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Resumen 
En esta comunicación se presentan los resultados de investigaciones llevadas a cabo, 
utilizando los principios de la Educación para la Investigación, con estudiantes del curso 
de ciencias biológicas. Se solicitó a ellos la formulación de preguntas acerca de la 
práctica de la clase para la que carecía de respuestas. Las 220 preguntas generaron, en 
el análisis, cinco categorías, dos de ellos se detalla aquí. 
 
Resumo 
Na presente comunicação apresentam-se resultados de pesquisa realizada, utilizando-
se os princípios do Educar pela Pesquisa, com estudantes do curso de Ciências 
Biológicas.  Como atividade de uma disciplina solicitou-se a eles a formulação de  
perguntas sobre a prática de sala de aula para as quais não  possuiam respostas. A 
análise  das 220 questões gerou 5 categorias, duas delas aqui detalhadas. 
 
Introdução 
A pesquisa a ser apresentada 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, de uma universidade privada situada ao sul do Brasil. Foi 

solicitado a futuros professores que formulassem  perguntas, referentes à prática de  

sala de aula,  sobre temas já estudados em outras disciplinas, mas  que  gostariam de 

rever para sentirem-se mais seguros. A atividade serviu de base para a retomada de 

conteúdos importantes, fortalecendo os estudantes antes de iniciarem a prática de 

ensino na escola. A disciplina em questão, Metodologia e Prática de Ensino de 

Ciências, é a primeira do curso a promover a inserção dos licenciandos na escola de 

Educação Básica.  

A solicitação cumpriu dupla finalidade: (1) como estratégia de ensino, esclareceu ao 

docente formador, os conceitos a serem retomados com a turma e (2) pelo 

acompanhamento e registro sistemático dos acontecimentos gerou a investigação ora 

apresentada que  teve como objetivo geral identificar fragilidades sobre  

conhecimentos básicos essenciais ao exercício da docência em futuros professores  de 

Biologia. Na sequência do texto, apresentam-se a fundamentação teórica e 

metodológica da pesquisa bem como resultados do estudo. 

 

Marco teórico 
O uso da pergunta da forma como aqui é tratado, se insere na proposta metodológica 

do  Educar Pela Pesquisa –EPP- (DEMO, 1996 ),  abordagem que defende  o uso da 

pesquisa como atitude cotidiana capaz de superar as concepções tradicionais de 
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ensino e de aprendizagem, caracterizadas por uma simplificação na compreensão do 

que seja ensinar e aprender que, nessa perspectiva tradicional, acabam, conforme 

Freire (1995, p.73), reduzindo as atribuições do educando no processo de construção 

de conhecimentos “à memorização mecânica do que o professor deposita no aluno”. 

De modo diferente, na proposição de EPP, o  ensino é organizado em torno de 

situações  que  possibilitem ao aluno  tornar-se pesquisador ativo dos conteúdos dos 

quais deve se apropriar lidando, de forma sistemática, com três princípios 

fundamentais do ciclo da pesquisa: o questionamento, a construção de argumentos e a 

validação de resultados (Demo, 1996;  Moraes, 2000;  Moraes y Lima, 2004) .  

Os pressupostos aqui apresentados reforçam a necessidade de a formação docente 

incluir estudos sobre a habilidade de formular perguntas, sejam elas  feitas pelo  

professor ou pelos alunos. Essas, desempenham papel importante na dinâmica da 

aula, desde que bem elaboradas e adequadamente utilizadas. 

 

Metodología 
A investigação de abordagem qualitativa (Bodgan y Bicklen, 1994)  e do  tipo estudo de 

caso (Yin,2005),  teve como  sujeitos de  pesquisa  os  dez alunos  matriculados, no 

primeiro semestre de 2015, na disciplina  de  Metodologia e Prática de Ensino de 

Ciências - MPEC -, do curso de Ciências Biológicas. Os dados que sustentaram o estudo 

foram originados em uma ação proposta pelo professor de MPEC. O material foi 

analisado pelo método de Análise Textual Discursiva (Moraes y Galiazzi, 2007). 

A referida disciplina tem por objetivo oportunizar aos futuros professores de Biologia 

vivenciarem a realidade escolar. As atividades do primeiro mês preveem a revisão de  

conteúdos estudados em outros momentos do curso  e  referentes aos processos de 

ensinar e   de aprender. Como estratégia, em coerência com o Educar pela Pesquisa, 

solicitou-se aos estudantes, na primeira aula, a formulação de, no mínimo, 20 

perguntas sobre aspectos da docência que eles apreciariam revisar antes do início das 

ações no campo da prática.  Tais questões, na continuidade da disciplina, 

fundamentaram a revisão efetuada em aula.  

 

Resultados  
As perguntas por eles formuladas foram analisadas a fim de atender ao objetivo da 

pesquisa em tela. As 220 questões formuladas pelos estudantes geraram 158 unidades 

de significado que foram organizadas em cinco   categorías temáticas: Planejamento 

(45%); Relação Educação e Professor de Ciências (6%); Relação  Professor, Aluno, Escola 

(14%); Ensino e Aprendizagem( 32%) e Avaliação (3%).  A descrição e interpretação de 

alguns resultados estão expressas na próxima seção e optou-se por apresentar apenas 

duas categorias a fim de detalhar as ideias desenvolvidas.   

Nos textos referentes à descrição e interpretação de dados utilizou-se como títulos das 

categorias perguntas retiradas do corpus. 

1. Como é possível educar o aluno, considerando que esse não é nosso papel? 

Essa categoria tem como tema central os compromissos do professor no exercício da 

profissão, a relação Educação e Professor de Ciências. Para alguns licenciandos,  
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aspectos relacionados  à formação integral dos alunos de Educação Básica não são 

considerados conteúdos de responsabilidade do professor de Ciências Biológicas e, 

nesse sentido, parte das questões formuladas  mostraram o entendimento dos  futuros 

docentes  de   que ao professor de Ciências Biológicas cabe  apenas o  ensino de 

conteúdos específicos, como demonstram as perguntas: “o que tenho que ensinar 

além de Ciências e de Biologia?” ou “cabe ao professor de ciências biológicas  ensinar 

ou educar?” Outra parte dos questionamentos, evidenciou incertezas e imprecisões 

sobre atribuições docentes, como se vê na questão: “ensinar também é construir o 

cidadão?”. Os exemplos citados demonstram a falta de clareza dos licenciandos sobre 

o papel do professor de Ciências Biológicas e  expõem a percepção deles  de que os 

conceitos de educar e ensinar são excludentes e não se encontram entre suas 

atribuições. Essas convicções não foram construídas no curso de formação, mas 

constituíram-se  durante  o processo de escolarização dos licenciandos e  denotam  a 

tensão existente entre a integralidade do processo educativo e a fragmentação de 

saberes, especialmente os  científicos. Delval ( 2001) destaca entre os princípios para a 

escola  que  “a educação deve ser total, deve levar em conta o desenvolvimento da 

criança, a ciência  atual, e as necessidades sociais, mas, principalmente, em que 

medida também essas são necessidades para a criança”, princípios  que podem ser 

desenvolvidos em aulas de ciências  biológicas desde que os professores reconheçam a 

importância de com eles trabalhar. Nesse sentido, aos cursos de formação docente  

cabem  o  permanente incentivo à  reflexão crítica, por parte dos futuros professores,  

sobre os compromissos da profissão. 
 

2. As aulas de Ciências devem ter discussões entre alunos e o professor ou isso 

atrasaria o conteúdo? 

Em coerência com o pensamento de que a  função do professor de ciências biológicas 

é apenas ensinar  conteúdos  dessa  área,  das questões formuladas, 48 questões  

delas, versaram  sobre os temas  Ensino e  Aprendizagem,  como : “Qual a forma mais 

rápida do aluno aprender o conteúdo?” até “O  professor deve deixar o aluno pensar 

sobre um determinado assunto sem ter uma resposta correta direta do profesor”?  ou 

ainda “Quais são as diferentes propostas de ensino e aprendizagem”?. Essas  

perguntas   mostram a angústia dos futuros professores em busca de uma fórmula de 

ensino  exata, que lhes garanta uma relação direta entre suas intervenções e a 

aprendizagem dos alunos.  Chama atenção,  ainda, que majoritariamente eles possuem 

uma concepção de aprendizagem que se efetiva por memorização e cópia e  como  

resultado  de um ensino transmissivo,  como se percebe nas perguntas a seguir: “Para 

melhor absorção de conteúdos é relevante fazer debates após o término dos 

mesmos?” ou  “Quais desses métodos os alunos mais se interessam e se identificam 

para absorverem melhor os conteúdos?”.  

Há uma  conhecida  frase de Nóvoa (1997, p.30)  que  afirma: “Dize-me como ensinas e 

eu te direi quem és, e vice-versa”, evidenciando a indissociável relação entre aprender, 

ensinar e avaliar. É possível dizer que a  concepção de aprendizagem do professor 

determina as ações de ensino  e orienta a  avaliação por ele realizada,  o que torna o 

tema concepções de aprendizagem, tão necessário de ser estudado  durante a 

formação inicial. 
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Conclusões 
A proposição de ensino fundamentada no EPP provocou os estudantes a expressarem 

suas dúvidas e preocupações em relação ao exercício profissional por meio de 

perguntas. Ao mesmo tempo, foi possível organizar   um conjunto bastante rico de 

temas, cujos nuances foram desde questões metodológicas até questões 

comportamentais, passando por questões de caráter conceitual. Possivelmente se o 

docente formador tivesse optado por outra estratégia de ensino, a discussão/reflexão 

sobre assuntos relativos à prática docente, que se seguiu a formulação de perguntas, 

com os futuros professores,  talvez não fosse tão abrangente e nem tão próxima das 

verdadeiras dúvidas do grupo.  Ao lado do propósito principal, foi com eles debatido o 

valor das perguntas em sala de aula. A discussão permitiu a identificação de funções 

das questões, tais como: diagnóstico das fragilidades, promoção da interação e da 

fluência verbal, incentivo ao foco de atenção e  a ocorrência de processos reflexivos 

entre os alunos e ensejou, também, a reflexão sobre possibilidades de uso da EPP com 

alunos da Educação Básica. 
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