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Resumo: A pesquisa relatada é identificada como uma pesquisa na área de Ciências 

Humanas, voltada para a formação de professores, com foco na construção da identidade 

profissional docente. O estudo tem vínculo com o grupo CNPq intitulado Ensino, 

Aprendizagem e Formação de professores: desafios para o século XXI, sob a responsabilidade  

de uma das  proponentes. Trata do uso de questionamentos na formação inicial de professores  

e  foi desenvolvida no  contexto habitual de uma disciplina pedagógica, do curso de Ciências 

Biológicas da PUCRS. Foi solicitado a trinta futuros professores que formulassem  perguntas, 

referentes à prática de  sala de aula,  sobre temas já estudados em outras disciplinas, mas  que  

gostariam de rever. A atividade serve de base para a retomada de conteúdos, fortalecendo os 

estudantes antes de iniciarem a prática de ensino na escola. A relevância da investigação 

situa-se na identificação dos conteúdos considerados importantes pelos  futuros professores de 

Ciências e Biologia para a realização do exercício profissional. A investigação tem por  

objetivo geral avaliar o conteúdo pedagógico presente nas perguntas efetuadas por 

licenciandos de Ciências Biológicas a respeito das competências necessárias para o bom 

exercício da docência.  Sustentam teoricamente a investigação autores como Demo (1996); 

Alarcão (2000); Moraes (2004); Lima (2004); Ramos (2008), dentre outros.  As perguntas dos 

alunos foram  analisadas por meio da Análise Textual Discursiva. Dos resultados emanaram 

duas grandes categorias, uma delas relacionada à gestão das relações que envolvem a 

comunidade escolar, permeada por questões predominantemente comportamentais relativas a 

professores, alunos, família e instituição e outra referente à gestão das ações didáticas, com 

enfoque prioritário em ações de planejamento, métodos de ensino, dificuldades de 

aprendizagem e avaliação. Analisa-se que tais aspectos refletem as pautas consideradas 

emergentes, na perspectiva dos licenciandos, que, ao comunicarem suas dúvidas, inquietações 

e aprendizagens  ainda não construídas, expressaram  temáticas importantes para formação de 

identidade profissional docente. É possível dizer, ainda, que as perguntas dos licenciandos 

apresentaram considerável abrangência de temas e, mesmo dentro de cada categoria e 

subtópico criados, notou-se variabilidade nas demandas dos licenciandos, relacionadas 

principalmente a gestão das relações e das ações didáticas. Apesar de configurarem-se como 

categorias distintas, ambas relacionam-se entre si na gestão da sala de aula. Alguns 

questionamentos apresentados caracterizaram-se por serem de ordem geral, enquanto outros 

aproximaram-se de um caráter mais específico, explicitando uma bagagem teórica maior de 

conhecimentos prévios por parte dos estudantes. Tal característica demonstra a 

heterogeneidade do grupo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A pergunta em sala de aula por muito tempo foi – e em alguns casos ainda continua 

sendo – uma ferramenta usada de forma predominante pelo professor com o objetivo de 

avaliar respostas memorizadas e reproduzidas pelos alunos a respeito de algum conteúdo 

curricular específico. Nesse sentido, e especificamente na Educação em Ciências, Lemke 

(1997) afirma que o diálogo em sala de aula é prioritariamente baseado em um padrão 

denominado triádico por ser constituído basicamente pela pergunta do professor, a resposta do 

aluno e a avaliação do professor.  

 Corroboram com esse diagnóstico os estudos de Mortimer et al (2005) que, ao  

analisarem as dinâmicas discursivas em aulas de Ciências, encontraram resultados apontando 

para uma incidência maior de interações de autoridade em sala de aula, onde o professor é o 

locutor predominante e seus discursos têm como foco prioritário os conteúdos conceituais a 

serem desenvolvidos estando, portanto, associados à concepção transmissiva de saberes.  

 Em consonância com outro paradigma de ensino e aprendizagem, qual seja a 

perspectiva construtivista, a percepção do aluno como parceiro de trabalho e não como 

ouvinte domesticado (DEMO 2006) demanda, entre outros aspectos, uma reformulação das 

estratégias propostas em sala de aula, onde a pergunta discente passa a nortear as ações 

educativas. Assim acontece em abordagens que têm como pressuposto a pesquisa em sala de 

aula, onde a pergunta é desencadeadora de ações que conduzem a construção de argumentos e 

a comunicação (MORAES e GALIAZZI, 2004). Isso porque, de acordo com Ramos (2008) as 

perguntas expressam desejos, propósitos e interesses apontando para o que os alunos 

conhecem e sabem e, também, para o que eles não conhecem e querem saber. 

Imerso nesse panorama desenvolveu-se o presente estudo  com a intenção de dar 

relevo ao primeiro dos princípios da pesquisa em sala de aula, qual seja o questionamento, a 

formulação de perguntas.  Para isso, solicitou-se que trinta estudantes matriculados na 

disciplina de Metodologia e Prática do Ensino de Ciências elaborassem perguntas acerca de 

suas dúvidas e inquietações sobre a docência com o objetivo geral de avaliar  o conteúdo 

pedagógico presente nas perguntas efetuadas por licenciandos de Ciências Biológicas  a 

respeito das competências necessárias para o bom exercício da docência.   Buscou-se, com 

isso, responder a seguinte questão de pesquisa: Que conteúdos pedagógicos se expressam nas 

perguntas formuladas por futuros professores sobre as competências necessárias para   

ministrar  aulas de Ciências e Biologia para estudantes da Educação Básica?  

Para tanto, o texto encontra-se organizado em seções. A primeira delas, denominada 

introdução apresenta o tema de estudo, assim como seu objetivo e a questão de pesquisa. A 

segunda seção aborda o aporte teórico que sustenta a investigação. A metodologia da pesquisa 



 

é explicitada na quarta seção. Os resultados são descritos e discutidos na quinta seção sendo 

seguidos pelas considerações finais que consistem na sexta e última seção apresentada. 

 

2. APORTE TEÓRICO 

A pergunta, a pesquisa e a formação docente 

 O conhecimento tem origem na pergunta, ainda que o autoritarismo docente reprima 

ou iniba a capacidade de perguntar, tendo em vista a sua natureza desafiadora (FREIRE; 

FAUNDEZ, 1998). Nesse sentido, de acordo com Santos e Mortmer (2009) o ambiente de 

imprevisibilidade instaurado em uma sala de aula que abre espaço para perguntas dos 

estudantes é encarado por alguns professores como inconveniente decisivo para sua não 

aplicabilidade. 

Em face ao exposto, justifica-se a necessidade de investir em situações de ensino e 

aprendizagem que auxiliem futuros docentes a lidar com os desafios e imprevistos inerentes 

ao dialogismo, tendo em vista a necessária abertura de espaço para expressão discente. Entre 

as possibilidades suscitadas, a pesquisa em sala de aula é considerada por diversos autores 

como alternativa possível, apontando para ações que possam contribuir para o 

aperfeiçoamento do trabalho do professor na sala de aula e para aprendizagens significativas 

dos alunos, que incluem desenvolvimento de competências relevantes, entre elas o exercício 

de questionar (DEMO, 1998; LIMA, 2004; RAMOS, 2004; MORAES, GALIAZZI E 

RAMOS, 2004 E  RAMOS, LIMA E ROCHA-FILHO, 2009). 

Na referida abordagem defende-se que é o questionamento que possibilita pôr em 

movimento a pesquisa em sala de aula. Isso porque, para que algo possa ser aperfeiçoado, é 

preciso criticá-lo, questioná-lo, perceber seus defeitos e limitações. (MORAES, GALIAZZI, 

RAMOS, 2004, p. 13).  De acordo com Alarcão (1996) a adoção dessa postura questionadora 

é que caracteriza o pensamento reflexivo, aspecto importante para que o docente seja capaz de 

pensar sobre a sua prática,  não atuando como um mero transmissor de conteúdos. 

 Somente a partir do questionamento é que poderão ser construídos os novos 

argumentos a serem comunicados.  A esse respeito, Mendonça e Aguiar Júnior (2015, p. 2) 

analisam que os questionamentos levantados dentro de uma sala de aula, em especial pelos 

estudantes, podem ser considerados em determinada situações como desencadeadores de 

situações problemas nas quais é possível haver formação de novos conceitos. Também Spech, 

Ribeiro e Ramos (2017, p. 227) vão ao encontro do referido ao afirmarem que: 

 
 Práticas pedagógicas, que estimulem os estudantes a fazerem perguntas em aula, 
partindo do seu contexto e da sua realidade podem aprimorar os modelos 

explicativos iniciais para pensamentos mais desenvolvidos, incorporando uma visão 



 

mais científica e mais complexa, de modo a ampliar a compreensão desses modelos 

e desencadear perguntas com perfis mais voltados a processos de investigação. 

 

 Na presente investigação, a pesquisa em sala de aula foi a abordagem utilizada em 

uma disciplina pedagógica para estimular futuros professores a elaborarem perguntas de seu 

interesse acerca da docência. Tais perguntas nortearam as ações em sala de aula, 

encaminhando as pautas a seres discutidas, assim como, explicitando conhecimentos prévios 

do grupo. Aspectos como esse serão pormenorizados na seção metodológica a seguir. 

  

3. CAMINHOS METODOLÓGICOS 

A presente pesquisa apresenta natureza qualitativa (TRIVIÑOS, 1987; FLICK, 2009; 

STAKE, 2011), caracterizando-se pela abordagem naturalística-construtiva (GUBA; 

LINCOLN,1994;), por prever  chegar à compreensão dos fenômenos investigados  

examinando-os no contexto em que ocorrem.  Trata-se, ainda, de uma pesquisa do tipo Estudo 

de caso (TRIVIÑOS, 1987; BOGDAN; BIKLEN, 1994; YIN, 2005) pela flexibilidade de seu 

delineamento e por tratar-se da análise de uma experiência específica, desenvolvida na 

disciplina de Metodologia e Prática do Ensino de Ciências ministrada na Faculdade de 

Biociências da PUCRS.  

Detalha-se que, no contexto habitual da referida disciplina, solicitou-se aos futuros 

professores participantes – como procedimento didático – que formulassem vinte perguntas 

referentes à prática de sala de aula envolvendo temas já estudados em outras disciplinas, mas 

a respeito dos quais houvesse o interesse de revisão.  A atividade serviu de base para a 

retomada de conteúdos importantes, fortalecendo e proporcionando maior segurança aos 

estudantes, antes que iniciassem as práticas nas instituições de ensino. Destaca-se que  a  

disciplina de Metodologia e Prática de Ensino de Ciências é a primeira do curso a promover a 

inserção dos licenciandos nas escolas de Educação Básica. 

Os sujeitos de pesquisa trataram-se, portanto, de licenciandos matriculados na referida 

disciplina durante três semestres letivos, sendo eles o primeiro e segundo semestres do ano de 

2016 e, ainda, o primeiro semestre de 2017. A amostra foi constituída por 30 participantes. 

Consistiu em uma escolha metodológica não diferenciá-los, lançando luzes para o grupo de 

estudantes como um todo.  O corpus do estudo foi formado pelo conjunto de perguntas 

formuladas  por esses licenciandos, perguntas essas que englobaram  aspectos da docência 

acerca dos quais  foi manifesta necessidade de revisão, antes do início das ações no campo da 

prática. 

A Análise Textual Discursiva (MORAES; GALLIAZZI, 2007), foi utilizada como 

método de análise de dados. Nela, o processo é organizado em torno de três focos principais: 



 

unitarização,  categorização e produção de metatexto. Sendo que a  Unitarização consistiu no 

momento inicial de desconstrução dos textos para  identificação e isolamento de ideias 

importantes e significativas que resultaram em   “unidades de sentido” que expressaram 

aspectos  referentes ao fenômeno investigado. Categorização, configurou-se na fase onde tais 

unidades foram agrupadas em categorias iniciais  utilizando-se, para isso, o critério de 

estabelecimento de relações entre as ideias anteriormente fragmentadas. As ideias reunidas 

em uma categoria tiveram perspectivas de convergência e de dissonância. Na etapa 

subsequente, mas ainda nessa mesma fase, as categorias iniciais foram reunidas em categorias 

mais abrangentes, e em menor número, denominadas categorias intermediárias. Por fim, as 

categorias intermediárias foram reorganizadas em um número reduzido de categorias; 

Produção de Metatextos, nessa fase a análise das categorias possibilitou a produção dos 

metatextos. Esses contemplaram a descrição e interpretação das categorias finais.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise dos dados apontou que os conteúdos pedagógicos expressos nas perguntas 

formuladas por futuros professores a respeito das competências necessárias para ministrar 

aulas de Ciências e Biologias referem-se a dois principais aspectos, representados pelas 

categorias: Gestão das relações que envolvem a comunidade escolar, composta por questões 

relacionadas à atitudes/comportamento de professores, alunos, família e instituição e Gestão 

das ações didáticas, envolvendo tópicos relacionados ao planejamento, métodos de ensino, 

dificuldades de aprendizagem e avaliação. Cada uma dessas categorias, oriundas da análise 

dos dados, será pormenorizada e debatida a seguir. 

 

4.1 GESTÃO DAS RELAÇÕES QUE ENVOLVEM A COMUNIDADE ESCOLAR 

 Na presente categoria foram reunidos os questionamentos atinentes às relações 

construídas no ambiente escolar, envolvendo diferentes agentes como: professores, alunos, 

familiares e demais representantes da escola. Perguntas a esse respeito reforçam o 

entendimento de Moraes, Galiazzi e Ramos (2004, p. 13) quando defendem que o questionar 

se aplica a tudo que constitui o ser, quer sejam conhecimentos, atitudes, valores, 

comportamentos e modos de agir. Além disso, ratificam as constatações de Mosquera e 

Stobaus (2004) quando afirmam que o estabelecimento de boas relações interpessoais é uma 

preocupação latente dos professores.  



 

Ressalta-se, nesse ponto, que o cerne das questões formuladas e, portanto, o objeto 

central de preocupação dos participantes ao elaborarem suas perguntas relaciona-se ao “como 

agir”. Isso porque as inquietações expressas pelos licenciandos referem-se as suas futuras 

ações como docentes, decorrentes dos relacionamentos a serem estabelecidos em função da 

inserção da figura do professor no ambiente escolar. São exemplos de tais inquietações: 

“Como impor respeito?”; “ Como lidar com o desrespeito de outros professores?”.  

Tais questões parecem revelar a crença dos licenciandos de que existe uma fórmula ou 

receita pronta a ser aplicada genericamente a todos os casos envolvendo tais representantes e, 

mais ainda, expressam insegurança e o medo de serem rejeitados ou não se sentirem acolhidos 

no momento de sua inserção no local de trabalho. É o que ressaltam questionamentos, como: 

“Como se relacionar com o corpo docente da escola, que muitas vezes pode ter preconceito 

com professores ditos “iniciantes”? Dúvidas nesse sentido referem-se não só aos futuros 

colegas de profissão, como também relacionam-se aos pais e a própria instituição de ensino 

como um todo: “Como lidar com questionamentos dos pais? Ex.: Se o pai não aceita que 

determinado conteúdo seja abordado em sala de aula?” e “Como criar uma credibilidade 

dentro da escola?” 

Muito antes de apresentar respostas únicas, corretas e precisas para resolução de 

conflitos pessoais relacionados a profissão docente, Massabni(2011) recomenda a sua não 

anulação ou minimização, ressaltando que é preciso evidenciar e problematizar possíveis 

conflitos durante a formação inicial, de forma que a nova geração de professores esteja apta a 

não sucumbir a pressão a que são submetidos os profissionais da educação, tendo em vista 

que, segundo Tardif (2002) pode-se dizer que tensões e dilemas, negociações e estratégias de 

interação são inerentes ao trabalho docente.  

No cenário dessa investigação, a disciplina de Metodologia e Prática do Ensino de 

Ciências se configurou em espaço para reflexão e debate a respeito de questões desse gênero 

que, levantadas pelos licenciandos, demonstraram ser alvo de atenção do grupo, corroborando 

com o pensamento de Freschi e Freschi (2013) que julgam que a construção de um bom 

ambiente de trabalho, com relações saudavelmente estabelecidas, é um primeiro passo para 

que se desempenhe a docência de forma satisfatória. 

  

4.2 GESTÃO DAS AÇÕES DIDÁTICAS 

Questões relativas às ações didáticas também compuseram o foco de interesse dos 

licenciandos participantes dessa investigação. Sendo assim, estão abarcadas nessa categoria as 

perguntas formuladas pelos futuros professores que se relacionam a diferentes momentos 



 

inerentes ao processo de ensino e aprendizagem, destacando-se entre eles: planejamento, 

método de ensino, dificuldades de aprendizagem e avaliação. 

 No que se refere ao planejamento das ações de sala de aula, surgiram questões 

referentes a escolha do conteúdo programático, como: “O que programar para os alunos?” 

Questionamentos desse tipo revelam algumas crenças dos licenciandos, como a de que o 

professor é o protagonista responsável pela escolha e seleção dos conteúdos a serem 

desenvolvidos em sala de aula, estando associadas, portanto, a ideias transmissivas de ensino. 

De acordo com Vila (1988) um dos desafios da função docente é o questionamento, que não é 

recente, do papel do professor como transmissor do conhecimento. Ideias nesse sentido 

parecem estar consolidadas antes mesmo do ingresso na licenciatura, por meio das 

experiências discentes dos futuros professores que, na sua aprendizagem vivencial pré-

profissional acabam enraizando crenças e reproduzindo modelos arcaicos acerca do processo 

de ensino e aprendizagem (TARDIF, 2002). 

Preocupações relativas ao tempo das atividades previstas reforçam essa visão 

ultrapassada. A questão: “Como planejar uma aula adequadamente para o tempo 

disponível”? insinua que os futuros docentes precisam de preparação para lidar com a 

imprevisibilidade da sala de aula, tendo em vista que o dialogismo desejável em um ambiente 

de construção conjunta de saberes impede uma programação cronometrada, uma vez que não 

é possível prever o engajamento dos estudantes, as questões suscitadas, entre outros pontos a 

serem administrados quando se trabalha o dialogismo inerente a pesquisa em sala de aula, por 

exemplo. 

Por outro lado, a participação dos alunos demonstra ser uma questão importante para 

os futuros professores, tendo em vista sua presença em diversas perguntas formuladas pelo 

grupo: “Como um método pode estimular a participação do aluno em sala de aula?”; “Como 

estimular com que a turma seja mais participativa e questionadora?”. Tais questões, apesar 

de serem de ordem bastante geral, estão vinculadas a métodos de ensino que proporcionam 

um ativo envolvimento discente. Alguns alunos foram mais específicos, ao questionarem a 

respeito da importância da manifestação dos conhecimentos prévios dos estudantes, indicando 

já haverem ao menos tido um contato com tais ideias, ao questionarem: “Antes de começar 

qualquer conteúdo em sala de aula, é interessante fazer uma atividade que mostre o 

conhecimento prévio de cada aluno? Essa ação fará alguma diferença no ensino?”  

As dificuldades de aprendizagem também figuraram entre as dúvidas dos 

licenciandos: “Como identificar diferentes dificuldades de aprendizado dos alunos em sala de 

aula?” e “O que fazer em caso de dificuldade de um aluno?” Como visto, as perguntas  



 

referiram-se desde a uma forma de meramente identificar dificuldades dos alunos até a 

maneiras de intervir perante a constatação das dificuldades.  

O debate de questões que envolvem os processos de ensino e aprendizagem – como, 

por exemplo, as citadas nessa seção – é defendido por Freitas e Villani (2002) como de suma 

importância ao longo da formação inicial dos professores por possibilitar uma maior 

compreensão acerca dos desafios do fazer docente, evitando uma maior resistência às 

mudanças ao longo da carreira de professor. Dessa forma, acredita-se que a abertura de 

espaço para manifestação de inquietações acerca do fazer docente, possibilitadas pela adoção 

da pesquisa em sala de aula, e a posterior problematização de tais inquietações contribuiu  

para que os licenciandos expusessem as fragilidades de sua formação podendo, com isso, 

melhor prepararem-se para enfrentar as dificuldades inerentes a prática de sala de aula. As 

questões propostas serviram como provocação à reflexão do grupo, lançando luzes para a 

necessidade de constante preparação e aperfeiçoamento docentes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O transcorrer da presente investigação permitiu concluir, em última análise, que o 

conteúdo pedagógico presente nas perguntas efetuadas por licenciandos de Ciências 

Biológicas acerca da docência esteve relacionado prioritariamente a duas principais vertentes 

que, apesar de constarem como categorias distintas, relacionam-se intimamente entre sí na 

gestão da sala de aula. São elas: a gestão das relações que envolvem a comunidade e escolar e 

a gestão das ações didáticas.  

 Notou-se que mesmo dentro de cada uma categorias houve uma variabilidade nas 

demandas dos licenciandos, expressa por uma considerável abrangência temática tendo em 

vista que as relações pessoais contempladas nas perguntas elaboradas relacionaram-se a 

diferentes agentes educacionais e as ações didáticas referiram-se a momentos distintos do 

processo de ensino e aprendizagem. Ainda, que alguns questionamentos apresentados 

caracterizaram-se por sua ordem geral, enquanto outros aproximaram-se de um caráter mais 

específico, explicitando uma bagagem teórica maior de conhecimentos prévios por parte dos 

estudantes, característica que demonstra a heterogeneidade do grupo, assim como  de suas 

dúvidas e interesses. 

Destaca-se que as perguntas serviram de eixo norteador para o desenvolvimento da 

disciplina, uma vez que abertura de espaço para manifestação dos estudantes acerca de suas 

dúvidas referentes à docência possibilitou a incorporação e o debate de pautas que emergiram 

dos licenciandos. Estima-se que as ponderações acerca das necessidades não satisfeitas 



 

manifestas pelos licenciandos tenham qualificado a formação docente por meio de reflexões 

acerca da complexidade das relações que envolvem o docente, das concepções dos alunos 

sobre o papel do professor na atualidade, e das potencialidades do ensino com pesquisa. 

Ressalta-se, ainda, o fortalecimento do ensino com pesquisa como estratégia a ser utilizada 

em cursos que formam professores, assim como o fomento a atenção às demandas discentes 

por meio da expressão dos seus questionamentos. 
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