

tava aqui, a gente era fruto desse conhecimento [...]. (MAR). Grifo nosso. 
 

Como visto, os saberes da formação profissional incluem os saberes oriundos da 

formação inicial e entre estes, a ex-bolsista Flor resgata uma experiência vivenciada na 

disciplina biologia de campo, como subsídio para a proposição de uma da aula de campo que 

desenvolveu na escola Y, com os alunos do 2º ano:  

Essa prática específica, lembrando que foi uma coisa que a gente fez, ensaiou na 

disciplina de biologia de campo. Fiz essa disciplina de biologia de campo no 

currículo novo, a disciplina do bacharelado, a gente foi pra serra das Almas, a 

gente teve quase uma semana lá, a gente dividiu a turma em grupo e cada turma 

discutia um projeto pra fazer. [...] Então aqui a gente trabalhou nesse sentido, a 

gente encontrou um resultado, digamos assim, e a partir dessa atividade achei que 

era muito interessante pra eles pensar sobre essas coisas, em campo também. 
(FLOR). Grifo nosso. 

A ex-bolsista Flor também pontua uma situação de ensino junto aos alunos, na qual 

relata a contribuição do curso de Biologia na construção de aprendizagens relacionadas à 

Genética, numa perspectiva ampla, que contempla aspectos biológicos, históricos, sociais e 

culturais. Nessa atividade identificamos a valorização da discussão como modalidade de 

ensino no âmbito das metodologias:  

Lembro assim, porque foi outra atividade que a gente fez, a gente fez uma 

atividade também sobre, como eu tava até falando da questão do trabalho da 

genética, o estudo dos genes. A gente fez uma atividade que ela tinha uma 

construção, que não discutia só as questões físicas dos genes, como aquilo 

funciona, de como é um gene dentro do ser humano, do animal, mas discutindo 

isso a partir das diferenças sociais também, de cultura. Por exemplo, aquela 
genética ali do negro da África, ela também se constitui não só biologicamente, 

mas também se constitui culturalmente [...], o negro da África tem uma cultura que 

é construída dessa forma, isso tem a ver com a questão local? Sem dúvida, né.[...] 
Tudo isso foi sendo construído a partir de discussões que foram feitas no curso. 

(FLOR). Grifo nosso. 

As falas de Flor destacam as contribuições do curso em relação a aprendizagens 

importantes para o desenvolvimento de metodologias de ensino, contrariando uma concepção 

generalizada entre docentes, principalmente entre os recém formados, de que as disciplinas da 

graduação não lhes preparam para a docência. Embora reconheçamos que os cursos de 

licenciatura ainda precisem avançar, significativamente, para formar melhor o futuro docente, 

não comungamos com a postura de que as disciplinas específicas não contribuem para sua 

formação. O docente precisa conhecer a matéria a ser ensinada para que possa ser capaz de 

propor atividades potencialmente geradoras de aprendizagem. 

Antes, advogamos uma necessária imbricação entre os conteúdos dessas disciplinas e 

seu processo de transformação de um conteúdo acadêmico em um conteúdo escolar.  



É interessante destacar que Flor apresenta habilidade em relacionar os conteúdos a 

componentes históricos, culturais, sociais e econômicos, mas não arriscamos aqui em apontar 

o PIBID como o espaço responsável por essas aprendizagens, uma vez que o tempo da 

bolsista no Programa foi de apenas um semestre e as discussões no grupo giravam em torno 

das aprendizagens sobre o desenvolvimento dos projetos de ensino. Essa visão holística 

manifestada por Flor, em vários momentos de sua fala, sobretudo às referentes às 

metodologias de ensino, é debitária, em grande parte, de sua vivência em movimentos 

políticos, além das vivências na sala de aula da graduação: 

[...] eu não tive muito problema, porque eu não tinha tanta dificuldade de ficar 

em sala, de desenvolver uma metodologia, eu acho assim que até pela vivência 

na universidade que não foi restrita a faculdade as aulas em si, tiveram outras 
experiências que me possibilitaram construir isso de forma mais tranquila. 

(FLOR). Grifo nosso. 

Esses saberes lhe possibilitam conduzir as propostas de ensino de forma integrada, 

crítica e autônoma. Essa dimensão formativa, sobretudo política, também foi identificada nas 

falas do ex-bolsista Leon: “Crise ambiental, discutia... educação..., política educacional. Esse 

era o ponto que atraía mais, tava mais ligado à nossa práxis política dentro da universidade”.  

Aqui realizamos esses destaques, pois evidenciaram a importância da presença dessas 

discussões durante as disciplinas, uma vez que a produção do conhecimento científico segue 

uma lógica gerada socialmente, não é neutra, nem despretensiosa. É preciso questionar: 

produção de conhecimento para que e para quem. Da mesma forma, devemos refletir sobre as 

metodologias de ensino, pois também são carregadas de visões de mundo e concepções de 

educação. Devem estar prenhes de intencionalidade e contribuir para a formação de um 

sujeito crítico e reflexivo, que se perceba capaz de decidir sobre seu ser e estar no mundo. 

Ainda buscando identificar os saberes e conhecimentos para a elaboração de 

metodologias para o ensino de biologia, no âmbito do PIBID, Emanuel nos informa sobre a 

presença das teorias educacionais (como a teoria ausubeliana de aprendizagem significativa) 

subjacentes às práticas que desenvolveram no Projeto Alimentação:  

Por exemplo, se a gente pegava o aluno, pro aluno ir e criar uma pirâmide 

alimentar, eu tô avaliando o conhecimento prévio dele. O quê que ele entende da 

pirâmide alimentar ou o quê ele entende de uma boa alimentação? Então é como 
se eu tivesse utilizando parte da teoria de Ausubel sobre a aprendizagem, então 

que é importante o conhecimento prévio do aluno[...].. (EMANUEL). 

Por fim, a fala de Leon, carregada de uma postura política e crítica, revela a 

preocupação em desenvolver uma metodologia pautada na escuta sensível das demandas dos 

estudantes, daí destacarem o projeto de sexualidade como forma de discutir questões 

relacionadas à homofobia e identidade sexual e outros aspectos relacionados à sexualidade, na 

perspectiva de uma Educação Popular, bem como o Projeto Educação, Homem e Meio 



Ambiente. Esses Projetos foram pensados visando abordar os conteúdos no contexto social 

dos estudantes. 

Eu vou tentar trazer três, a partir dos projetos, né. Primeiro, da árvore do 
conhecimento, a gente utilizou meio que uma metodologia de fórum de discussão, 

partia do levantamento das impressões deles. [...] Era o fato de, sempre no início 

dos projetos, a gente ter um momento de, olha, o que é que eles dizem pra gente, 

o que é que eles trazem sobre esses assuntos e depois mobilizando mesmo 

conhecimentos pra gente tentar construir dentro da realidade deles, mas sempre 

com diálogo. O que é muito forte tentar trazer das pedagogias um pouco da 

educação popular. [...]. (LEON). Grifo nosso. 

Leon, assim como Flor, têm um envolvimento estreito com as questões sociais e 

ambientais e, em suas palavras, sua atuação no PIBID estava muito ligada à sua práxis política 

dentro da universidade e, portanto, suas falas refletiam mais preocupações metodológicas no 

sentido do que e por que ensinar. Preocupações que vão ao encontro do que sinaliza Rays 

(2004, p. 96): 

A materialização da sistematização da educação exige, portanto, a opção por 
uma metodologia de ensino que realize a mediação entre: teoria e prática, 

pensamento e ação, sujeito e objeto, esferas heterogêneas da vida (vida 

cotidiana) e esferas homogêneas da vida (vida não cotidiana); entre o saber 
que o educando domina e o saber que educando não domina, e, enfim, entre 

as relações não conscientes com o mundo (mecânicas) e as relações 

conscientes com o mundo (críticas).   

De forma geral, as metodologias de ensino propostas pelos ex-bolsistas foram 

desenvolvidas a partir do entrelaçamento de saberes e conhecimentos de fontes e natureza 

diversas. As falas dos sujeitos permitem-nos inferir que essa relação se construiu num 

movimento de pensar o espaço escolar, as demandas dos estudantes, e o próprio ensino de 

Biologia em bases mais amplas, sócio-historicamente situadas. Sem atribuir menor 

importância à dimensão técnica das metodologias, estas assumiram uma postura de 

valorização do aprendiz e de seu contexto sociocultural, fomentando um processo de reflexão 

sobre a prática. 

 

Considerações Finais 

Assim, no tocante aos saberes e conhecimentos mobilizados para o desenvolvimento 

das metodologias de ensino de Biologia, pelos ex-bolsistas, pudemos identificar: saberes 

pessoais; dos conteúdos específicos; pedagógicos; de vivências (oriundos da formação 

inicial); saberes construídos em grupos de discussão política e pela busca dos sujeitos em se 

apropriarem de conhecimentos relacionados à interdisciplinaridade e Pedagogia de Projetos, 

embora se ressintam de não terem discutido sobre metodologia de ensino, propriamente.  

A pesquisa revela a necessidade de uma discussão e abordagem sistemáticas sobre as 

metodologias de ensino no campo da formação de professores, seus fundamentos, finalidades 

e o papel que ocupam nos processos de ensino, um saber que também se faz necessário, e que 



possibilita pensar sobre a mediação do conhecimento no âmbito do processo educativo, em 

sua totalidade.  

 

Referências 

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 

 

CARVALHO, A. M. P de.; GIL-PEREZ, D. Formação de professores de ciências: 

tendências e inovações. 6. ed., São Paulo: Cortez, 2001. 

 

COIMBRA, J. A. A. Considerações sobre a interdisciplinaridade. In: PHILLIPPI JR, A. 

Interdisciplinaridade em Ciências ambientais. São Paulo: Signus editora, 2000. 

 

CARDOSO, N. S.; CASTRO, M. M. M.de.; SILVA, J. R. F. A busca de novas ferramentas 

para a atividade docente no ensino de embriologia e histologia: modelos tridimensionais. 

In: Encontro Nacional de Biólogos, 5., 2003, Natal. Anais...Natal, 2003, p. 151-152. 

 
FIORENTINI, D.; SOUZA JÚNIOR, A. J. de.; MELO, G. F. A. de. Saberes docentes: um 

desafio para acadêmicos e práticos. In: GERADI, C. M. G.; FIORENTINI, D.; PEREIRA, E. 

M. de A. (Orgs.). Cartografia do trabalho docente: professor (a)-pesquisador(a). Campinas: 

Mercado de Letras, 1998. 

 

FRANCO, M. L. P. B. Análise de Conteúdo. Brasília: Editora Plano, 2003. (Série pesquisa 

em educação). 

 

LIMA, K. E. C. de.; VASCONCELOS , S. D. Análise da metodologia de ensino de ciências 

nas escolas da rede municipal de Recife. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v.14, 

n.52, p. 397-412, jul./set. 2006.  Disponível em : 

www.scielo.br/pdf/ensaio/v14n52/a08v1452.pdf Acesso em: 24 jun. 2011. 

 

LUDKE, M.; ANDRÉ. M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São 

Paulo: EPU, 1986. 

 

MATOS, K. S. L.; VIEIRA, S. L. Pesquisa Educacional: o prazer de conhecer. Fortaleza: 

Edições Demócrito Rocha, UECE, 2001. 

 

MINAYO, M. C. de S. (Org.); DESLANDES, S. F.; GOMES, R. Pesquisa Social: teoria, 

método e criatividade. 30. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.  

 

PASSOS, C. M. B. Planejamento: para além do burocratismo. Disponível em: < 

http://www2.tjce.jus.br:8080/esmec/wp-

content/uploads/2012/05/planejamento_para_alam_do_burocratismo.pdf >. Acesso em: 23 

out. 2012 

 

PIMENTA, S. G.;  LIMA, M. S. L. Estágio e Docência. 3. ed. São Paulo. Cortez, 2008. 

(Coleção Docência em Formação).  

 

RAYS, O. A. Metodologia do ensino: cultura do caminho contextualizado. In: VEIGA, I. P. 

A. (Org.). Repensando a didática. 28. ed. Campinas: Papirus, 2010. 

 

http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v14n52/a08v1452.pdf


SZYMANSK, H. (Org.).; ALMEIDA, L. R.; BRANDINI, R. C. A. R. A entrevista na 

Pesquisa em Educação: a prática reflexiva. Brasília: Líber livro, 2004. (Série pesquisa em 

educação). 

 

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 

 

XAVIER, L. L. da C. Educação Sexual na Formação Inicial: o que pensam os futuros 

docentes? 2009. 52f. Monografia. Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2009. 

 

YIN, R. K.  Estudo de caso: planejamento e método. 4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

 


