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RESUMO 

O ensino das disciplinas científicas tem sido, historicamente, relacionado a elevados índices de 

insucesso escolar, presumivelmente, pela qualidade de professores que ensinam sem uma 

formação docente específica e especializada, bem como a limitação de conhecimento 

profissional em termos de conteúdo e de métodos pedagógicos decorrente da formação 

inadequada. Diante desse cenário, questionamos: quais conhecimentos especializados 

mobilizados por professores de Biologia têm ou devem ter para ensinar temas abordados no 

Ensino Médio? Nesse sentido, o objetivo dessa investigação é caracterizar conhecimentos 

especializados para ensinar Biologia, a partir de relatos de experiência (PaP-eRs), 

fundamentado no modelo teórico “Conhecimento Especializado de Professores de Biologia – 

BTSK”, que consiste em um modelo que descreve e caracteriza quais conhecimentos 

específicos e especializados têm ou devem ter um professor para ensinar conteúdos de 

Biologia. O encaminhamento metodológico é de natureza qualitativa, descritiva e 

bibliográfica. A análise de conteúdo de três PaP-eRs referentes aos conteúdos de Citologia 

Vegetal, Sistema Respiratório e Interações Ecológicas nos permitiu: (i) identificar e descrever 

os conhecimentos especializados do domínio de Biologia e do domínio Pedagógico, e (ii) 

identificar as conexões do conhecimento especializado de professores de Biologia e promover 

uma visão integradora das relações entre os subdomínios. Caracterizamos cento e dezoito 

conhecimentos que foram mobilizados nos três relatos de prática docente no Ensino Médio, e 

avançamos nas discussões por meio de uma visão integrada das conexões dos conhecimentos 

que nos permitiu compreender como os conhecimentos se articularam para construção das 

aulas e sustentação dos conhecimentos mais expressivos. Com isso, acreditamos que nossos 

resultados contribuirão para autorreflexão da prática docente, assim como ferramenta 

inovadora para formação docente continuada e para licenciandos em Biologia.  

 

Palavras-chave: Conhecimento Especializado de Professores de Biologia, BTSK; 

Relatos de Prática; Ensino Médio; Formação de Professores.  
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ABSTRACT 

The teaching of scientific subjects has historically been related to high levels of school 

failure, presumably, due to the quality of teachers who teach without specific and 

specialized teacher training, as well as the limitation of professional knowledge in terms of 

content and pedagogical methods resulting from inadequate training. In view of this 

scenario, we ask: what specialized knowledge mobilized by Biology teachers have or 

should have to teach topics addressed in high school? In this sense, the objective of this 

investigation is to characterize knowledge specialized to teach Biology, from experience 

reports (PaP-eRs) based on the theoretical model “Biology Teacher's Specialized 

Knowledge - BTSK”, which consists of a model that describes and characterizes what 

specific and specialized knowledge a teacher has or should have to teach Biology content. 

The methodological approach is of a qualitative, descriptive and bibliographic nature. The 

content analysis of three PaP-eRs referring to the contents of Plant Cytology, Respiratory 

System and Ecological Interactions allowed us to: (i) identify and describe the specialized 

knowledge of the Biology and Pedagogical domain, and (ii) identify the connections of the 

specialized knowledge of Biology teachers and promoting an integrative view of the 

relationships between subdomains. We characterize one hundred eighteen knowledge that 

were mobilized in the three reports of teaching practice in High School, and advanced in the 

discussions through an integrated view of the knowledge connections that allowed us to 

understand how the knowledge was articulated for the construction of the classes and 

support of the most important knowledge. expressive. Thereby, we believe that our results 

will contribute to self-reflection of teaching practice, as well as an innovative tool for 

continuing teacher education and for graduates in Biology. 

 

Keywords: Biology Teacher's Specialized Knowledge, BTSK; Practice Reports; High 

school; Teacher training.  
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1 INTRODUÇÃO  

Este capítulo é destinado a apresentar a temática da pesquisa, os estudos antecedentes 

e seus avanços, o problema a ser investigado, a pergunta norteadora, e os objetivos da 

pesquisa.    

 
 
1.1 TEMA DA PESQUISA 

O anseio por essa investigação foi aflorado durante a minha participação no 

“Workshop  Pesquisa, Ensino e Inovação: vislumbrando conexões a partir do conhecimento 

especializado docente”, ministrado pelo Prof. Dr. José Carrillo, no Instituto Federal de Mato 

Grosso, Campus Cuiabá, em outubro de 2017, momento este em que eu estava inserida como 

Aluna Especial no Programa de Pós-Graduação em Ensino – PPGEn/IFMT/UNIC. As 

informações que ali tive contato sobre o modelo de conhecimento especializado de 

professores de Matemática, o MTSK
1
 (MTSK

2
), fizeram-me projetá-las para minha área de 

formação, a Biologia, com perguntas do tipo: Quais conhecimentos especializados os 

professores de Biologia deveriam ter? Será que já existe um modelo deste para Biologia? 

Neste momento, depararei-me com as perguntas que me motivariam a concorrer à seleção de 

mestrado desse Programa e realizar essa pesquisa na temática do Conhecimento Especializado 

de Professores de Biologia.  

Aprovada na seleção, comecei a participar das reuniões do TSK Group (Teacher`s 

Specialized Knowlegde Research Group)
3
 no IFMT composto por docentes e discentes da 

linha de pesquisa Ensino de Matemática e Ciências do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino (PPGEn IFMT/UNIC) e vinculado à Red Iberoamericana MTSK
4
 que é composta por 

pesquisadores de sete países (Espanha, Portugal, Chile, Equador, México, Peru e Brasil). Com 

isso, as minhas perguntas foram tomando sentido e direção, conforme às apropriações do 

conteúdo iam acontecendo, com destaque para a informação de que a Biologia foi primeira 

entre as disciplina das ciências a buscar a transposição do MTSK, por meio de uma parceria 

Portugal-Espanha, no intuito de conformar o Conhecimento Especializado de Professores de 

                                                        
1 Sigla em inglês para Mathematics Teacher's Specialized Knowledge 
2
Sigla em inglês para: Mathematics Teacher's Specialized Knowledge. Todas as siglas deste modelo foram 

definidas em inglês por seus autores.   
3 Grupo de Pesquisa do Conhecimento Especializado de Professores liderado pelo Prof. Dr. Jeferson Gomes 

Moriel Junior do IFMT (http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/529979) 
4 http://www.redmtsk.com/  
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Biologia (BTSK)
5
 (LUÍS, 2015). Com isso, configuramos esta pesquisa e buscamos aprimorá-

la usando o diálogo com a comunidade acadêmica por meio de apresentações orais e 

publicações em anais de eventos, abordando áreas específicas da Biologia, como Reprodução 

e Embriologia Humana, participações em oficina e minicurso sobre o Conhecimento 

Especializado de Professores de Biologia, Física e Química, juntamente com outros 

integrantes do TSK Group - IFMT.  

Pesquisar sobre o conhecimento especializado dos professores, e determinar de modo 

sistemático quais são os conhecimentos necessários para o professor ensinar os conteúdos de 

cada disciplina na área de ensino, têm sido foco recorrente nas últimas décadas (SOSA, 

2010). Com o atual cenário do ensino de Biologia no país (cf. seção 1.3) e os avanços acerca 

dos conhecimentos de professores (cf. capítulo 2), delimitamos esta investigação sobre 

conhecimentos especializados para ensinar Biologia em conteúdos abordados no Ensino 

Médio.   

 

 

1.2 ESTUDOS ANTECEDENTES 

Este trabalho está inserido em um movimento internacional iniciado nos anos 1980 

sobre o knowledge base de professores para ensinar (SHULMAN, 1986) e que vem 

caminhando no sentido do desenvolvimento de tipologias e modelos que saem do genérico e 

focalizam o conjunto de conhecimentos especializados necessários ao professor de 

determinada matéria ou área do conhecimento (MORIEL JUNIOR; WIELEWSKI, 2017). 

Este é o caso dos estudos desenvolvidos pelo grupo SIDM
6
 na Universidad de Huelva, 

Espanha, que coordena a Red Iberoamericana MTSK. Tais estudos resultaram na criação do 

modelo, Conhecimento Especializado de Professores de Matemática - MTSK
7
, que consiste 

em um marco teórico analítico-descritivo considerando as especificidades do ensino e da 

aprendizagem da matéria e suas diferentes naturezas, tanto do domínio matemático quanto no 

domínio didático do conteúdo matemático (CARRILLO; ESCUDERO; FLORES, 2014).  

Nessa linha de pesquisa sobre a base de conhecimento de professores, a disciplina com 

maior desenvolvimento de modelos específicos para investigação dos conhecimentos 

                                                        
5
 Sigla em inglês para: Biology Teacher's Specialized Knowledge. Todas as siglas deste modelo foram definidas 

em inglês por seus autores.   
6
 Sigla em espanhol para: Seminario de Investigación en Didáctica de la Matemática liderado pelo Prof. Dr. José 

Carrillo Yáñez, Universidad Huelva, Espanha.  
7
Sigla em inglês para: Mathematics Teacher's Specialized Knowledge. Todas as siglas deste modelo foram 

definidas em inglês por seus autores.   
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necessários para prática docente é matemática (GOES, 2014), sendo essa a pioneira ao 

abordar suas especificidades com o modelo, Mathematical Knowledge for Teaching - MKT, 

proposto pelo grupo de Michigan/USA da Debora Ball (BALL et al., 2008). A partir desse 

modelo, os pesquisadores do SIDM identificaram limitações do MTK ao tentar utilizá-lo em 

estudos doutorais, culminando na proposta do modelo do MTSK (MORIEL JUNIOR; 

WIELEWSKI, 2017). Tal modelo é constituído por dois domínios (do Conhecimento 

Matemático e do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo) e cada um deles é formado por três 

subdomínios, com as crenças dos professores sobre a Matemática, o ensino e a aprendizagem, 

permeando o centro do modelo (Figura 1).   

Figura 1 - Modelo do Conhecimento Especializado de Professores de Matemática (MTSK) 

 

Fonte: Carrillo et al. (2013). 

 

Neste movimento de pesquisa sobre conhecimento docente estão inseridos os 

trabalhos do TSK Group no IFMT, desenvolvidos desde 2013 (MORIEL JUNIOR, 

ALENCAR, 2019). Além das dissertações de mestrado que usaram o MTSK como 

fundamentação/ferramenta analítica (MORAL, 2018; SILVA FILHO, 2019), é importante 

para a nossa pesquisa os trabalhos de mestrado já concluídos oriundos do grupo que fizeram a 

transposição do MTSK para outras áreas das Ciências, construindo, assim, os modelos de 
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Conhecimento Especializado de Professores de Física - PTSK
8

 (LIMA, 2018) e de 

Conhecimento Especializado de Professores de Química - CTSK
9
  (SOARES, 2019).  

O atual avanço desses estudos fornece a configuração dos modelos, a definição de 

domínios e subdomínios, bem como a descrição das categorias do subdomínio do 

Conhecimento dos Tópicos, respeitando as peculiaridades de cada disciplina. Destacamos 

também que foi iniciada a transposição do MTSK para a Língua Portuguesa, visando à 

construção do modelo de Conhecimento Especializado de Professores de Língua Portuguesa - 

PLTSK
10

 (MOREIRA et al., 2019). 

As investigações com a aplicação destes modelos como ferramentas metodológicas 

estão alcançando diversas áreas destas ciências e sendo desenvolvidas pelos integrantes do 

TSK Group concomitantemente a essa presente pesquisa.  

As pesquisas acerca do ensino de Física envolvem os conhecimentos sobre: 

termofísica, ótica, oscilações, ondas, mecânica clássica, física moderna, eletricidade, 

magnetismo, astronomia e o uso da inteligência artificial para identificar os conhecimentos 

especializados na Física. Sobre o ensino de Química, as pesquisas envolvem conhecimentos 

desde química geral, inorgânica, orgânica, físico-química, quântica, bioquímica, química 

ambiental, química analítica, química industrial, até conhecimentos laboratoriais. Pesquisas 

com o BTSK (LUÍS, 2015) também têm sido desenvolvidas pelo TSK Group acerca dos 

conteúdos de reprodução, embriologia humana, evolução, citologia e mudanças climáticas 

(LIMA et. al, 2019).  

Nessas perspectivas, o TSK Group vem desenvolvendo estudos em dois atos: 1. 

estudos que usam o MTSK como fundamentação/ferramenta analítica; 2. estudos para 

criação/desenvolvimento do MTSK, o que traz ao grupo e ao cenário da Red Iberoamericana 

MTSK contribuições, inovações e aplicações para profissão docente.   

 

 

 

                                                        
8
Sigla em inglês para: Physical Teacher's Specialized Knowledge. Todas as siglas deste modelo foram definidas 

em inglês por seus autores.   
9
Sigla em inglês para: Chemistry Teacher's Specialized Knowledge. Todas as siglas deste modelo foram 

definidas em inglês por seus autores.   
10

Sigla em inglês para: Portuguese language Teacher's Specialized Knowledge. Todas as siglas deste modelo 

foram definidas em inglês por seus autores.   
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1.3 PROBLEMA/PROBLEMÁTICA A SER INVESTIGADA – ENSINO DE BIOLOGIA  

“Ensinar é uma atividade humana complexa e os fatores que envolvem o ensino são, 

por conseguinte, também complexos e múltiplos”  

(Nelson Bejarano). 

 

Analisando os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira – INEP, por meio do “Censo Escolar da Educação Básica”, podemos notar 

um acréscimo no percentual durante 7 anos, comparando o censo de 2009 com o 2016, em 

que, no ano de 2009, os professores com formação em curso superior eram 91%, sendo que 

em 2016 este percentual subiu para 93,3%. Porém, em contramão a este avanço, teve-se uma 

queda de 4,1% de professores com cursos de licenciatura, passando de 87% em 2009 para 

82,9% em 2016 (BRASIL, 2017). 

O Indicador de Adequação da Formação Docente, que apresenta a relação entre a 

formação inicial de professores de uma escola e as disciplinas por estes lecionadas, demostra 

que para nenhuma disciplina do Ensino Médio este índice atinge 80% de adequação, 

apresentando a disciplina de Biologia o melhor percentual que é de 79,4% (BRASIL, 2017). 

Mesmo a disciplina da Biologia estando em destaque no ranking (Figura 2), não 

podemos deixar de mencionar que é considerável o percentual de 20,6% de professores 

representados nos demais grupos apresentados na Figura 2 e que não possuem formação 

superior em licenciatura. 

Ao olharmos para as demais Ciências (cf. Figura 2), vemos que a Química apresenta 

60,6% de profissionais licenciados na área e a Física contempla apenas 41,4% %. Este 

percentual manifesta o comprometimento na formação docente com o seu próprio 

conhecimento, saberes, habilidades e, ademais, com o processo de ensino-aprendizagem. 

Parece haver um consenso de que os cursos de licenciatura nas áreas de Ciências 

precisam investir na formação dos professores de forma a prepará-los para exercer uma 

docência com qualidade, desenvolvendo criticamente o ensino e promovendo a aprendizagem 

(SILVA et al., 2015). Dessa forma, pesquisas observam que os professores de Ciências 

desconhecem o que as pesquisas e inovações didáticas apresentam atualmente como 

fundamentais para o desempenho adequado do papel de professores (CARVALHO; GIL-

PÉREZ, 1998; SILVA; SCHNETZLER, 2006; SCHEID, 2006). 
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Figura 2 - Indicador de Adequação da Formação Docente 

 
 

Fonte: INEP (2016, adaptação da autora, 2020). 

 

As relações entre o conhecimento pedagógico – advindo da licenciatura e o disciplinar 

– é uma problemática recorrente das investigações pedagógicas na formação de professores, 

mais especificamente sobre a separação entre a didática, a epistemologia e a metodologia de 

ensino das disciplinas, sendo que a base pedagógica para a formação do professor, seja qual 

for a área, é fundamental para proporcionar a ele a organização do planejamento, conhecer os 

alunos e criar situações que os incentivem à produção de conhecimento (LIBÂNEO, 2012; 

MELLO 2001).  

O ensino das disciplinas das Ciências, incluindo a Biologia, tem tido, historicamente, 

índices consideráveis de insucesso escolar. Para além dos problemas sociais, culturais, 

cognitivos e comportamentais, que interferem no processo de ensino e de aprendizagem nas 

escolas, tal situação também está associada, dentre outras coisas, aos métodos pedagógicos 

que marcaram o ensino dessas disciplinas ao longo do tempo e à formação dos professores 

(SILVA et al., 2015). Não obstante, o ensino das Ciências nos cursos universitários de 

graduação tem sido considerado ineficaz (FREITAS et al., 2005; SILVA; SCHNETZLER, 

2005; ROSA, 2006).   

A insatisfação com a formação de professores vem sendo notória desde a Escola Nova 

em que o propósito do ensino era incompatível com a formação dos professores, dado este 

que une a extinção do parâmetro de cientificidades no currículo e a sua fragmentação, sendo 

Legenda:  

Grupo 1 - Percentual de disciplinas que 
são ministradas por professores com 

formação superior de licenciatura (ou 

bacharelado com complementação 
pedagógica) na mesma área da 

disciplina que leciona; 

Grupo 2 - Percentual de disciplinas que 
são ministradas por professores com 

formação superior de bacharelado (sem 

complementação pedagógica) na mesma 
área da disciplina que leciona; 

Grupo 3 - Percentual de disciplinas que 

são ministradas por professores com 

formação superior de licenciatura (ou 

bacharelado com complementação 

pedagógica) em área diferente daquela 
que leciona; 

Grupo 4 - Percentual de disciplinas que 

são ministradas por professores com 
formação superior não considerada nas 

categorias; 

Grupo 5 - Percentual de disciplinas que 
são ministradas por professores sem 

formação superior. 
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que aos professores cabiam apenas operar os materiais e direcionar os trabalhos a serem 

realizados (BORBA, 2013). O ensino da Biologia era marcado pela memorização de 

terminologias, ficando preso apenas ao conteúdo sem apresentar uma relação interdisciplinar.   

A sentença dessa concepção de formação docente acarreta aos futuros docentes um 

olhar reducionista de docência, em que se resume à concepção de que para ensinar o professor 

precisa apenas conhecer o conteúdo e associá-lo a algumas técnicas pedagógicas e, assim, 

transmitir seus conhecimentos aos alunos que, futuramente, irão reproduzi-los (SILVA; 

SCHNETZLER, 2001, 2006). Os autores ainda relatam as principais limitações, sendo elas: 1. 

a dicotomia teoria-prática, decorrente do modelo de formação profissional pautado na 

racionalidade técnica, o qual determina a organização curricular dos cursos universitários, 

causando a fragmentação e sobreposição de conhecimento; 2. ao modelo pedagógico 

usualmente assumido pelos professores que concebem o processo de ensino-aprendizagem em 

termos de transmissão-recepção de uma grande quantidade de conteúdos científicos, 

restringindo a apropriação de conceitos a apenas à transmissão de informações 

compartimentalizadas como descontextualizadas, em termos históricos e sociais; e 3. à 

concepção empirista-positivista de Ciências e Biologia implícita em aulas teóricas e nas 

práticas (SILVA; SCHNETZLER, 2001).  

Chevalard (1991) diz que a transposição didática é um processo considerado 

complexo devido à necessidade de transformar um objeto de saber produzido no âmbito 

científico em um objeto de ensino. É de suma importância reconhecer e entender o 

conhecimento científico na formação dos alunos, visto que este conhecimento contribuirá para 

a compreensão e atuação no mundo que vivemos. Contudo, os cursos de formação de 

professores ainda deixam a desejar e, com isso, os egressos se intimidam na hora de atuar em 

sala de aula com metodologias diferenciadas, receando de que deem conta do que se espera da 

escola e de sua função (CARVALHO; GIL-PEREZ, 1998; SANTOS; SCHNETZLER, 2000; 

FOUREZ, 2003).  

Um dos principais problemas da formação de professores não é tanto o 

desenvolvimento do conhecimento dos alunos, das aulas e da natureza do processo educativo, 

e sim como facilitar aos professores em formação a integração destes conhecimentos dentro 

de sua própria prática (CARVALHO, 1993). Corroborando a esse conceito, Furlani (1993) diz 

que as principais dificuldades encontradas no cotidiano da sala de aula pelos licenciados estão 

relacionadas à estrutura do curso de formação, ou seja, a inexistência de relação entre as 
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disciplinas durante o processo de formação aliadas à inadequação dos conteúdos das 

disciplinas universitárias com a realidade do ensino básico.  

Todavia, a legislação brasileira representada pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB (Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996), no Artigo 65, abre uma 

exceção para o Ensino Superior, desobrigando o docente universitário de cumprir as 300 

horas de Prática de Ensino, haja a vista que o docente de nível superior é um especialista que 

não necessita de nenhuma formação para o ensino, ou quase nenhuma, e o Artigo 66 diz que 

“a preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, 

prioritariamente, em programas de mestrado e doutorado” (ODA; BEJARANO, 2010). 

Martínez et al. (2001) relatam que, com o intuito dos futuros professores trabalharem 

didaticamente com as concepções dos alunos, é preciso que eles trabalhem com as suas 

próprias concepções nos cursos de formação inicial. Todavia, considerando a fragilidade da 

formação inicial dos professores, a formação continuada passa a ocupar um lugar categórico 

no cenário das transformações educacionais (MOREIRA; FERREIRA, 2016). 

A práxis do professor de Biologia, assim como a dos demais, estabelece-se de saberes, 

habilidades e conhecimentos teóricos e práticos que não se limitam ao domínio do conteúdo, 

às normas, conceitos e procedimentos propagados no espaço escolar. 

Cabe ao professor conduzir adequadamente suas ações em busca de guiar o trabalho e 

o desenvolvimento do aluno, assim como, utilizar atividades coerentes, tornando possível aos 

alunos adquirir uma concepção global da tarefa e o interesse pela mesma; saber dirigir de 

forma ordenada as atividades de aprendizagem; realizar sínteses e reformulações que 

valorizem as contribuições dos alunos e orientem devidamente o desenvolvimento da tarefa; 

facilitar de maneira oportuna a informação necessária para que os alunos apreciem e 

compreendam o trabalho proposto;  criar um bom clima de funcionamento da aula, sabendo 

que uma “boa disciplina" é o resultado de um trabalho interessante e de um relacionamento 

correto entre professor e aluno; contribuir para estabelecer formas de organização escolar que 

favoreçam interações; Saber agir, como especialista capaz de dirigir o trabalho de várias 

equipes de pesquisadores iniciantes (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2011, p. 53 apud 

TEODORO, 2017). 

Um dos aspectos fundamentais do processo de ensino-aprendizagem é a relação entre 

professores e alunos, por meio da integração do professor à vida escolar do aluno, 

proporcionando-lhes a efetivação da aprendizagem. Entretanto, a aprendizagem é resultante 
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das ações do sujeito com a interação entre o meio social em que ele se encontra 

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002 apud NASCIMENTO et al., 2015). 

[...] a função do ensino é a de facilitar a construção de conhecimentos pelo aprendiz, 

por meio do levantamento de problemas e da busca de soluções para estes. Para que 

isto ocorra, o professor precisa criar um ambiente onde os alunos possam refletir 

sobre suas dúvidas, que eles possam participar de pesquisas e que sejam estimulados 

a querer aprender. Assim, o ensino pode ser compreendido como prática social, 

processo de transmissão de conhecimentos, que exige apreensão da realidade e que 

se articula à aprendizagem. Já a aprendizagem pode ser compreendida como 

processo interno de apropriação de conhecimentos (CUNHA, 2006, p.24 apud 

TEODORO, 2017). 

 

À vista disso, quando o professor considera que a aprendizagem ultrapassa a sala de 

aula e se constrói baseada em processos formativos de vida social, ele atribui um olhar 

diferenciado sob sua contribuição na formação do aluno como cidadão, passando assim, a 

refletir sua práxis.  

Sob este enfoque investigativo do ensino de Biologia, almejando contribuir com a 

práxis docente no Ensino Médio, e na perspectiva de responder sobre o conhecimento 

especializado de professores, embasamos nossa pesquisa na seguinte pergunta norteadora: 

Quais conhecimentos especializados mobilizados por professores de Biologia têm ou devem 

ter para ensinar temas abordados no Ensino Médio? 

 

 

1.4 OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS 

O objetivo geral da pesquisa é caracterizar o conhecimento especializado para ensinar 

Biologia, a partir de relatos de experiência (PaP-eRs), sobre temas abordados no Ensino 

Médio. Para atingirmos tal objetivo, vamos especificamente:  

 Identificar e descrever conhecimentos especializados do domínio de Biologia 

nos episódios de prática relatados nos PaP-eRs; 

 Identificar e descrever conhecimentos especializados do domínio Pedagógico 

nos episódios de prática relatados nos PaP-eRs; 

 Identificar as conexões do conhecimento especializado de professores de 

Biologia e promover uma visão integrada das relações entre os subdomínios. 
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1.5 BREVE DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS DA DISSERTAÇÃO 

No Capítulo 1 apresentamos a temática desta pesquisa (conhecimento especializado de 

professores de Biologia), os estudos antecedentes e seus principais avanços, como a 

transposição do modelo matemático para as ciências, o problema a ser investigado e a 

pergunta norteadora que deram origem aos objetivos da pesquisa no sentido de caracterizar o 

conhecimento especializado para ensinar Biologia, a partir de relatos de experiência (PaP-

eRs) sobre temas abordados no Ensino Médio. 

O Capítulo 2 aborda sobre a “Fundamentação Teórica”, explanando sobre os 

conhecimentos de professores (generalizados) e sobre os conhecimentos específicos que, 

neste caso, enfatiza-se acerca do Conhecimento Especializado de Professores de Biologia 

(BTSK), trazendo exemplos que o fundamenta, sendo o modelo do BTSK o estudo propulsor 

dessa investigação.  

O Capítulo 3 traz o “Encaminhamento Metodológico”, abordando sobre a natureza da 

pesquisa; sobre seu contexto, perfil e critérios na escolha dos sujeitos; acerca da obtenção dos 

dados e os instrumentos que foram utilizados; sobre a análise dos dados; e, por fim, apresenta 

uma síntese esquemática da metodologia.  

O Capítulo 4, intitulado “Resultados e Discussão”, traz os resultados alcançados com 

as análises dos dados e a discussão acerca destes, com intuito de elucidar ao leitor o alcance 

dessa investigação. 

Por fim, no Capítulo 5, as “Considerações Finais”, e as futuras ações previstas com a 

pesquisa sobre o Conhecimento Especializado de Professores de Biologia. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Esse capítulo aborda duas temáticas; a primeira trata-se de uma breve trajetória de 

tipologias de conhecimento de professores (SHULMAN, 1986, 1987; GAUTHIER, 1998; 

TARDIF, 2002, 2008) que nos é útil para compreender o fenômeno da especialização do 

conhecimento docente.  

Os estudos com a temática do conhecimento de professores no Brasil foram 

fundamentados especialmente pelas obras de Shulman, Gauthier e Tardif (ARANTES; 

GEBRAN, 2015), motivo este que motivou a escolha dos mesmos como fundamentadores 

para essa investigação. 

A segunda temática diz respeito, especificamente, ao Conhecimento Especializado de 

Professores de Biologia – BTSK (LUÍS, 2015) que é a fundamentação desse trabalho para 

identificar, descrever promover uma visão integrada dos conhecimentos especializados de 

professores de Biologia para ensinar temas do Ensino Médio. O modelo do BTSK é 

considerado como modelo em construção pela autora, e para fundamentar nossos resultados, 

será alinhado ao modelo do BTSK, fundamentações teóricas adjacentes para exemplificar e 

substanciar os conceitos trazidos no modelo, alinhando-os aos resultados com intuito de 

elucidar ao leitor o alcance dessa investigação com a aplicação do BTSK. 

 

 

2.1 TIPOLOGIA DE CONHECIMENTO DE PROFESSORES  

Com o intuito de evidenciar algumas das contribuições ao longo do tempo sobre os 

conhecimentos docente, a presente pesquisa está sendo desenvolvida traçando uma Linha do 

Tempo com os avanços nos conceitos e tipologias acerca dos conhecimentos docentes, 

apresentando um repertório de conhecimentos para ensinar com caráter teórico e 

metodológico que influenciam o pensar e o fazer na prática docente sendo que, para isso, 

referenciaremos os autores: Shulman (1986, 1987) que aborda um conjunto sistematizado de 

conhecimento; Gauthier (1998) com o conhecimento, competências e habilidades; e Tardif 

(2002, 2008) sobre os saberes docentes.  

Durante as reformas educacionais que aconteceram na década de 80, em que se 

reivindicava por melhorias e reconhecimento para os profissionais da educação, Lee Shulman 

surge com o conceito, Knowledge base (ALMEIDA; BIAJONE 2007), que permitiria 

categorizar os conhecimentos que os professores deveriam ter para sua formação, partindo da 

premissa que o professor é um profissional o qual adquire e desenvolve conhecimentos 
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disciplinares, pedagógicos e habilidades, ao exercer sua prática docente, e que o ensinar vai 

além de uma prática vocacional, pois a capacidade do professor em transformar o 

conhecimento disponível sobre um determinado tema em conteúdo disciplinar e assim 

favorecer a compreensão do aluno, é o que verdadeiramente se caracteriza a profissão 

docente. 

Sobretudo, Shulman (1987 apud FERNADEZ, 2015) faz referência à forma como o 

professor mobiliza o conhecimento, interpretando o conteúdo e facilitando a compreensão dos 

alunos e ressalta que é necessário ao professor compreender a estrutura da disciplina, os 

princípios, a organização dos conteúdos e, com isso, elaborar formas que facilitem o processo 

de aprendizagem, além de disso, o autor propõe uma análise reflexiva e um olhar para a 

prática dos pares, deixando de lado uma docência individualista. 

Neste percurso, que visava contribuir para a profissionalização da docência e 

fundamentar a reforma na educação, Shulman (1987) visava contribuir para a 

profissionalização da docência e fundamentar a reforma na educação. Com isso, o 

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK) ganha destaque, distinguindo um professor de 

uma certa disciplina de um especialista dessa mesma disciplina.  

Todavia, este modelo do PCK é considerado genérico e serve para denominar um tipo 

específico de conhecimento de professores sendo desenvolvido. Contudo, o PCK é utilizado 

como base para modelos teóricos de conhecimentos especializados de professores para as 

demais Ciências, como já relatamos no Capítulo 1 e também veremos adiante. 

Gauthier (1998) nos traz a importância sobre a prática reflexiva do ensino, o ofício 

sem saberes e saberes sem ofício. O autor relata sobre a existência de um repertório de 

conhecimento e classifica os saberes como: Disciplinar – referente ao conhecimento do 

conteúdo a ser ensinado; Curricular – transformação da disciplina em programa de ensino; 

Ciências da Educação – o saber específico diretamente relacionado com a ação pedagógica; 

Tradição Pedagógica – modificação das aulas influenciada pelo saber experiencial; 

Experiência – conhecimento particular adquirido ao longo do tempo; Ação Pedagógica – 

validação pública do saber experiencial.  

Em suas pesquisas sobre o ensino, Gauthier et al. (1998) descreve os conhecimentos 

relativos aos saberes dos professores. Essas pesquisas são fundamentadas em três paradigmas: 

1. O enfoque processo-produto – em que o professor é visto apenas como gestor de 

comportamentos que deve organizar o processo de aprendizagem dos alunos; 2. O enfoque 

cognitivo – centrado nos aspectos cognitivos, no pensamento e na construção do mesmo 
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pautado por Piaget e Vigostski, na perspectiva do conceito de metacognição que diz respeito 

ao conhecimento e o controle das estratégias cognitivas; 3. O enfoque interacionista-

subjetivista – que une o interacionismo simbólico, a etnometodologia, a etnografia escolar, a 

sociolinguística e o enfoque ecológico dando ênfase ao indivíduo, compreendo o sujeito 

portador de histórias, que constrói o mundo em relação com outros sujeitos, e age em resposta 

aos significados dos conhecimentos para ele e do contexto no qual está inserido.    

Portanto, os professores precisam ter conhecimentos, competências e habilidades, pois 

é conhecendo profundamente a disciplina a ser ensinada, desde sua estrutura à sua construção 

histórica, seus métodos e analogias que melhor se aplicam é o que diferencia um professor de 

qualquer pessoa que entenda do assunto da disciplina, ofício feito de saberes.  

Para Tardif (2002 e 2014), a pluralidade e heterogeneidade do saber não restringe à 

docência a uma transmissão de conhecimento, considerando a profissão docente como um 

ofício prático da produção do saber, corroborando que os saberes docentes são divididos em 

quatro tipos: 1. Saberes da Formação Profissional (das ciências da educação e da ideologia 

pedagógica) – conjunto de saberes advindos das instituições de formação de professores; 2. 

Saberes Disciplinares – saberes sobre os diversos campos da disciplina incorporados na 

prática docente; 3. Saberes Curriculares – correspondentes aos conteúdos e métodos dos quais 

as instituições escolares categorizam; e, por fim, 4. Saberes Experienciais – experiências 

individuais e coletivas sob a forma de habitus e habilidades, de saber-fazer e de saber-ser.  

Esses saberes são mobilizados pelos professores dentro do contexto da sala de acordo com a 

realidade de onde atuam, pois o ensino requer do profissional a capacidade de utilizar, na 

prática cotidiana, um “vasto leque de saberes compósitos" (TARDIF, 2008, p. 59). Entretanto, 

os saberes docentes mencionados admitem a existência de um saber específico, que é a junção 

de todos esses que respaldam e legitimam a prática docente. 

A despeito de muitas vezes nos depararmos com o uso dos termos “conhecimento” e 

“saberes” como sendo sinônimos, tratam-se de conceitos distintos em que os autores reportam 

“conhecimento” com a aproximação com a produção científica sistematizada e histórica, com 

regras rígidas e tradicionais de validação pela academia; e os “saberes” como o modo de 

conhecer, sendo esse dinâmico, articulado, menos sistematizado admitindo várias formas de 

fazer sem atribuir às normas rígidas para validação (FIORENTINI et al. 1998 apud 

FERNADEZ, 2015).   

Apesar dos autores (Shulman, Gauthier e Tardif) referenciados nessa pesquisa 

apresentarem perspectivas conceituais e tipológicas diferentes, comungam da ideia de que os 
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professores são sujeitos que possuem uma história de vida, portanto, produzem e mobilizam 

saberes na sua prática para a construção de conhecimentos. Portanto, o conhecimento é a 

especialização do saber, ascendendo a prática a um nível de consciência, reflexão, análise, 

sistematização e intenção que, para os autores (CANDAU, 1999; SHULMAN, 2004; VAN 

DRIEL et al., 1998 apud FERNADEZ, 2015), é o caminho para a valorização da atividade 

profissional dos professores por meio aplicabilidade da sua disciplina, pois é ela a maior 

competência do professor, assim como a competência pedagógica que considera o contexto, 

as estratégias, as fortalezes e fragilidades na aprendizagem, o currículo e os meios avaliativos, 

entre outros.  

A trajetória de especialização de modelos/tipologias do conhecimento de professores 

por disciplinas teve início com a Matemática, em que se destacam os modelos do 

Conhecimento Matemático para o Ensino – MKT
11

 (BALL et al., 2008) e Conhecimento 

Especializado de Professores de Matemática – MTSK (CARRILLO et al., 2013), como 

mencionado no Capítulo 1. Todavia, os estudos acerca dos conhecimentos de professores 

foram evoluindo e modelos foram sendo aprimorados e transpostos para as demais disciplinas 

das Ciências, corroborando os significados de cada subdomínios do MTSK adequados às suas 

respectivas disciplinas, como é o caso da Física com o modelo do Conhecimento 

Especializado de Professores de Física (PTSK)
12

 (LIMA, 2018), da Química com o modelo 

do Conhecimento Especializado de Professores de Química (CTSK)
13

 (SOARES, 2019), e da 

Biologia, com o modelo BTSK (LUÍS, 2015), que é a nossa fundamentação primordial para 

análise dos dados. (Figura 3).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
11

Sigla em inglês para: Mathematical Knowledge for Teaching. Todas as siglas deste modelo foram definidas em 

inglês por seus autores.   
12

Sigla em inglês para: Physical Teacher's Specialized Knowledge. Todas as siglas deste modelo foram definidas 

em inglês por seus autores.   
13

Sigla em inglês para: Chemistry Teacher's Specialized Knowledge. Todas as siglas deste modelo foram 

definidas em inglês por seus autores.   
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Figura 3 - Linha do Tempo da Trajetória do Conhecimento Especializado 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

 

Os constructos acerca dos conhecimentos, habilidades, saberes e especificidades 

envoltos à prática docente contribuem para uma análise acerca da formação profissional e a 

prática docente no ensino de Biologia, pois possibilitam não apenas a investigação acerca do 

ensino, mas também proporcionam descrições que subsidiam esta prática e analisam quais os 

tipos de conhecimentos especializados sustentam a prática docente e de que quais formas eles 

são mobilizados pelos professores, mesmo que, por vezes, de forma intrínseca aos conceitos 

dos modelos dos conhecimentos especializados quando os mesmos convidam os 

professores/pesquisadores a refletirem sobre quais conhecimentos os professores têm ou 

deveriam ter.  

A próxima seção explora o estudo fundamentador a ser utilizado para caracterizar e 

analisar os dados dessa pesquisa. 

 

 

2.2 CONHECIMENTO ESPECIALIZADO DE PROFESSORES DE BIOLOGIA - BTSK 

O modelo do Conhecimento Especializado de Professores de Biologia (BTSK) (LUÍS, 

2015) (Figura 4) segue o formato hexagonal em consonância com o modelo do Conhecimento 

Especializado de Professores de Matemática – MTSK (CARRILLO et al., 2013).  
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Figura 4 - Modelo do Conhecimento Especializado dos Professores de Biologia – BTSK 

 

Fonte: Luís (2015). 

 

Por ser considerado o modelo da Biologia em estado de construção por Luís (2015), 

seu atual cenário em desenvolvimento não apresenta a descrição de todas as categorias dos 

subdomínios, nem a descrição das crenças dos professores sobre o Conhecimento da Biologia 

e do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo, que no MTSK se encontra no centro do 

modelo, nem pouco traz à luz fundamentos peculiares do ensino de Biologia, sendo este 

modelo considerado, atualmente, como uma transposição direta do MTSK. Para tanto, a 

fundamentação teórica para os indicadores das categorias emergiram de revisões da literatura 

e dos dados analisados.   

Apresentamos a seguir, os três subdomínios pertencentes ao domínio do 

Conhecimentos da Biologia (BK) e utilizamos elementos da literatura para contextualizá-los. 

Embora todos os subdomínios tenham suas definições estabelecidas, é importante destacar 

que, hodiernamente, apenas um desses subdomínios (o Conhecimento dos Temas da Biologia 

- KoBT) possui descritas explicitamente suas categorias internas.  

O subdomínio, Conhecimento dos Temas da Biologia (KoBT), diz respeito ao 

conhecimento das definições, fenômenos, teorias, leis, representações e aplicações dos 

conteúdos da Biologia (LUÍS, 2015).  

Pertence a este subdomínio, o conhecimento do professor que o permite manifestar, 

por exemplo, a definição de fungos como sendo “organismos eucarióticos, unicelulares ou 
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pluricelulares, com micélio filamentoso composto por hifas septadas ou cenocíticas" 

(FERREIRA; FERREIRA, 2017). Também inclui o conhecimento de propriedades, como é o 

caso da composição de fungos: “a maioria das espécies apresenta parede celular composta por 

quitina, mas um pequeno grupo possui a predominância de celulose na sua composição” 

(FERREIRA; FERREIRA, 2017). Ou o caso da nutrição de fungos: “heterotróficos, com 

nutrição por absorção auxiliada pela secreção de enzimas extracelulares, podendo ocorrer 

como parasitas ou sapróbios decompositores de uma grande variedade de substratos” 

(FERREIRA; FERREIRA, 2017).  

O professor também mobilizará conhecimentos especializados sobre os Temas da 

Biologia (KoBT) quando abordar o conteúdo de interações ecológicas definindo o que é 

mutualismo, protocooperação, inquilinismo e comensalismo, ao definir o que são e quando 

acontecem ao contextualizar as relações interespecíficas harmônicas:  

 

As relações interespecíficas harmônicas são classificadas como: Mutualismo no qual 

indivíduos de espécies diferentes se encontram intimamente associados, criando 

vínculo de dependência e ambos se beneficiam; protocooperação, em que os 

indivíduos cooperam entre si, mas não são dependentes um do outro para 

sobreviverem; inquilinismo, onde uma espécie usa a outra como abrigo; e 

comensalismo, relação na qual apenas uma espécie se beneficia, mas sem causar 

prejuízo à outra (ODUM, 1969 p. 398). 
 

Atualmente, existem seis categorias pertencentes a esse subdomínio, a saber: 

Quadro 1 - Categorias do Conhecimento dos Temas da Biologia (KoBT). 

Categorias do Conhecimento dos Temas da Biologia – KoBT 

1. Conhecimento de Conceitos e de Exemplos Associados 

Conhecimento das definições ou propriedades específicas que caracterizam os elementos ou 

conceitos biológicos e dos exemplos que ajudam a defini-lo. 

A Partenogênese é o desenvolvimento de óvulos sem fecundação. Ocorre em vários 

invertebrados, como as abelhas.  
(LINHARES; GEWANDSZNAJDER, 2012, p. 434 - 435) 

2. Conhecimento de Leis, Princípios e Teorias 

Conhecimento das leis, princípios e teorias associadas aos conteúdos de Biologia 

1° Lei de Mendel: “Todas as características de um indivíduo são determinadas por genes 

que se segregam, separam-se, durante a formação dos gametas, sendo que, assim, pai e mãe 

transmitem apenas um gene para seus descendentes” 
(LINHARES; GEWANDSZNAJDER, 2012, p. 15 -20) 

3. Conhecimento dos Fatos e Fenômenos 

Conhecimento sobre fatos e fenômenos como verdades dogmáticas e dos fenômenos 

biológicos enquanto processos e sequências de acontecimentos biológicos. 

Após a fecundação, a segmentação do ovo origina blastômeros, que formam a mórula e, 

depois, a blástula e a gástrula.  
(LINHARES; GEWANDSZNAJDER, 2012, 429 - 431) 
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4. Conhecimento de Procedimentos e Técnicas de Observação 

Conhecimento sobre os meios e técnicas apropriadas para realizar determinada observação, 

mas também sobre como e quando fazer. 

Extração de DNA de células do bulbo da cebola. 
(LINHARES; GEWANDSZNAJDER, 2012, p. 95 - 97) 

5. Conhecimento de Modelos Relacionados com o Conteúdo 

Conhecimento sobre estruturas ou registros que permitem diferentes representações de um 

determinado conteúdo. 

Na determinação do sexo, as fêmeas dão XX e os machos XY. Em alguns animais 

(gafanhoto), o macho é X0; em aves a fêmeas é ZW e o macho é ZZ. 
(LINHARES; GEWANDSZNAJDER, 2012, p. 114 - 116) 

6. Conhecimento sobre Aplicações do Conteúdo 

Conhecimento de uma ampla variedade de contextos e aplicações ligada ao conteúdo, que 

permitem ao professor conhecer os diferentes significados que se podem atribuir ao 

conteúdo. 

O papel das proteínas depende de uma forma espacial e da composição mantida estável 

graças às ligações que ocorrem entre os aminoácidos que possuem um átomo de carbono, 

ao qual estão ligados uma carboxila, uma amina e um hidrogênio.  

 
(LINHARES; GEWANDSZNAJDER, 2012, p. 72 - 78) 

Fonte: Luís (2015). Elaboração da autora, 2020. 

 

O subdomínio, Conhecimento da Estrutura da Biologia (KSB), é o conhecimento 

da estrutura da Biologia, das relações entre os diferentes conteúdos (LUÍS, 2015).  

A manifestação desse conhecimento pode ser identificada, por exemplo, quando em 

uma aula sobre o sistema respiratório, o professor contextualizar sobre o sistema digestivo: 

“as substâncias alimentares que chegam a todas as partes do corpo combinam-se com o 

oxigênio, liberando energia. É essa energia que o corpo usa para realizar suas atividades e 

manter sua temperatura”, vinculando também ao ensino do sistema respiratório, contextos do 

conteúdo do sistema sanguíneo (tecido hematopoiético) quando: “o estudo das vias 

respiratórias, os mecanismos de ventilação dos pulmões e as trocas gasosas entre pulmões e o 

sangue” (BRASIL, 1997, p.64).   

Ou quando o professor retoma o conteúdo do ciclo celular, por compreender a 

complexidade de aprendizagem por parte dos alunos e a importância desse aprendizado para 

compreensões futuras, como no caso da genética: "Entre as principais dificuldades no estudo 

da genética está o entendimento do ciclo celular, o que implica na compreensão da dinâmica 

dos cromossomos e da relação entre alelos e cromossomos homólogos." (OLIVEIRA, 2018). 
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Além dos conhecimentos mobilizados permearem outros conteúdos/temas da Biologia, 

essa disciplina aborda manifestações de conhecimentos de outras disciplinas, como: química, 

física, história e geografia, sendo caracterizado no contexto da aplicação do modelo como 

interdisciplinar de acordo com Lenoir (2001) que define a interdisciplinaridade como saberes 

escolares integradores, podendo ser caracterizados como multidisciplinaridade que é 

entendida como sendo uma prática que consiste reunir resultados de diversas disciplinas 

científicas em torno de um tema comum, ou seja, a reunião de ensinamentos de diversas 

disciplinas sem articulação entre elas. Por sua vez, o conhecimento plurisdisciplinar é a 

prática que consiste em examinar as perspectivas de diversas disciplinas, a partir de uma 

questão geral ligada a um conhecimento preciso. 

O subdomínio, Conhecimento da Natureza da Ciência (KNoS), relata sobre o 

conhecimento da natureza, dos princípios e das grandes ideias sobre ciências, de ciência e em 

ciências, como também aborda acerca dos métodos e procedimentos científicos, podendo ser 

manifesto pelo professor durante a realização de uma aula prática: “Deposição metálica 

espontânea, uma lâmina de ferro e, posteriormente, uma lâmina de zinco foi mergulhada em 

solução de sulfato de cobre II. Após a observação, os alunos registraram as alterações 

ocorridas no sistema a partir da ficha de observação experimental.” (FRANCISCO JR et al., 

2008), ou na manifestação de um relato como:  

"John Turberville Needham (1713-1781), submeteu um frasco fechado contendo 

caldo de carne carneiro a uma fonte de calor por um determinado tempo. Em 

seguida, ao analisar o frasco, constatou a presença de grande quantidade de 

animálculos que se moviam, e esses mesmos resultados também foram observados a 

partir de testes realizados com material vegetal e de outros animais (CARVALHO, 

2013 apud OUVERNEY, 2015).”  

 

Conhecimentos das Big Ideas da Biologia pertencem a este subdomínio, dentre as 

quais, destacamo-nas: 1. O processo de evolução impulsiona a diversidade e a unidade da 

vida; 2. Os sistemas biológicos utilizam energia livre e componentes moleculares para 

crescer, reproduzir e manter a homeostase dinâmica; 3. Os sistemas vivos armazenam, 

recuperam, transmitem e respondem a informações essenciais aos processos da vida; e 4. Os 

sistemas biológicos interagem e esses sistemas e suas interações possuem propriedades 

complexas (AP BIOLOGY, c2020).  

Detalharemos a seguir os três subdomínios do domínio do Conhecimento Pedagógico 

do Conteúdo (PCK) do BTSK. 

O subdomínio, Conhecimento do Ensino de Biologia (KBT), diz respeito ao 

conhecimento de estratégias de ensino da Biologia, como o uso dos recursos didático e 
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material, a microscopia, trabalho experimental, aulas de campo, exposição dialógica, 

questionários, uso e/ou montagem de modelos tridimensionais e maquetes, uso de analogias, 

fragilidades e fortalezas do ensino. 

As estratégias de ensino da Biologia, consideradas como um dos conhecimentos 

especializados que o professor de Biologia deve ter, são fundamentadas por Perrenoud (2000) 

ao dizer que: "Torna-se necessário o domínio de métodos/técnicas de ensino e de estratégias 

para dirigir e orientar a aprendizagem dos alunos pelos professores de Ciências e Biologia." 

Este conhecimento especializado também nos traz o conhecer sobre as fortalezas e 

fragilidades do ensino de Biologia, como a forma em que os professores desenvolvem suas 

práticas e como consideram os aspectos pedagógicos que permeiam as ações e muitos 

trabalhos têm confirmado que a postura dos professores de Ciências/Biologia se caracteriza 

pela transmissão mecânica dos conteúdos dos livros didáticos, sem apresentar práticas 

inovadoras e sem uma contextualização histórica e social dos conteúdos (VIÉGAS et al., 

2015). Os recursos didáticos envolvem uma diversidade de elementos como suporte 

experimental e têm por finalidade servir de mediador na relação entre aluno e professor 

(PAIS, 2019).  

Este conhecimento fica evidente quando o professor usa um modelo dimensional 

como estratégia/recurso de ensino e relata que: “A visualização de uma estrutura em três 

dimensões pode facilitar o processo de ensino e aprendizagem nos diferentes níveis de ensino, 

pois os modelos didáticos são representações confeccionadas, a partir de material concreto, de 

estruturas ou partes de processos biológicos” (JUSTINA; FERLA, 2006 apud SANTANA; 

SANTOS, 2019).  

O subdomínio, Conhecimento das Características da Aprendizagem da Biologia 

(KFLB), que é o conhecimento da forma como os alunos aprendem Biologia, o trabalho 

prático como elemento facilitador, fortalezas e fragilidades da aprendizagem, alternativas 

como desbloqueio às novas aprendizagens.  

As características da aprendizagem da Biologia dizem respeito sobre como acontece a 

construção do pensamento acerca dos conceitos de Biologia e como auxiliar essa construção 

por meio das ações facilitadoras e desbloqueadoras que, por muitas vezes, estarão ligadas à 

interação direta do aluno com o professor, do aluno com o conteúdo e aluno com aluno.  

“[...] considere o conhecimento que o professor tem sobre as expectativas e 

interesses dos alunos em relação à matemática. Por exemplo, o conhecimento que o 

professor tem sobre os pré-conceitos de facilidade ou dificuldade que os alunos 

associam às diferentes áreas da matemática (CARRILLO et al., 2014, tradução 

nossa).” 
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Um dos exemplos é sobre aulas práticas de laboratório que vêm sendo utilizadas como 

complemento para auxiliar na compreensão das aulas teóricas, em que as atividades práticas 

não se limitam a um formato de roteiro de instruções, podendo contribuir com o 

desenvolvimento de habilidades científicas, fugindo do modelo tradicional em que o aluno é 

um mero expectador, sem participar do processo de aprendizagem (LIMA; GARCIA, 2011). 

Para que ocorra a aprendizagem, o aluno precisa ter disposição para aprender sem que utilize 

da memorização que configura uma aprendizagem mecânica, e o conteúdo escolar deve ser, 

primordialmente, significativo psicológico e lógico, dependente apenas da natureza do 

conteúdo (PELIZZARI, 2002). Quanto maior for o número de relações que o aluno é capaz de 

estabelecer entre o que ele já conhece e o que ainda aprenderá, maior será a significância 

dessa aprendizagem, pois a falta de relação com o cotidiano do aluno com aulas expositivas, 

em que o professor é sujeito ativo e o aluno um mero receptor de informações, maior será a 

dificuldade de aprendizagem devido ao desinteresse e desmotivação em sala de aula 

(AUSEBEL et al., 1978; SANTANA; SANTOS, 2019).  

O subdomínio, Conhecimento dos Standards de Aprendizagem da Biologia 

(KBLS), que é conhecimento dos parâmetros de aprendizagem da Biologia, normas e 

programas instrucionais, estrutura curricular, complementos ao currículo, estudos 

complementares e relações ontológicas.  

Esse conhecimento especializado está voltado para os parâmetros normativos envolto 

aos processos de ensino-aprendizagem da Biologia e suas expectativas, tanto a nível 

curricular como nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) que 

destacam a importância do ensino contextualizado e da historicidade na elaboração das teorias 

biológicas, uma vez que estes são modelos explicativos, construídos em determinados 

contextos sociais e culturais (OUVERNEY; LAGE, 2015), e que o ensino de Biologia seja 

pautado na alfabetização científica (LIMA; GARCIA, 2011), como em relação à ontologia 

Pedrancini et al. (2007), apontam-nos que, quando a escola aborda a Ciência de forma 

sistêmica, transdisciplinar e contextualizada, promove, consequentemente, uma educação que 

possibilita aos alunos a apropriação de conhecimentos com base nos quais possam tomar 

decisões conscientes e esclarecidas.  

Sendo o modelo de Shulman – PCK (1986) o modelo que ampara os demais modelos 

pedagógicos, percebemos que o modelo do BTSK, mesmo apresentando suas especificidades 

correlatas às peculiaridades da Biologia, contém as três categorias de conhecimentos 

presentes no desenvolvimento cognitivo do professor (SHULMAN 2005 apud ALMEIDA; 
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BIAJONE, 2007): o conhecimento do conteúdo que busca compreensões acerca da estrutura 

da disciplina e a organização cognitiva da matéria objeto de estudo e compreende o domínio 

dos aspectos atitudinais, conceituais, procedimentais, representacionais e validativos do 

conteúdo; o conhecimento pedagógico do conteúdo que possui relação com o formular e 

apresentar o conteúdo de forma a torná-lo compreensível aos alunos; e o conhecimento 

curricular, terceira categoria tratada pelo autor, relaciona-se ao conhecer a entidade currículo 

como o conjunto de programas elaborados para o ensino de assuntos e tópicos específicos em 

um dado nível.  

Em suma, o BTSK apresenta as seguintes propriedades: no domínio do 

Conhecimento da Biologia (BK), o elemento fundamental é o conhecimento que o professor 

tem ou deve ter do conteúdo a ser abordada; e o domínio do Conhecimento Pedagógico do 

Conteúdo (PCK) é fundamentado nas ações, decisões e parâmetros exigidos pela profissão 

docente para o processo de ensino e aprendizagem.   

Embora o modelo apresente separadamente os elementos de conhecimento 

especializado, é na sua integração que a idiossincrasia da profissão docente se configura de 

que serviria ao professor somente o conhecimento da definição de fungo (KoBT), sem 

conhecer uma estratégia de ensino que o permita sistematizar tal conceito em sala de aula 

(KBT), considerando estilos e estratégias de aprendizagem de um grupo de alunos (KFLB), 

visando atingir determinado nível de desenvolvimento conceitual naquela etapa escolar 

(KBLS)? 
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3 ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

Este capítulo é dedicado ao encaminhamento metodológico quanto à natureza da 

pesquisa, incluindo classificação, contextualização e critério para a escolha do objeto de 

pesquisa, procedimentos e instrumentos usados para obtenção e análise dos dados 

identificados acerca dos conhecimentos especializados de professores de Biologia.  

A Figura 5 sintetiza a classificação da metodologia científica e que será detalhada nas 

seções desse capítulo.  

Figura 5 - Classificação da Metodologia Científica 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

 

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

Com base em seus objetivos, essa pesquisa se caracteriza como descritiva (GIL, 2008) 

por descrever as características e peculiaridades das técnicas padronizadas de coleta de dados, 

os fatos e fenômenos de determinada realidade e também por estabelecer as relações entre as 

variáveis, determinando a natureza dessas relações, sejam elas de um indivíduo; uma situação 

ou de um grupo (GIL, 1999; SELLTIZ et al., 1965; TRIVIÑOS, 1987). A natureza qualitativa 

foi caracterizada considerando as seguintes características (BOGDAN; BIKLEN, 1994):  

1) Na investigação qualitativa, a fonte direta de dados é o ambiente 

natural, constituindo o investigador o instrumento principal, por isso investigador 

preocupa-se em frequentar o local onde ocorrem os fatos por se preocuparem com 

o contexto, julgando que as ações podem ser melhor compreendidas quando 

observadas em seu estado habitual juntamente com a contexto histórico. 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994). Os autores também chamam de “ambiente natural” 

a perspectiva que vincula o pesquisador às visões amplas e complexas das 
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realidades sociais constituídas por elementos culturais, e independente de sua 

vertente filosófica, os autores ressaltam a importância do ambiente na 

configuração da personalidade, problemas e situações de existência do sujeito 

(TRIVIÑOS, 1987).  

2) A investigação qualitativa é descritiva e consiste na descrição da 

interpretação dos resultados com base na percepção de um fenômeno em um 

contexto, sendo considerada coerente, lógica e consistente. (BOGDAN; BIKLEN, 

1994).  

3) Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos, uma vez que o foco está no decorrer 

dos fenômenos, em sua visão atual, íntima, latente e aprofundada na interpretação 

das circunstâncias, dos fatos e suas expectativas visando como as definições se 

formam (BOGDAN; BIKLEN, 1994; TRIVIÑOS, 1987). 

4) Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de 

forma indutiva, de modo que não há uma concepção delimitada a priori. A 

interpretação dos dados surge da percepção do fenômeno dentro do contexto. As 

abstrações são construídas à medida que os dados coletados vão se agrupando 

passando ao nível de conceito, real, concreto e, como tal, é estudado (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994; TRIVIÑOS, 1987). 

5) O significado é de importância fundamental na abordagem qualitativa 

se considerarmos o olhar lançado aos sujeitos e às suas percepções internas, suas 

experiências, seus projetos, suas raízes, suas relações como um ser social e 

histórico, e o modo que eles interpretam suas experiências e se estruturam, e os 

significados que estes dão aos fenômenos (BOGDAN; BIKLEN, 1994; 

PSATHAS, 1973 apud BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

Sendo assim, essa pesquisa envolve a obtenção de dados descritivos, importando-se 

mais com o processo do que com o resultado, interessando-se pelo “como” e pelo “modo” que 

as expectativas traduzem nas atividades, procedimentos e acontecimento, e a análise dos 

elementos que caracterizem os conhecimentos especializados descritos no BTSK é de caráter 

indutivo, trazendo à luz o significado da importância que o conhecimento especializado tem 

na prática da profissão docente.  

A natureza, segundo a obtenção dos dados, é de pesquisa bibliográfica devido ao seu 

delineamento estar fundamentado em material já elaborado, considerando uma fonte de dados 
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de coleta secundária, realizadas no passado sobre um determinado assunto com aspectos 

diretos ou indiretamente ligados à temática abordada, constituído principalmente de livros e 

artigos científicos, apresentando a principal vantagem de fornecer ao investigador um 

instrumental analítico para qualquer tipo de pesquisa, permitindo a cobertura de uma gama de 

fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente, além de 

apresentar a vantagem de quando o problema de pesquisa requerer dados muitos dispersos 

pelo espaço. E, em contrapartida, pode esgotar-se em si mesma (VERGANA, 2000; 

LAKATOS; MARCONI, 2001; CERVO; BERVIAN, 2002; GIL 2008).  

O delineamento da pesquisa traz em seu bojo o construtivismo como base 

epistemológica em que se observa um conhecimento socialmente construído com base na 

imersão da realidade social de atuação entre o sujeito e o objeto.  

O construtivismo coloca o sujeito no centro da visão, enfatizando que cada sujeito 

constrói suas representações do mundo e que, para entender a construção do conhecimento de 

disciplinas científicas e representações, não basta pensar em uma construção ligada apenas a 

interesses individuais, mas que deve considerar os interesses sociais  (FOUREZ; 

ENGLEBERT-LECOMPTE; MATHY, 1997).  

De acordo com Glasersfeld (1989 apud MORTIMER, 1996), o construtivismo 

consiste em um modelo hipotético de pensar, sem ater-se a descrever sobre uma realidade 

absoluta, mas sobre os fenômenos da realidade das experiências. Latour (2000) diz que, para 

entender a descoberta, é necessário observar o processo de construção como um todo, 

incluindo desde a complexidade do ambiente e da situação até a do próprio cientista.  

 

 

3.2 CONTEXTO E SUJEITOS/DOCUMENTOS DA PESQUISA 

O contexto da pesquisa se dá na perspectiva de investigação da linha de pesquisa da 

Red Iberoamericana MTSK sobre os conhecimentos especializados de professores, que 

possibilita aprofundar a compreensão das características da prática docente e das necessidades 

formativas específicas e especializadas de professores de Biologia, contribuindo também para 

a valorização da profissão docente, em oposição ao modelo da racionalidade técnica na qual 

o professor era mero transmissor do saber produzido por outros. 

Medeiros (2000) definiu as etapas que fazem parte do delineamento da pesquisa 

bibliográfica, como: escolha do assunto, elaboração do plano de trabalho, identificação, 

localização, fichamento, análise e interpretação, redação. Não obstante, as etapas definidas 

pelo autor, para essa presente pesquisa, delimitamos algumas etapas com a finalidade de 
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compor o escopo metodológico guiado por seus objetivos, para então, obter seu objeto de 

análise.  

Preliminarmente, optamos em direcionar a pesquisa ao Ensino Médio, englobando 

seus três níveis: 1° ano, 2° ano e 3° ano. Em seguida, buscou-se fundamentar a escolha dos 

temas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) homologada em 2017, que trata da 

“implantação de uma política educacional articulada e integrada” (BRASIL, 2017, p. 5) que 

orienta a construção ou adequação dos currículos das escolas, e foi fundamentada pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN e PCN+, Brasil, 1999, 2002). Por essa apresentar de 

maneira suscita os conteúdos que deverão ser abordados no ensino médio, recorremos aos 

capítulos das Unidades 1, 2 e 3 do livro didático “Biologia Hoje” dos autores, Sérgio Linhares 

e Fernando Gewandsznajder, Editora Ática, 1ª edição, 2012; devido sua inclusão no Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) nos anos de 2012 a 2018 (BRASIL, 2017). Os livros 

inscritos no PNLD foram submetidos a um trabalho de análise e avaliação pedagógica, 

realizado por um grupo de pesquisadores e professores de instituições universitárias e de 

redes públicas de ensino com o papel de estabelecer critérios, julgar a qualidade e 

recomendar/excluir os conteúdos didáticos. Dentro destes critérios, recomendam-se 

considerar os conteúdos teóricos, os recursos visuais e as informações complementares, 

destacando o reducionismo ou simplificação da temática e lacunas teóricas, a relevância e 

coerência das imagens para compreensão dos textos e aplicabilidade do conteúdo e a natureza 

metodológica, ou seja, as obras deveriam propiciar situações de ensino e aprendizagem 

adequados, coerentes que envolvessem o desenvolvimento e o emprego de diferentes 

procedimentos cognitivos (MIZUKAMI, 1986; VASCONCELOS; SOUTO, 2003; 

BATISTA; ROJO; ZÚÑIGA, 2005). A proposta apresentada pela BNCC, na área da Ciências 

da Natureza e suas Tecnologias, traz um olhar articulado entre as disciplinas da Biologia, 

Física e da Química, abordando definições de competências e habilidades no que se refere aos 

conhecimentos conceituais das áreas; às contextualizações sociais, histórico-cultural, 

ambiental, aos processos e práticas de investigação e às linguagens das Ciências da Naturais. 

A Biologia, no Ensino Médio, é apresentada por meio de seis unidades, tendo como foco a 

construção de uma visão integrada da vida. São elas: A vida como fenômeno e seu estudo; 

Biodiversidade: organização, caracterização e distribuição dos organismos vivos; Organismo: 

sistema complexo e autorregulável; Hereditariedade: padrões e processos de armazenamento, 

transmissão e expressão de informação; Evolução: padrões e processos de diversificação da 

vida; Ecossistemas: interações organismo-meio (MARCONDES,2018).  
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A partir da confluência tradicional – livros com a contemporânea – BNCC, geramos a 

lista com as unidades que é a união dos componentes que determinam a homogeneidade ou 

identidade do contexto denominada como conteúdos. Com a confluência das unidades, 

realizamos o sorteio dos conteúdos para cada período/ano do Ensino Médio; desses, foram 

sorteados os temas que seriam abordados. (Quadro 2).   

Quadro 2 - Confluência dos Conteúdos do Livro  

Livro Didático: Biologia Hoje Ciências da Natureza (BNCC) 

Unidades Livro 

Didático 

Conteúdos Unidades BNCC Conteúdos 

1
° 

A
n

o
 

Uma visão 

geral da 

Biologia 

O que é um ser vivo?; 

Como o cientista estuda a 

natureza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vida como 

fenômeno e seu 

estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citologia 

A água e os sais 

minerais; Glicídios e 

lipídios: energia para a 

célula; Proteínas; 

Vitaminas; Uma visão 

geral da célula; 

Membrana plasmática; 

Citosol, centríolos e 

ribossomos; Sistema de 

endomembranas; 

Liberando energia: 

mitocôndrias, respiração 

e fermentação; 

Fotossíntese; Núcleo: o 

centro de informações da 

célula; Ácidos nucléicos; 

Manipulação de genes: 

uma nova tecnologia; 

Divisão celular; 

Alterações 
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cromossomiais. 

 

 

Histologia 

Tecido epitelial; Tecido 

conjuntivo; Sistema 

imunitário; Tecido 

muscular; Tecido 

nervoso; Tecidos 

vegetais. 

 

A origem da 

vida 

Teoria da geração 

espontânea e biogênese; 

Teorias atuais sobre a 

origem da vida. 

2
° 

A
n

o
 

A 

diversidade 

da vida 

Classificação dos seres 

vivos 

  

Vírus e seres 

de 

organização 

mais simples 

Vírus; Bactérias e 

arqueobactérias; 

Protozoários e algas 

unicelulares; Fungos. 

 

Plantas e 

algas verdes, 

pardas e 

vermelhas 

Algas verdes, pardas e 

vermelhas; Briófitas; 

Pteridófitas; 

Gimnospermas; 

Angiospermas. 

 

 

 

 

 

Animais 

Poríferos; Cnidários; 

Platelmintos; 

Nematódeos; Anelídeos; 

Artrópodes; Moluscos; 

Equinodermas; 

Cordados: 

cefalocordados e 

urocordados; Peixes; 

 

 

Biodiversidade 

 

Organização, 

caracterização e 

distribuição dos 

organismos vivos 
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Anfíbios e répteis; Aves 

e mamíferos. 

 

 

 

 

Anatomia e 

fisiologia 

comparada 

dos animais 

Nutrição; Respiração; 

Circulação; Excreção; 

Sistema endócrino; 

Coordenação nervosa; 

Órgãos do sentido; 

Revestimento, 

sustentação e 

movimentos; 

Reprodução; 

Desenvolvimento 

embrionário. 

 

 

 

 

 

 

 

Organismo 

 

 

 

 

Sistema complexo e 

autorregulável 

 

Morfologia e 

fisiologia 

vegetal 

Morfologia das 

angiospermas; Nutrição e 

transporte de seiva; 

Coordenação das plantas. 

Padrões e processos 

de armazenamento, 

transmissão e 

expressão de 

informação 

3
° 

A
n

o
 

 

 

 

 

Genética 

Primeira lei de Mendel; 

Probabilidade, genética 

molecular e 

aconselhamento 

genético; Segunda lei de 

Mendel; Polialelia e 

grupos sanguíneos; 

Interação gênica; 

Ligação gênica; Sexo e 

herança genética. 

 

 

 

 

Hereditariedade 

 

 

 

 

 

A história das ideias 

evolutivas: de Lamarck a 

Darwin; A teoria 

sintética: variedade 
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Evolução 

genética e seleção 

natural; A teoria 

sintética: genética das 

populações e formação 

de novas espécies; Os 

métodos de estudo e as 

evidências da evolução; 

A história dos seres 

vivos. 

 

Evolução 

 

Padrões e processos 

de diversificação da 

vida 

 

 

 

 

Ecologia 

O campo de estudo da 

ecologia; Cadeias e teias 

alimentares; Ciclos 

biogeoquímicos; 

Populações; Relações 

entre os seres vivos; 

Fatores abióticos; 

Secessão ecológica; 

Distribuição dos 

organismos na biosfera; 

Biomas brasileiros; 

Poluição. 

 

 

 

 

Ecossistemas 

 

 

 

 

Interações 

organismo-meio 

Fonte: Linhares e Gewandsznajder (2012); BNCC (2017).  

Elaboração da autora, 2020. 

 

Dessa forma, foi construída a sustentação dos critérios de seleção para o corpus da 

pesquisa (Figura 6).  
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Figura 6 - Critérios de Seleção dos Temas 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

 

 Com os temas definidos, adotamos como fonte bibliográfica artigos científicos 

classificados como Professional and Pedagogical experience Repertoire (PaP-eR) que se trata 

de um relato de experiência de ensino, apresentando elementos que manifestam os 

conhecimentos dos professores relacionados aos aspectos da pedagogia, do conteúdo e do 

contexto (Loughran et al., 2001). A primeira aproximação do uso de PaP-eRs como uma 

ferramenta metodológico acerca de conhecimento de professores de ciências com a aplicação 

do PCK é relatada por Loughran et al. (2004). O uso de PaP-eRs, como ferramenta analítica, 

também foi utilizada por pesquisadores para documentar o PCK (GOES, 2014), o PTSK 

(LIMA, 2018), o CTSK (SOARES, 2019) e o BTSK (MARQUES; MORIEL JUNIOR, 2019).  

 Para seleção dos PaP-eRs em repositório digital, sendo escolhido o Google 

Acadêmico, especificamos quais critérios de inclusão determinariam os PaP-eRs que 

comporiam o objeto de estudo. Contudo, os critérios de inclusão foram: Idioma; Período; 

Palavras-chave; e, por fim, que contemplassem as características de PaP-eRs, como serem 

baseados na prática de ensino de Biologia, estarem inseridos em um cenário propício para o 

ensino, abordar o aspecto experimental do ensino de Biologia e reconstruir episódios de 

ensino (LIMA, 2017).  

 O idioma escolhido foi o Português, visando à facilitação quanto à linguagem para a 

identificação dos episódios, minimizando os riscos conceituais devido à tradução. O período 

de abrangência do material, que constitui o objeto de pesquisa, tem como marco inicial o ano 

de 2014 e final de 2019, consideramos assim, os últimos cincos anos de publicações. As 

palavras-chave foram identificadas nos seguintes campos: título, resumo, palavra-chave e 
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metodologia. Para a classificação como PaP-eR, respeitamos a ordem exibida na tela pelo 

Google Acadêmico, considerando os cinco primeiros artigos. Se entre esses cinco primeiros 

nenhum contemplasse as características de um PaP-eR, iniciávamos uma nova varredura com 

os cinco próximos e assim consecutivamente.  

Figura 7 - Critérios de Seleção dos PaP-eRs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

 

Foram selecionados três PaP-eRs para integrarem o corpus dessa pesquisa, sendo um 

de cada período/ano do Ensino Médio, e esses estão elencados no Quadro 3 a seguir.  

Quadro 3 - PaP-eRs selecionados 

PaP-eR – 1 

PAIVA, F. G. B.; SILVA, A. M.; PAIVA, T. I. F.; ALMEIDA, L. M. Práticas no 

Ensino de Biologia: Conhecendo a Célula do Tecido da Cebola. In: 

CONGRESSO NACIONAL de PESQUISA e ENSINO em CIÊCNIAS, III., 2018, 

Campina Grande, PB. Anais... III CONAPESC, Campina Grande, PB, v. 1, ISSN 

2525-3999 2018. 

PaP-eR – 2 

SANTOS, Y. S. Relato de Experiência: trabalhando projetos de ensino em 

estágio supervisionado. Revista de Pesquisa Interdisciplinar. ISSN 2526-3560. v1 

437-443, 2016. 

PaP-eR – 3 

DAMASCENO, I. T.; GUIMARÃES, M. S.; PEREIRA, N. A.; ALMEIDA, O. da 

S. Abordagem do Conteúdo Interações Ecológicas no Contexto do PIBID: 

utilizando uma atividade prática como ferramenta facilitadora no processo de 

ensino e aprendizagem. In: SEMINÁRIO GEPRÁXIS VI SEMINÁRIO 

NACIONAL E II SEMINÁRIO INTERNACIONAL POLÍTICAS PÚBLICAS, 
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GESTÃO E PRÁXIS EDUCACIONAL, 2017, Vitória da Conquista, BA. Anais... 

SEMINÁRIO GEPRÁXIS, Vitória da Conquista, BA v. 6, n. 6, p 1661-1672, 

2017. 

Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

 
 

3.3 SOBRE A OBTENÇÃO DE DADOS 

A obtenção dos dados se deu, preliminarmente, com a identificação dos episódios de 

ensino, definidos por Loughran et al. (2001) como informações significativas ao 

leitor/pesquisador que são validadas e autenticadas pelo professor e reconstruído por escrito 

ou obtidas em sala de aula.  

Os episódios identificados foram codificados com a tríade “PaP-eR-Parágrafo-Linhas” 

para composição e organização do banco de dados e posterior caracterização dos 

conhecimentos. Com isso, adotamos para a codificação uma sequência alfanumérica, 

indicando com a letra “P” e o número de identificação do PaP-eR, o símbolo “§” e o número 

de identificação do Parágrafo, e a letra “L” seguida da numeração separada por traço para 

identificar a Linha, sendo que a numeração das linhas é sequencial, iniciando-se a cada 

parágrafo (MARQUES; MORIEL JUNIOR, 2019), como se pode ver no seguinte exemplo: 

P1.§5.L3-7. As citações caracterizadas nos PaP-eRs selecionados aparecerão no discorrer do 

texto destacadas com o uso de apóstrofos.  

Para a caracterização dos conhecimentos especializados dos professores de Biologia 

usando o modelo analítico do BTSK, após identificados, os mesmos foram desmembrados em 

“evidências” de conhecimentos, que é quando o episódio por si só comprova qual ou quais 

conhecimentos foram mobilizados pelo professor, e em “indícios” que são episódios que 

demonstram uma superficialidade de um determinado conhecimento, sugerindo que o sujeito 

possa saber mais sobre o que foi exposto com o intuito de converter em evidência de 

conhecimento (MORIEL JUNIOR; CARRILLO, 2014; FLORES-MENDRANO, 2015).  

Para melhor compreensão e diferenciação das evidências dos indícios, o Quadro 4 traz 

os exemplos. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

47 

Quadro 4 - Exemplos de diferenciação entre evidência e indício 
 

E
v
id

ên
ci

a
 

Episódio Fundamentação 

“A importância da Embriologia 

está, portanto, em explicar a 

origem da estrutura humana 

normal e das malformações 

congênitas.” (MEIRA et al., 

2015). 

“Refere-se a elementos que nos permitem 

dizer que um professor tem certo 

conhecimento, seja profundo ou superficial, 

normalmente, eles provêm de uma 

triangulação para garantir a existência de tal 

conhecimento (ESCUDERO-ÁVILA, 2015).” 

In
d

íc
io

 

“Os modelos didáticos 

tridimensionais podem atuar 

como importantes ferramentas 

facilitadoras do processo de 

ensino e aprendizagem acerca do 

desenvolvimento embrionário 

humano.” (MEIRA et al., 2015). 

“Referem-se a fragmentos de informação em 

que parece ser percebido certo conhecimento 

do conteúdo ou didático, necessitando de uma 

exploração mais profunda para poder afirmar 

que o professor obtém conhecimento 

(ESCUDERO-ÁVILA, 2015).” 

Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

, 

Todavia, por se tratar de uma pesquisa bibliográfica, a investigação acerca dos 

indícios de conhecimento ficará limitada, não havendo a possibilidade de aprofundar a 

investigação como por exemplo, utilizando entrevistas como técnica de coleta de dados.  

 
 

3.4 SOBRE A ANÁLISE DE DADOS 

Por acontecer de forma indutiva, por meio da descrição e interpretação dos 

conhecimentos encontrados nos episódios e caracterizados em conformidade ao modelo 

teórico do Conhecimento Especializado de Professores de Biologia (BTSK), a análise dos 

dados se dará fundamentada por Bardin (1977) que define a análise de conteúdo como um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que tem por objetivo enriquecer a leitura, 

extraindo conteúdos por trás da mensagem analisada. O autor afirma ainda que a análise de 

conteúdo tem duas funções, (i) heurística: aumenta a prospecção à descoberta, enriquecendo a 

tentativa exploratória, e (ii) administração da prova: em que pela análise buscam-se provas 

para afirmação de uma hipótese.  

Laville e Dione (1999) fomentam esse conceito dizendo que a análise de conteúdo não 

é um método rígido, não há uma sequência engessada de sequência de etapas, mas em relação 

à operacionalização do método, apontam que uma das tarefas do pesquisador é efetuar um 
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recorte dos conteúdos em elementos, agrupando-os em categorias. Essas categorias foram 

definidas pelos autores como três modelos para análise de conteúdo: (i) modelo aberto, 

presente em estudos de caráter exploratório, em que as categorias formam no decorrer do 

processo de análise; (ii) modelo fechado, em que o pesquisador estabelece previamente as 

categorias com base em um modelo teórico, submetendo-o, em seguida, à verificação; e (iii) 

modelo misto, que estabelece, inicialmente, as categorias que poderão ser modificadas no 

decorrer do processo de análise.  

Contudo, a análise de conteúdo descortina os significados intrínsecos na mensagem e, 

para essa pesquisa, adaptamos o instrumento de análise, MTSK (MORIEL JUNIOR; 

ALENCAR, 2019), como ilustra a Figura 8 a seguir, para obtenção dos dados e posterior 

discussão. 

Figura 8 - Instrumento de Análise MTSK 

 

Fonte: Moriel Junior e Alencar (2019). 

 

 

3.5 SÍNTESE DA METODOLOGIA 

A Figura 9 sintetiza esquematicamente o encaminhamento metodológico adotado nessa 

pesquisa. 
Figura 9 - Síntese do Encaminhamento Metodológico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2020. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

Esse capítulo está destinado à análise de cento e dezoito conhecimentos especializados 

e às discussões desses resultados alcançados a partir da identificação e descrição desses 

conhecimentos especializados que foram identificados nos domínios do Conhecimento de 

Biologia e no Conhecimento Pedagógico do modelo do BTSK (LUÍS, 2015), visando elucidar 

ao leitor o alcance dessa investigação.  

Uma forma usual de demonstrar os dados para facilitar as análises é mediante ao uso 

de distribuição de frequência. Portanto, os dados também serão apresentados de forma 

quantitativa (somatória), objetivando medir a frequência dos conhecimentos caracterizados 

por subdomínio, estruturando a precisão dos dados e identificação da ordem de importância 

dos conhecimentos mobilizados nos relatos da prática de ensino no Ensino Médio.    

Trazemos também à luz da discussão a visão integradora das conexões entre os 

subdomínios dos conhecimentos especializados na intenção de corroborar com as 

necessidades formativas e da prática profissional sobre a investigação de quais conhecimentos 

especializados mobilizados que os professores de Biologia têm ou devem ter para ensinar 

temas abordados no Ensino Médio. Portanto, tais conexões entre os subdomínios amparam 

que processo de ensino-aprendizagem acontece à medida que os conhecimentos 

especializados se relacionam entre si durante a mobilização do conteúdo em sala de aula, 

permeando entre os Conhecimentos da Biologia (BK) e dos Conhecimentos Pedagógico do 

Conteúdo (PCK).  

Entre os modelos transpostos das Ciências, o modelo do Conhecimento Especializado 

de Professores de Química – CTSK (SOARES, 2019) foi o primeiro a mencionar uma 

aproximação sobre uma visão integrada entre os conhecimentos que, no caso, foi sobre o 

Conhecimento das Características de Aprendizagem da Química – KFLC com os demais 

subdomínios:  

Houve pouca evidência de conhecimentos pertencentes a este subdomínio, mas foi 

possível verificar a necessidade em mantê-lo no modelo CTSK. Foi observado que 

algumas vezes estes conhecimentos estavam associados à estratégia de ensino, ou 

seja, ao conhecimento relativo ao KCT, mostrando interação entre os subdomínios 

(SOARES, 2019 p. 76).  
 

 

A seguir, apresentamos os resultados e as discussões por PaP-eR analisado.  
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4.1 PAP-ER 1. PRÁTICAS NO ENSINO DE BIOLOGIA: CONHECENDO A CÉLULA DO TECIDO 

DA CEBOLA 

 
4.1.1 Análise de dados 

 

Publicado no Anais (ISSN 2525-3999) do III CONAPESC – Congresso Nacional de 

Pesquisa e Ensino de Ciências, o evento abordou a temática “Ciência em tempos de crise - 

Debates sobre as produções e práticas científicas na contemporaneidade”, que aconteceu na 

cidade de Campina Grande – PB, no ano de 2018, tendo como público-alvo profissionais, 

pesquisadores, professores e estudantes das áreas correlacionadas.  

Esse PaP-eR relata uma aula prática de Citologia com intuito de chamar atenção dos 

alunos e propiciar a eles uma aproximação com uso de recursos didáticos e métodos 

científicos oportunizar a identificação das estruturas celulares da raiz da cebola (Allium cepa). 

Para tanto, adotaram a metodologia do corte de mão livre que possibilitou aos alunos 

prepararem as lâminas histológicas, utilizando corantes para visualizações no microscópio e, 

assim, abrir uma porta para o conhecimento do mundo científico. Posteriormente, construíram 

maquetes e explicaram sobre o que aprenderam no laboratório com a aula prática (PAIVA et 

al., 2018).  

Em síntese, listamos a seguir as etapas da aula prática de Citologia Vegetal: 

1. Explicação do professor de como aconteceria a prática e as atividades posteriores 

para fixação do conteúdo teórico (Figura 10, A e B); 

Figura 10 – Explicação da aula prática sobre Citologia Vegetal 

 

Fonte: Paiva et al. (2018). 

 

2. Aproximação dos alunos com a prática proposta, utilizando equipamentos 

laboratoriais (Figura 11, A) e a preparação do material a ser observado em Becker 

contento água e gelatina para crescimento da raiz e crescimento celular a ser 

observado pelos alunos (Figura 11, B);  

A B 
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Figura 11 - Ilustrações da aula prática sobre Citologia Vegetal 

 

Fonte: Paiva et al. (2018). 
 

 

3. Observação e substituição de soluções químicas para observação de estruturas 

celulares (Figura 12, A e B: objetiva 10x – epiderme da cebola sem corantes 

objetiva 40x – epiderme da cebola sem corantes; C e D: objetiva 10x – epiderme 

com azul de metileno objetiva 40x – epiderme com azul de metileno pode ser 

visualizado e E e F: objetiva 10x – epiderme com solução de Lugol objetiva 40x – 

epiderme com solução de Lugol); 

Figura 12 - Observação de estruturas celulares 

 

 

 

Fonte: Paiva et al. (2018). 
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4. Posterior às observações das estruturas celulares da raiz da cebola (Allium cepa), 

os alunos responderam um questionário em casa (Questionário – Fixando o 

Conteúdo) com cinco perguntas e desenharam as estruturas; 

5. Após a correção dos questionários, com intuito de socializar, o professor dividiu a 

sala em quatro grupos para que, a partir das observações da aula prática e fixação 

do conteúdo teórico, os alunos confeccionassem maquetes sobre Citologia Vegetal 

(Figura 13, A, B, C e D). 

 

Figura 13 - Confecção de Maquetes sobre Citologia Vegetal 

 

 

Fonte: Paiva et al. (2018). 

 

Os conhecimentos especializados de professores de Biologia identificados nesse PaP-

eR (Figura 14) sobre Citologia Vegetal estão dispersos nos subdomínios do modelo BTSK da 

seguinte maneira:  

 

 

C 

A B 

D 
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Figura 14 - Conhecimentos Especializados no PaP-eR 1 por Subdomínio do BTSK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

 
 

Embora a dispersão de conhecimentos seja assimétrica (cf. Figura 14), com 

prevalência do domínio pedagógico do conteúdo com 24 (vinte e quatro) conhecimentos 

frente ao domínio da Biologia com 14 (quatorze), podemos dizer que as especificidades, 

limitações intrínsecas à natureza do conteúdo que, por vez, implica na complexidade do 

processo de aprendizagem, deram voz ao Conhecimento dos Temas da Biologia (KoBT), 

como apresentado na descrição e discussão dos dados explicitados nos Quadros 5 com trinta e 

quatro evidências dos conhecimentos e no Quadro 6 com quatro indícios, totalizando trinta e 

oito conhecimentos.   

Quadro 5 – Caracterização das Evidências de Conhecimentos Especializados/PaP-eR 1.  

TRECHO DO ARTIGO ANÁLISE DO PESQUISADOR 

EVIDÊNCIAS 

Manifestação Conhecimento... associado a... que consiste em... 

P1.§1.L1-4: "Os 

conteúdos de Citologia 

são complexos e, na 

maioria das vezes, têm 

como único recurso a 

imaginação, o que 

dificulta o entendimento 

da importância desta 

estrutura para os 

organismos e, mais 

ainda, a percepção que 

das 

Características 

da 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KFLB 

forma como os 

alunos 

aprendem 

um exemplo de 

complexidade do 

conteúdo ao dizer que 

uso da imaginação 

dificulta a 

aprendizagem. 

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

aplicações do 

conteúdo 

uma propriedade: ‘a 

percepção que o 

conjunto das 

estruturas formam a 

unidade de tecidos, 
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no seu conjunto, elas 

formam a unidade de 

tecidos, órgãos, sistemas 

e organismos 

(NASCIMENTO, 

2016)." 

órgãos, sistemas e 

organismos.’ 

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

conceitos e 

exemplos 

associados 

uma definição da 

importância das 

estruturas para os 

organismos. 

P1.§3.L1-4: "O que 

dificulta o ensino de 

Citologia é a ausência de 

uma ligação entre os 

conceitos científicos e sua 

aplicação no cotidiano dos 

alunos, pois a mesma 

geralmente é abordada de 

forma isolada e restrita à 

introdução da Biologia, 

resultando em uma 

percepção reduzida da 

célula (CAURIO, 2011)." 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

estratégia de 

ensino 

 

uma característica: a 

ausência de uma 

ligação (analogia) 

entre os conceitos 

científicos de citologia 

e a aplicação no 

cotidiano dos alunos. 

P1.§5.L1-10: "Conforme 

as Orientações 

Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio: [...] 

o estudo da Citologia e da 

Fisiologia Celular será 

mais atraente se o ponto de 

partida for o próprio aluno, 

em vez de serem tomados 

exemplos genéricos, de 

células genéricas. Uma 

questão é o aluno saber 

que existem células, como 

elas funcionam e que 

organelas contêm. 

Realidade bem diferente é 

ele se dar conta de que 

todos esses processos e 

acontecimentos têm lugar 

em seu próprio corpo e em 

sua própria pele e outros 

órgãos, como resultado de 

fenômenos biológicos 

complexos e intrincados 

que devem ser cuidados e 

preservados. (Orientações 

curriculares para o ensino 

médio, v.2, 2006 p. 38)." 

de Standards de 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KBLS 

parâmetros 

curriculares 

normas nacionais de 

orientações para 

Ensino Médio 

das 

Características 

da 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KFLB 

forma como os 

alunos 

aprendem 

uma característica 

ontológica: centralizar 

o próprio aluno como 

ponto de partida para 

que o mesmo entenda 

que os processos 

acontecem em seu 

próprio corpo. 

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

conceitos e 

exemplos 

associados 

definições e 

propriedades 

específicas da 

existência das células, 

de suas funções e que 

organelas elas contêm. 

 dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

fatos e 

fenômenos 

processos e 

sequências de 

acontecimentos 

biológicos: ‘resultado 

de fenômenos 

biológicos complexos 

e intrincados que 

devem ser cuidados e 

preservados.’ 
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P1.§6.L1-3: "Citologia 

torna-se cada vez mais 

necessário que o processo 

ensino-aprendizagem deste 

conteúdo utilize 

metodologias 

diversificadas que 

contribuam para melhor 

compreensão, exigindo 

mais criatividade por parte 

do professor 

(NASCIMENTO, 2016)."  

do Ensino da 

Biologia - KBT 

estratégias de 

ensino 

uma característica de 

metodológicas 

diversificadas e 

criativas visando 

facilitar a 

compreensão do 

conteúdo de Citologia. 

P1.§7.L1-7: "A aula 

prática (experimentação) 

cria possibilidades para 

levar o estudante venha 

refletir sobre o mundo de 

forma científica, 

expandindo o seu 

aprendizado que tinha em 

relação à natureza e 

estimulando ele a criar 

habilidades, como a 

observação, a obtenção e a 

organização de dados, bem 

como a interação de forma 

a contribuir com 

socialização de seu ponto 

de vista sobre o assunto 

adquirido." 

das 

Características 

da 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KFLB 

forma como os 

alunos 

aprendem 

característica do 

trabalho prático como 

elemento facilitador 

da aprendizagem, 

estimulando a 

criatividade, a 

habilidade, a 

organização, a 

observação, a 

interação e a 

socialização. 

P1.§8.L7-9: "Quando 

esses alunos se defrontam 

com produtos finais não 

imaginados, 

automaticamente cria 

questionamentos em 

imaginação desafiando seu 

raciocínio lógico para 

encontrar possíveis 

respostas." 

das 

Características 

da 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KFLB 

forma como os 

alunos 

aprendem 

uma característica de 

aprendizagem: 

desafiar o raciocínio 

lógico para encontrar 

possíveis respostas 

para o que foi 

imaginado. 

P1.§9.L1-4: "A 

justificativa para esse 

trabalho é devido ao fato 

de alguns alunos serem 

desinteressado no 

conteúdo de citologia por 

se tratar de uma área 

complexa, então ao serem 

abordados por aulas 

práticas de acordo com o 

das 

Características 

da 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KFLB 

forma como os 

alunos 

aprendem 

exposição de aulas 

práticas, de acordo o 

cotidiano dos alunos, 

para instigá-los e 

torná-los interessados 

no processo de ensino-

aprendizagem. 
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cotidiano dos alunos irá 

provocá-los para o ensino 

aprendizado." 

P1.§10.L1-3: "Esse 

trabalho tem como 

objetivo mostrar e 

identificar as estruturas 

celulares da raiz da cebola 

(Allium cepa), através da 

aula prática no intuito de 

chamar a atenção do aluno 

para aulas de citologia." 

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

conceitos e 

exemplos 

associados 

propriedades celulares 

da raiz da cebola 

(Allium cepa). 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

estratégias de 

ensino 

característica da aula 

prática como 

estratégia de ensino. 

P1.§12.L1-3: "Foi usando 

os seguintes materiais, 

microscópio ótico, 

lâminas, lamínulas, 

estilete, pinça, vidro de 

relógio, água destilada, 

papel toalha, duas cebolas 

cortadas, corantes: azul de 

metileno (3mg/l) e solução 

de lugol."  

do Ensino da 

Biologia - KBT 

recursos para 

ensinar 

características de 

materiais específicos 

para o ensino de 

Biologia. 

P1.§13.L2-8: "Eles tinham 

que retirar camada externa 

(seca) do bulbo da cebola 

e realizar um corte fino 

longitudinalmente 

seguindo a metodologia de 

corte de mão livre. Puxar 

com a pinça a camada 

superficial contrária à 

extremidade, retirando 

uma película 

extremamente fina. 

Colocar a película no vidro 

de relógio e gotejar azul de 

metileno em cima. 

Aguardar 5 minutos, 

retirar a película e a lavar 

com água destilada. 

Colocar a película em uma 

lâmina e cobrir com uma 

lamínula. Visualizar o 

material no microscópio, 

analisando a estrutura." 

 

da Natureza da 

Ciência - KNoS 

métodos de 

investigação 

científica 

uma etapa de 

metodologia 

científica: preparação 

da “lâmina” para 

“visualizar material 

microscópico” a 

“camada externa do 

bulbo da cebola”. 
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P1.§13.L8-9: "Repetir o 

processo acima, 

substituindo o azul de 

metileno por solução de 

lugol, para observação de 

aminoplastos." 

da Natureza da 

Ciência - KNoS 

métodos de 

investigação 

científica 

formas de validação e 

demonstração 

científica por meio 

diferenciado para 

observação de uma 

determinada estrutura. 

da Estrutura da 

Biologia - KSB 

relações entre 

diferentes 

conteúdos 

uma propriedade de 

uma solução química 

(Lugol - solução é 

composta por iodato 

de potássio, iodo 

elementar inorgânico 

e água destilada). 

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

conceitos e 

exemplos 

associados 

termo da Biologia: 

aminoplastos. 

P1.§14.L1-4: "Após a 

prática, foi pedido um 

trabalho com as seguintes 

questões: O que 

conseguimos observar na 

lâmina sem coloração? 

Após a coloração, o que se 

pode observar? Cite o 

nome das estruturas Célula 

Vegetal? O que essa aula 

que lhe proporcionou? 

Qual a função do corante 

nesse tipo de preparação?" 

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

conceitos e 

exemplos 

associados 

propriedades que 

caracterizam os 

elementos e conceitos 

ligados ao conteúdo 

de Citologia. 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

estratégias de 

ensino 

característica de 

fixação de conteúdo 

por meio da aplicação 

de questionário.  

P1.§15.L1-5: "A aula 

prática se mostrou 

eficiente, atrativa e eficaz 

para fixação do 

conhecimento sobre uma 

célula vegetal e o que 

aconteceria se 

adicionarmos a película 

vegetal de Allium cepa 

(Cebola Branca) em água 

com NaCl (sal de cozinha) 

acontecia a desidratação e, 

em resposta à visualização, 

observou-se que sim e que 

foi possível observar 

clorofila, núcleos, 

citoplasma em células 

desidratadas e 

calorificadas e parede 

das 

Características 

da 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KFLB 

forma como os 

alunos 

aprendem 

característica da aula 

prática como um meio 

atrativo e eficaz para 

fixação do 

conhecimento sobre 

uma célula vegetal 

da Estrutura da 

Biologia - KSB 

relações entre 

diferentes 

conteúdos 

um registro de 

representações de um 

determinado conteúdo 

(química): ‘em água 

com NaCl (sal de 

cozinha) acontecia a 

desidratação’. 

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

procedimentos 

e técnicas de 

observação 

adição de um 

elemento (sal) para a 

observação da 

desidratação da 

película vegetal de 

Allium cepa. 
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celular." dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

conceitos e 

exemplos 

associados 

exemplos das 

estruturas da célula 

que foram observados. 

P1.§15.L7-10: "Ao 

término da bateria de 

coloração, os estudante 

foram de grupo em grupo 

visualizar as lâminas que 

eles tinham preparados e, 

assim, descrever, desenhar 

e responder os 

questionamentos aos quais 

o fizeram de forma 

satisfatória e, assim, 

atingiu-se o objetivo da 

aula prática." 

das 

Características 

da 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KFLB 

forma como os 

alunos 

aprendem 

meios alternativos 

(socialização e 

interação) para 

facilitar a 

aprendizagem: 

‘estudante foram de 

grupo em grupo 

visualizar as lâminas’ 

‘aos quais o fizeram 

de forma satisfatória 

e, assim, atingiu-se o 

objetivo da aula 

prática’ 

P1.§20.L1-3: "Responda 

de acordo com os 

procedimentos feitos em 

aula prática e com as 

possíveis visualizações 

observadas ao microscópio 

óptico eletrônico e a lupa 

microscópica eletrônica." 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

estratégias de 

ensino 

característica do 

questionário como 

estratégia de ensino. 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

estratégias de 

ensino 

característica dos 

recursos microscópio 

óptico eletrônico e da 

lupa microscópica 

eletrônica. 

P1.§21.L1-3: "Podemos 

ver pelas respostas dos 

alunos relatadas pelo 

professor que eles 

responderam de forma 

satisfatória e que a aula 

contribuiu para o 

ensino/aprendizagem da 

citologia em relação à 

célula vegetal." 

das 

Características 

da 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KFLB 

forma como os 

alunos 

aprendem 

definições dadas como 

respostas pelos alunos 

após participarem da 

aula prática. 

P1.§21.L4-5: "A partir da 

aula prática 

confeccionassem maquetes 

que falassem da citologia 

celular vegetal." 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

recurso de 

ensino 

uma característica de 

recurso de ensino: 

confeccionar 

maquetes durante aula 

prática. 

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

conceitos e 

exemplos 

associados 

propriedades 

específicas que 

caracterizam a célula 

vegetal. 
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P1.§23.L1-5: "A prática 

no laboratório auxiliou os 

alunos a entender melhor 

os conteúdos de citologia, 

é por meio de aulas 

práticas e diferenciadas 

que se estimula a 

aprendizagem e, ao mesmo 

tempo, aumenta o interesse 

dos alunos por meio do 

ensino aprendizado de 

forma espontânea por 

considerarem uma aula 

atrativa em que eles 

colocam a mão na massa e 

de forma que a 

socialização se torna 

igualitária a todos." 

das 

Características 

da 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KFLB 

forma como os 

alunos 

aprendem 

uma característica do 

trabalho prático 

laboratorial que 

auxiliou a 

compreensão dos 

alunos aumentando o 

interesse dos mesmos 

e promovendo a 

socialização. 

P1.§23.L6-10: "As aulas 

práticas atraem tanto os 

presenciais em todas as 

aulas como os faltosos 

retomavam o gosto de 

assistir aulas de biologia e 

os mesmos diziam que 

estava maravilhados e não 

sabiam como é magnífico 

ver um mundo que, para 

eles, outrora não passavam 

de meras ilustrações em 

livros ou vídeos, mais que 

pessoalmente era muito 

mais lindo e 

impressionante." 

das 

Características 

da 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KFLB 

forma como os 

alunos 

aprendem 

uma característica do 

trabalho prático como 

alternativo e atrativo: 

‘os mesmos diziam 

que estava 

maravilhado e não 

sabiam como é 

magnífico ver um 

mundo que pra eles 

outrora não passavam 

de meras ilustrações 

em livros ou vídeos’. 

P1.§23.L11-12: "No 

término da aula prática, 

eles já diziam que não se 

aguentavam de ansiedade 

pra chegar a próxima aula 

prática para evidenciar 

mais uma experiência 

nova." 

das 

Características 

da 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KFLB 

forma como os 

alunos 

aprendem 

 uma característica 

motivadora da aula 

prática: ‘eles (alunos) 

já diziam que não se 

aguentavam de 

ansiedade pra chegar a 

próxima aula prática’. 

Fonte: Paiva et al. (2018). Elaboração da autora, 2020. 
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Quadro 6 - Caracterização das Indícios de Conhecimentos Especializados /PaP-eR 1. 

TRECHO DO ARTIGO ANÁLISE DO PESQUISADOR 

INDÍCIOS 

Manifestação Conhecimento... associado a... que consiste em... 

P1.§2.L1-3: 

"Atualmente, estamos 

em uma batalha 

buscando métodos 

educativos, pois sabemos 

que aulas tradicionais 

não são mais eficientes, 

tornando o ensino 

monótono, desconexo e 

desvinculado do 

cotidiano do aluno 

(JUNIOR, 2009)." 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

estratégias de 

ensino 

um exemplo de 

fragilidade no ensino: 

método educativo 

monótono, desconexo 

e desvinculado do 

cotidiano do aluno. 

P1.§4.L1-2: "É notável a 

necessidade de novas 

metodologias inovadoras 

e criativas na sala de 

aula para atrair e 

incentivar o aluno no 

ensino-aprendizagem." 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

estratégias de 

ensino 

característica 

inovadora e criativa de 

metodologias. 

P1.§8.L1-6: "Para 

Ronqui (2009), as 

atividades experimentais, 

quando bem planejadas, 

são recursos 

importantíssimos no 

ensino diante da 

observação que as aulas 

práticas têm seu valor 

reconhecido porque elas 

envolvem e estimulam 

os alunos a 

questionamentos, 

proporcionando que eles 

se cerquem em 

investigações científicas, 

a fim de ampliar sua 

capacidade de 

solucionar, responder de 

forma posicional e 

crítico aos problemas, 

compreendendo 

conceitos básicos e 

sendo capaz de elaborar 

novas Competências." 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

recurso 

didático  

uma característica da 

observação das aulas 

práticas e atividades 

experimentais como 

recursos importantes 

para o ensino. 

das 

Características 

da 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KFLB 

forma como os 

alunos 

aprendem 

uma característica do 

processo de 

aprendizagem: forma 

de estimular os alunos 

a fazerem perguntas 

com intuito de 

compreenderem os 

conceitos, 

aumentando a 

capacidade de 

solucionar e responder 

problemas. 

Fonte: Paiva et al. (2018). Elaboração da autora, 2020. 
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4.1.2 Discussão dos resultados 
 

Os conceitos de célula, no ensino da Biologia, são considerados conceitos-chave na 

organização do conhecimento biológico, porém trazem obstáculos epistemológicos para os 

alunos por ser tratarem de elementos complexos e abstratos que se constroem em suas mentes. 

Inúmeros trabalhos comprovam que os fenômenos biológicos costumam ser apresentados 

como definições prontas, isoladas do contexto, dificultando a percepção da relação destes com 

os fatos com que convivem (PALMERO; MOREIRA, 2001).    

Nesse contexto, segundo os PCNs+ (BRASIL, 2003), a ciência é pouco utilizada como 

instrumento para interpretar a realidade ou para nela intervir e os conhecimentos científicos 

acabam sendo abordados, de modo descontextualizado e memorístico, como amplamente 

abordado pela literatura específica. Os conhecimentos biológicos no Ensino Médio devem-se 

dar continuidade a essa perspectiva de instrumentalizar o aluno, para que este seja capaz de se 

posicionar, contra ou a favor, sobre as decisões que envolvem, por exemplo, a clonagem 

terapêutica, estudos sobre os transgênicos, sequenciamento de genoma e outros.  

Por ser um conteúdo complexo e abstrato, tronando-se, muitas vezes, de difícil 

compreensão por parte dos alunos devido ao tamanho, sendo impossível a visualização a olho 

nu, a falta de equipamentos adequados, dificuldade de manipulação dos mesmos, tendo assim 

como recurso apenas a imaginação (LINHARES, TASCHETTO, 2015; RONQUI, 2015), os 

professores se deparam com limitações para abordagem do conteúdo de Citologia, portanto, o 

uso de instrumentos didático-pedagógicos pode contribuir positivamente no processo de 

aprendizagem (SILVA et al., 2014), como é caso desse relato que analisamos.  

A análise dos conhecimentos do PaP-eR sobre Citologia Vegetal evidencia três 

conhecimentos que corroboram com as investigações presentes na literatura sobre o ensino de 

Citologia, sendo dois do domínio do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK):  

Conhecimento das Características da Aprendizagem da Biologia (KFLB), Conhecimento do 

Ensino da Biologia (KBT) e um do domínio do Conhecimento da Biologia (BK): o 

Conhecimento dos Temas da Biologia (KoBT). Todavia, notamos que um único trecho 

trazido no PaP-eR é o norteador de toda atividade prática proposta pelo professor, sendo ele: 

‘Conforme as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: [...] o estudo da 

Citologia e da Fisiologia Celular será mais atraente se o ponto de partida for o próprio aluno, 

em vez de serem tomados exemplos genéricos, de células genéricas. Uma questão é o aluno 

saber que existem células, como elas funcionam e que organelas contêm. Realidade bem 

diferente é ele se dar conta de que todos esses processos e acontecimentos têm lugar em seu 



 

 
 

62 

próprio corpo e em sua própria pele e outros órgãos, como resultado de fenômenos biológicos 

complexos e intrincados que devem ser cuidados e preservados. (Orientações curriculares 

para o ensino médio, v.2, 2006 p. 38).’ que consiste em normas nacionais de orientações para 

Ensino Médio caracterizado como Conhecimento dos Standards de Aprendizagem da 

Biologia (KBLS).  

A manifestação presente nesse trecho citado acima (P1.§5.L1-10) também traz à luz 

do modelo do BTSK uma visão integradora das conexões entre os conhecimentos, ao 

mencionar uma característica ontológica: centralizar o próprio aluno como ponto de partida 

para que o mesmo entenda que os processos acontecem em seu próprio corpo, caracterizando 

o Conhecimento das Características da Aprendizagem da Biologia (KFLB), como também 

traz o Conhecimento dos Temas da Biologia (KoBT), abrangendo duas de suas categorias 

com a definições e propriedades específicas da existência das células, de suas funções e que 

organelas elas contêm (Conceitos e Exemplos Associados), processos e sequências de 

acontecimentos biológicos: ‘resultado de fenômenos biológicos complexos e intrincados que 

devem ser cuidados e preservados.’ (Fatos e Fenômenos Biológicos).  

Os indícios de conhecimentos especializados (cf. Quadro 6) acerca das estratégias de 

ensino: Conhecimento do Ensino da Biologia (KBT) e da forma que os alunos aprendem: 

Conhecimento das Características da Aprendizagem da Biologia (KFLB) foram 

fundamentados ao longo do PaP-eR como evidências do conhecimento ao serem 

confrontados, por exemplo,  com o objetivo da aula manifestado no trecho: ‘Esse trabalho tem 

como objetivo mostrar e identificar as estruturas celulares da raiz da cebola (Allium cepa), 

através da aula prática no intuito de chamar a atenção do aluno para aulas de citologia.’ 

(P1.§10.L1-3)  e na sequência das atividades programadas pelo professor, como veremos a 

seguir:  

 Etapa 1 - Utilização de instrumentos como: ‘microscópio ótico, lâminas, 

lamínulas, estilete, pinça, vidro de relógio, água destilada, papel toalha, duas 

cebola cortadas, corantes: azul de metileno (3mg/l) e solução de lugol.’ que 

consiste no uso de materiais específicos para o ensino de Biologia 

(Conhecimento do Ensino da Biologia – KBT), sobre como e quando utilizar 

meios e técnicas apropriadas para realizar determinada observação 

(Conhecimento dos Temas da Biologia – KoBT, categoria de Procedimentos e 

Técnicas de Observação) e como preparar a lâmina para observação no 

microscópio (Conhecimento da Natureza da Ciência – KNoS) configurando a 
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relação entre os subdomínios dos conhecimentos especializados mobilados 

pelo professore nessa etapa manifestos nos trechos (P1.§12.L1-3 e P1.§13.L2-

8). 

 Etapa 2 - O mesmo experimento foi repetido com a utilização de Lugol, 

solução composta por iodato de potássio, iodo elementar inorgânico e água 

destilada. Essa solução também é utilizada em outras práticas laboratoriais de 

cunho pedagógico do ensino de química, como é o caso da investigação da 

oficina temática “Composição Química dos Alimentos” realizada com alunos 

do 3ª ano do Ensino Médio de uma escola pública (PAZINATO; 

BRAIBANTE, 2014), e o uso do Lugol no relato analisado consiste em 

propriedades de diferentes conteúdos (propriedade de uma solução química), 

trazendo a interdisciplinaridade ao conteúdo, em que mesmo também pode ser 

utilizado como complementação de iodo no organismo humano. Portanto, foi 

mobilizado os seguintes conhecimentos: da Estrutura da Biologia (KSB) e do 

da Natureza da Ciência (KNoS) como forma de validação e demonstração 

científica ao ser manifesto da seguinte forma: ‘Repetir o processo acima, 

substituindo o azul de metileno por solução de Lugol, para observação de 

aminoplastos.’ (P1.§13.L8-9), como também o dos Temas da Biologia 

(KoBT) com o termo da Biologia: aminoplastos. 

O trecho mencionado mobiliza apenas os conhecimentos especializados do 

domínio do Conhecimento da Biologia (BK), não fazendo menção aos 

conhecimentos pedagógicos pertencentes ao outro domínio (PCK) do modelo 

BTSK, restringindo a relação integradora dos conhecimentos especializados 

apenas aos subdomínios do mesmo domínio, o (BK).  

 Etapa 3 - Durante a etapa de experimentação, também foi adicionado à película 

vegetal da cebola (Allium cepa) água com NaCl (sal de cozinha) onde vemos a 

mobilização do Conhecimento da Estrutura da Biologia (KSB) com um 

registro de representações de um determinado conteúdo de química 

(interdisciplinaridade),  para que houvesse a desidratação: Conhecimento dos 

Temas da Biologia – KoBT, sobre Procedimentos e Técnicas de Observação, e 

em resposta à visualização das estruturas celulares ‘clorofila, núcleos, 

citoplasma em células desidratadas e calorificadas e parede celular.’ que 
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consistem em exemplos das estruturas da célula que foram observados: 

Conhecimento dos Temas da Biologia (KoBT).    

 Etapa 4 - A outra etapa diz respeito ao questionário contendo cinco perguntas. 

O uso do questionário como estratégia de ensino consiste em uma característica 

utilizada para fixação do conteúdo (Conhecimento do Ensino da Biologia – 

KBT). As perguntas eram as seguintes: ‘O que conseguimos observar na 

lâmina sem coloração? Após a coloração, o que se pode observar? Cite o nome 

das estruturas Célula Vegetal? Com essa aula, o que lhe proporcionou? Qual a 

função do corante nesse tipo de preparação?’ que consistem na mobilização do 

Conhecimento dos Temas da Biologia (KoBT) por meio das propriedades que 

caracterizam os elementos e conceitos ligados ao conteúdo de Citologia. 

 Etapa 5 - Na última etapa da atividade prática, identificamos os Conhecimentos 

do Ensino da Biologia (KBT) que consiste em uma característica de recurso de 

ensino: confeccionar maquetes durante aula prática e o dos Temas da Biologia 

(KoBT) que consistem nas propriedades específicas que caracterizam a célula 

vegetal (P1.§21.L4-5).  

Um estudo realizado no Ensino Fundamental sobre Citologia que investigou não 

apenas o rendimento dos alunos, mas também o uso de metodologias diversificadas pelos 

professores, como o uso de modelos didáticos como instrumento pedagógico e, desta forma, 

conclui-se que o estudo demonstrou a compreensão, por parte dos docentes, sobre a 

importância da utilização de materiais didáticos, que os mesmos servem para dinamizar o 

conhecimento dos alunos, oportunizando a visualização de maneira mais clara dos conteúdos, 

contribuindo para o aprendizagem. Os dados qualitativos dessa pesquisa corroboram 

percentualmente ao trazer que quando as aulas tinham aplicação de modelos didáticos, a 

quantidade de acertos foi de 51%, e com apenas a aula teórica expositiva a quantidade de 

acertos foi de 17%. (SILVA et al., 2014). Com isso, podemos trazer à reflexão o impacto no 

processo de ensino-aprendizagem que tem uso de estratégias metodológicas diversificadas, 

que pertimitem aos alunos a interação do conteúdo da aula com o contidiano, tornando-os 

conscientes de que são peças fundamentais no processo de ensino como seres vivos 

portadores de processos biológicos e que esse tipo de abordagem metodológica deve ser 

iniciada desde o Ensino Fundamental para que seja sequenciado e inserido na trajetória 

escolar.   

 



 

 
 

65 

4.2 PAP-ER 2. RELATO DE EXPERIÊNCIA: TRABALHANDO PROJETOS DE ENSINO EM 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

4.2.1 Análise de dados 
 

Publicado em 2016 na Revista de Pesquisa Interdisciplinar (RPI), Qualis B1 (ISSN 

2526- 3560), que tem como missão a divulgação da produção científica publicando artigos 

relacionados às áreas de conhecimento que elaboram seus estudos nas áreas de Meio 

Ambiente e Agrárias, Sociais e Humanidades, Engenharia/Tecnologia/Gestão, Saúde e 

Biológicas, com o objetivo de disponibilizar elementos conceitual, metodológico e práticas de 

pesquisa para difusão dos estudos das ciências multidisciplinar visando impactar a 

comunidade científica.  

Como o título do artigo já menciona, este vincula a importância do Estágio 

Supervisionado na formação docente unindo a teoria aprendida durante o curso com a prática 

na formação por meio de um Projetos de Ensino. Entretanto, o Projeto de Ensino intitulado 

“Sistema Respiratório: anatomia, fisiologia e a influência do meio ambiente externo” possuiu 

como público-alvo, alunos do ensino médio e foi baseado em dois livros didáticos e, devido à 

flexibilidade do planejamento, o projeto sofreu alterações durante a sua execução, de forma 

que os conteúdos e atividades fossem reorganizadas, possibilitando trabalhar, utilizando 

infográficos, atividade experimental e simulação. A interação entre os alunos foi perceptível e 

vinculada ao uso de metodologias diferenciadas (SANTOS, 2016).  

Listamos a seguir, uma síntese das etapas programas sobre o projeto de ensino 

“Sistema Respiratório: anatomia, fisiologia e a influência do meio ambiente externo”, sendo 

elas: 

1. Iniciou-se com aula expositiva teórica abordando os temas: “Sistema Respiratório 

Humano”. 

2. Atividade experimental intitulada por “Avaliando a Qualidade do Ar” em que 

foram colocados dois materiais confeccionados pelos alunos na escola. (Figura 15, 

A Materiais utilizados no experimento “Avaliando a qualidade do ar” - I. Papel 

filtro; II. Sacola isolante; III. Barbante/fio; IV. Tesoura; B Alunos preparando 

material do experimento; C Materiais e preparação do modelo para a oficina 

“Ventilação pulmonar” - I. Garrafa pet; II. Massa de modelar; III. Ligas de 

elástico; IV. Balões de festa; V. Tesoura; VI. Fita adesiva. D Material finalizado. E 

demonstração e teste de funcionalidade). 
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Figura 15 - Materiais utilizados no experimento. 

 

 

Fonte: Santos (2016). 

 

3. A segunda e terceira aula expositiva foi sobre “Sistema Respiratório no Reino 

Animalia”.  

4. Na abordagem do tema “A Saúde Humana e o Desenvolvimento Industrial”, foi 

utilizado o material confeccionado na atividade experimental (Figura 16, F).  

Figura 16 - Aula expositiva com utilização do material confeccionado. 

 

Fonte: Santos (2016). 

 

Os conhecimentos especializados de professores de Biologia identificados nesse PaP-

eR sobre Sistema Respiratório estão distribuídos nos subdomínios do modelo BTSK de forma 
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assimétrica, identificada na distribuição de conhecimentos (Figura 17), com prevalência do 

domínio pedagógico do conteúdo com 29 (vinte e nove) conhecimentos frente ao domínio da 

Biologia com 14 (quatorze), traz, no contexto da abordagem da prática, a prevalência do 

Conhecimento do Ensino da Biologia (KBT) como apresentado na descrição e discussão dos 

dados com trinta e oito evidências dos conhecimentos (Quadros 7) e cinco indícios (Quadro 

8), totalizando quarenta e três conhecimentos.   

Figura 17 - Conhecimentos Especializados no PaP-eR 2 por Subdomínio do BTSK. 

Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

 

Quadro 7 - Caracterização das Evidências de Conhecimentos Especializados/PaP-eR 2. 

TRECHO DO ARTIGO ANÁLISE DO PESQUISADOR 

EVIDÊNCIAS 

Manifestação Conhecimento... associado a... que consiste em... 

P2.§1.L1-2: "O Estágio 

Supervisionado é uma 

das disciplinas mais 

importantes para os 

cursos de graduação, 

principalmente nas 

licenciaturas." 

dos Standards 

de 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KBLS 

parâmetros 

curriculares 

uma norma dos cursos 

de licenciatura. 

P2.§1.L4-5: "Deve fazer 

parte do Projeto 

Pedagógico dos Cursos 

(PPC) de licenciaturas, 

contando com 400 horas 

de prática como 

componente curricular 

supervisionado 

dos Standards 

de 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KBLS 

parâmetros 

curriculares 

uma norma referente a 

hora/aula dos cursos 

de licenciatura 

presente no Projeto 

Pedagógico dos 

Cursos. 
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(PIMENTA & LIMA, 

2012)." 

P2.§4.L4-6: "Um dos 

grandes problemas no 

Ensino da Biologia, 

acentuados a esse 

modelo de ensino, é a 

forma como os 

conteúdos são 

trabalhados, uma vez que 

demandam 

memorização." 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

estratégias de 

ensino 

fragilidade do ensino 

devido à forma como 

os conteúdos de 

Biologia são 

trabalhados. 

das 

Características 

da 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KFLB 

forma como os 

alunos 

aprendem 

uma característica de 

aprendizagem por 

meio da memorização. 

P2.§8.L4-6: "O 

planejamento foi pensado 

para ser realizado em 

cinco aulas e as estratégias 

de intervenção foram 

elaboradas a partir dos 

conteúdos inclusos no 

livro didático adotado 

pela escola." 

dos Standards 

de 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KBLS 

parâmetros 

curriculares 

planejamento e 

desenvolvimento 

conceitual ou 

processual esperado 

em cada etapa escolar 

sequenciado no livro 

didático adotado pela 

escola. 

P2.§9.L1-4: "Buscou-se 

trabalhar com Projeto de 

Ensino (PE) uma vez 

compreendida a sua 

importância como 

ferramenta para incentivar 

o repensar e o refazer do 

ensino na disciplina 

Biologia, sendo assim 

norteado por concepções 

relacionadas à educação, 

ao conhecimento, à 

aprendizagem, ao ensino e 

ao currículo 

(GODEFROID, 2010)." 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

estratégias de 

ensino 

uma característica do 

PE de incentivar o 

repensar e o refazer do 

ensino na disciplina 

Biologia. 

dos Standards 

de 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KBLS 

parâmetros 

curriculares 

características dos 

parâmetros 

curriculares 

evidenciando as 

concepções:  

educacional, do 

conhecimento, da 

aprendizagem, do 

ensino e do currículo. 

P2.§9.L4-6: "Adotou-se 

três atividades em sua 

elaboração: (I) 

experimento para avaliar a 

qualidade do ar; (II) aula 

prática sobre o sistema 

respiratório; (III) oficina 

sobre a ventilação 

pulmonar." 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

estratégias de 

ensino 

um planejamento das 

atividades durante a 

abordagem do 

conteúdo: ‘adotou-se 

três atividades em sua 

elaboração’. 

da Natureza da 

Ciência - KNoS 

métodos de 

investigação 

científica 

uma experimentação 

científica: ‘(I) 

experimento para 

avaliar a qualidade do 

ar’. 

do Ensino da estratégias de um recursos didáticos 
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Biologia - KBT ensino de ensino: ‘(II) aula 

prática sobre o sistema 

respiratório; (III) 

oficina sobre a 

ventilação pulmonar.’ 

P2.§10.L3-6: "Tendo 

como principal objetivo 

explorar a complexidade 

anatômica e fisiológica do 

sistema respiratório 

humano, bem como 

diferenciá-lo dos demais 

sistemas análogos 

existentes em outros 

grupos de animais a partir 

de aulas expositivas e 

dialogadas com o auxílio 

das atividades 

anteriormente citadas." 

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

conceitos e 

exemplos 

associados 

propriedades 

específicas que 

caracterizam a 

anatomia e fisiologia 

do sistema respiratório 

humano 

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

aplicações do 

conteúdo 

variedade da aplicação 

do conteúdo: 

‘diferenciá-lo dos 

demais sistemas 

análogos existentes 

em outros grupos de 

animais’. 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

estratégias de 

ensino 

característica da 

estratégia de ensino: 

aulas expositivas e 

dialogadas com o 

auxílio de atividades. 

P2.§11.L1-3: Os 

conteúdos seguiram uma 

ordem sistematizada, 

distribuindo-se em 05 

aulas que abordavam os 

seguintes temas: (1) a 

saúde humana e o 

desenvolvimento 

industrial; (2) O sistema 

respiratório no Reino 

Animalia e (3) O Sistema 

Respiratório. 

dos Standards 

de 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KBLS 

parâmetros 

curriculares 

um planejamento e 

desenvolvimento da 

aula programado em 

cada etapa escolar 

seguindo uma 

sequência de 

conteúdo. 

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

conceitos e 

exemplos 

associados 

definição dos temas: 

‘abordavam os 

seguintes temas: (1) a 

saúde humana e o 

desenvolvimento 

industrial; (2) O 

sistema respiratório no 

Reino Animalia e (3) 

O Sistema 

Respiratório.’ 

P2.§13.L1-3: "Embora o 

capítulo do Livro Didático 

(LD) adotado pela escola 

abordasse apenas a 

Anatomia e Fisiologia do 

Sistema Respiratório da 

espécie humana, viu-se a 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

recurso para 

ensinar 

um recurso didático (2 

livros) ao trabalhar o 

conteúdo de forma 

comparada. 

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

conceitos e 

exemplos 

associados 

propriedades do 

conteúdo: Anatomia e 

Fisiologia Comparada 
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necessidade de se trabalhar 

com este sistema de forma 

comparada, por isto a 

utilização de 2 LD para o 

projeto." 

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

aplicações do 

conteúdo 

uma ampla variedade 

de contexto da 

fisiologia e anatomia 

de outros seres vivos 

além da espécie 

humana 

P2.§13.L3-5: "Para tornar 

o assunto mais didático e 

contribuir para o 

entendimento dos alunos 

foram preparados recursos 

audiovisuais para todas as 

aulas." 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

recurso para 

ensinar 

recursos audiovisuais 

para contribuir com o 

entendimento dos 

alunos. 

P3.§14.L1-3: "Para a 

primeira aula estava 

previsto a execução da 

aula abordando o tema “A 

saúde humana e o 

desenvolvimento 

industrial”, porém ao invés 

disso o tema explorado foi 

“O Sistema Respiratório 

Humano”." 

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

conceitos e 

exemplos 

associados 

temas da Biologia: ‘A 

saúde humana e o 

desenvolvimento 

industrial e O Sistema 

Respiratório 

Humano.’ 

da Estrutura da 

Biologia - KSB 

relações entre 

diferentes 

conteúdos 

uma característica da 

interdisciplinaridade: 

química, história e 

geografia no que 

envolve a abordagem 

do conteúdo 

desenvolvimento 

industrial.  

da Estrutura da 

Biologia - KSB 

estrutura do 

conteúdo 

uma sequência da 

estrutura do conteúdo 

abordando primeiro a 

parte introdutória do 

sistema respiratório 

humano e depois 

sobre a saúde humana 

e o desenvolvimento 

industrial. 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

estratégias de 

ensino 

uma característica 

flexiva sobre a ordem 

de abordagem do 

conteúdo.  

P2.§14.L3-5: "Durante 

esta (aula) foram utilizadas 

apresentações em slides 

que possuíam imagens e 

desenhos esquemáticos 

relacionados à anatomia 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

estratégias de 

ensino 

recursos didáticos: 

slides com imagens e 

desenhos 

esquemáticos, 

animações e 

infográficos. 
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do sistema, bem como 

animações e infográficos 

que auxiliaram na 

compreensão dos 

processos respiratórios 

como a ventilação 

pulmonar, por exemplo." 

das 

Características 

da 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KFLB 

fortalezas da 

aprendizagem 

característica dos 

recursos didáticos 

como meios 

facilitadores da 

aprendizagem: 

‘auxiliaram na 

compreensão’. 

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

conceitos e 

exemplos 

associados 

exemplo dos 

processos 

respiratórios: 

ventilação pulmonar. 

P2.§15.L5-8: "Foi 

executado a parte inicial 

do experimento “avaliando 

a qualidade do ar”. Onde 

foram colocados 2 

materiais em locais 

aleatórias da escola, 

escolhido pelos próprios 

discentes. Este tipo de 

atividade se caracteriza 

como um importante 

instrumento alternativo 

que se distanciam do 

ensino tradicional. Tende, 

também a melhorar a 

aprendizagem e intensifica 

o papel do discente na 

atividade (SUART E 

MARCONDES, 2009)." 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

estratégias de 

ensino 

uma característica de 

um recurso didático 

(atividade 

experimental) como 

alternativa para 

distanciar do ensino 

tradicional. 

das 

Características 

da 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KFLB 

forma como os 

alunos 

aprendem 

uma característica 

integradora por meio 

da participação do 

discente nas 

atividades como 

forma de melhorar a 

aprendizagem. 

P2.§16.L2-3: "Os 

principais recursos 

utilizados nas aulas 

seguintes foram o quadro 

branco e pinceis de 

quadro." 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

recursos para 

ensinar 

recursos didáticos: 

quadro branco e 

pinceis.  

P2.§17.L1-3: "Durante a 

segunda e terceira aula foi 

ministrado o conteúdo “O 

Sistema Respiratório no 

Reino Animalia”, onde 

foram abordados de forma 

comparada os diferentes 

meios de respiração entre 

os animais, focando 

principalmente em seus 

aspectos evolutivos." 

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

conceitos e 

exemplos 

associados 

conceitos e definições 

com exemplos 

comparativos entre os 

diferentes meios de 

respiração animal 

enfatizando os 

aspectos evolutivos. 
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P2.§17.L6-9: "Devido à 

curta duração das aulas, ao 

invés da oficina utilizou-se 

do material (figura 1. c. d. 

e. f.) já preparado para 

realizar uma simulação 

dos movimentos 

respiratórios durante a 

explicação do conteúdo, 

caracterizando-se como 

uma estratégia rápida de 

adaptação à situação 

encontrada naquele 

momento." 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

recursos para 

ensinar 

um recurso material 

para simular os 

movimentos 

respiratórios 

P2.§18.L1-4: "Foi notável 

que a participação dos 

alunos tornou-se mais 

efetiva quando a aula não 

estava “presa” aos slides. 

Observou-se também que 

a aula com os slides se 

tornava mais rápida, 

menos interativa e muitas 

vezes se limitava ao que 

estava exposto na figura. 

Com o quadro, era 

possível retornar a outras 

partes, desenhar, apagar e 

redesenhar estruturas que 

fossem importantes." 

das 

Características 

da 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KFLB 

forma como os 

alunos 

aprendem 

característica de 

interação dos alunos 

com o conteúdo 

quando utilizado o 

quadro dando 

dinamicidade à aula.   

do Ensino da 

Biologia - KBT 

recurso para 

ensinar 

característica de 

dinamicidade com a 

utilização do quadro 

como recurso 

didático: ‘era possível 

retornar a outras 

partes, desenhar, 

apagar e redesenhar 

estruturas que fossem 

importantes.’ 

P2.§19.L5-6: "Durante a 

análise foram realizadas 

perguntas que procurassem 

incentivar a curiosidade do 

aluno, bem como sua 

capacidade investigativa." 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

estratégias de 

ensino 

característica 

dialógica por meio do 

uso de perguntas 

como forma de 

interação com o 

conteúdo abordado. 

P2.§19.L6-9: "A partir do 

experimento e dos 

questionamentos 

provindos deste, foi 

possível relacionar com o 

conteúdo trabalhado nas 

aulas anteriores, quando os 

alunos eram questionados 

sobre quais atitudes do 

nosso dia a dia poderiam 

causar problemas nas 

estruturas respiratórias." 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

estratégias de 

ensino 

característica 

dialógica instigar os 

alunar com perguntas 

correlacionando com 

conteúdos trabalhados 

nas aulas anteriores.   

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

conceitos e 

exemplos 

associados 

propriedades 

específicas das 

estruturas 

respiratórias. 
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P2.§21.L1-5: "A atividade 

de experimentação 

investigativa incentivou a 

maior participação dos 

alunos, pois este tipo de 

abordagem é focado em 

colocar o aluno diante de 

uma situação-problema, 

direcionando-o para sua 

resolução. Desta forma, os 

alunos puderam discutir, 

questionar suas hipóteses e 

ideias iniciais à luz do 

quadro teórico, coletar e 

analisar os dados para 

encontrar possíveis 

soluções para o problema." 

das 

Características 

da 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KFLB 

forma como os 

alunos 

aprendem 

características da 

atividade de 

experimentação na 

forma dos alunos 

discutirem, 

questionarem e 

analisarem as 

possíveis soluções 

para o problema. 

P2.§21.L5-7: "Este tipo 

de atividade contribui para 

o raciocínio lógico do 

aluno sobre a situação ao 

mesmo tempo em que é 

possível criar e apresentar 

argumentos na tentativa de 

analisar os dados e gerar 

uma conclusão plausível 

(SUART E 

MARCONDES, 2009)." 

das 

Características 

da 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KFLB 

forma como os 

alunos 

aprendem 

uma característica da 

atividade prática de 

contribuir com o 

raciocínio lógico dos 

alunos. 

Fonte: Santos (2016). Elaboração da autora, 2020. 

 
 
 

Quadro 8 - Caracterização das Indícios de Conhecimentos Especializados/PaP-eR 2. 

TRECHO DO ARTIGO ANÁLISE DO PESQUISADOR 

INDÍCIOS 

Manifestação Conhecimento... associado a... que consiste em... 

P2.§12.L2-3: "Surgiu a 

proposta, feita pela 

professora supervisora, 

de “inverter” a ordem 

dos conteúdos e 

reorganizá-los. Neste 

caso, não houve uma 

mudança radical no 

projeto de ensino, apenas 

uma reorganização de 

exposição de conteúdos, 

graças ao caráter flexível 

do planejamento" 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

estratégias de 

ensino 

característica de 

flexibilidade do 

planejamento e 

reorganização da 

sequência do 

conteúdo.   
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P2.§15.L1-2: "Foram 

levantadas as questões 

evolutivas e as possíveis 

pressões ambientais 

sofridas por nossos 

ancestrais para que 

pudéssemos ter as atuais 

estruturas, entre outras." 

da Estrutura da 

Biologia - KSB 

elemento 

estruturante 

propriedades 

estruturantes 

abordadas em outros 

conteúdos da 

disciplina de Biologia: 

‘questões evolutivas e 

as possíveis pressões 

ambientais’. 

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

conceitos e 

exemplos 

associados 

exemplos das 

condições evolutivas 

que proporcionaram 

as atuais condições.  

P2.§24.L1-4: "Trabalhar 

com este tipo de 

planejamento mostrou-se 

como uma grande 

oportunidade de ir além 

do livro didático. 

Permitiu uma maior 

interação com a sala de 

aula e garantiu a atuação 

do aluno na sala de aula. 

Tornando-se bastante 

evidente a importância 

de um bom planejamento 

sempre visando 

imprevistos." 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

recurso para 

ensinar 

recursos didáticos que 

requerem um 

planejamento além do 

uso do livro didático. 

das 

Características 

da 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KFLB 

forma como os 

alunos 

aprendem 

uma característica da 

aprendizagem: 

atuação do aluno em 

sala de aula 

permitindo maior 

interação entre eles.   

Fonte: Santos (2016). Elaboração da autora, 2020. 

 

4.2.2 Discussão dos resultados 

 

O cerne desse relato experimental está direcionado por parâmetros curriculares – 

Estágio Supervisionado (P3.§1.L1-2 ) e Projeto Pedagógico do Curso (P3.§1.L4-5), que 

caracterizam o Conhecimento dos Standards de Aprendizagem da Biologia  (KBLS) em que 

se utilizou desse conhecimento especializado para mobilizar como estratégia metodológica o 

Conhecimento do Ensino da Biologia (KBT) por meio de  um Projeto de Ensino que 

abordasse o conteúdo do sistema respiratório: ‘Buscou-se trabalhar com PE uma vez 

compreendida a sua importância como ferramenta para incentivar o repensar e o refazer do 

ensino na disciplina Biologia, sendo assim norteado por concepções relacionadas à educação, 

ao conhecimento, à aprendizagem, ao ensino e ao currículo’, com intuito de uma 

aprendizagem significativa, rompendo a barreira da memorização que por vezes é o fruto da 

forma que o conteúdo foi trabalhado (P3.§4.L4-6): ‘Um dos grandes problemas no Ensino da 
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Biologia, acentuados a esse modelo de ensino, é a forma como os conteúdos são trabalhados, 

uma vez que demandam memorização.’. A respeito do ensino, a literatura diz que se ele 

estiver baseado na memorização dificilmente os alunos se manterão interessados, pois, dessa 

forma, não percebem a pertinência ou utilidade do conteúdo do curso, não conseguindo achar 

respostas para algumas perguntas, tornando o processo de aprendizagem incapaz de 

determinar as implicações futuras de sua realização, visto que o estilo de ensino acontece em 

um ritmo monótono e desmotivador (MOREIRA , 1999). Para Laburú (2006), a motivação do 

aluno pode vir a ser potencializada por um conjunto de medidas educacionais baseadas em 

certas estratégias de ensino ou atividades, sobre as quais todo professor tem amplo poder de 

decisão, como vemos no trecho P3.§15.L5-8 acerca das estratégias de ensino (Conhecimento 

do Ensino da Biologia – KBT) que consiste na característica de um recurso didático (atividade 

experimental) como alternativa para distanciar do ensino tradicional na característica 

integradora por meio da participação do discente nas atividades como forma de melhorar a 

aprendizagem (Conhecimento das Características da Aprendizagem da Biologia – KFLB).  

É importante que sejam feitas as relações entre teoria e a prática ao utilizar as 

atividades práticas, já que essa aprendizagem não ocorre automaticamente, mas sim pela 

construção de suas redes conceituais, uma vez que oferecem aos alunos a oportunidade para 

pensar, discutir e resolver problemas (LABARÚ et al., 2011; RUPPENTHAL, 2013), como 

vemos nas características da atividade de experimentação na forma dos alunos discutirem, 

questionarem e analisarem as possíveis soluções para o problema, por meio da característica 

dialógica de instigar os alunar com perguntas, correlacionando com conteúdos trabalhados nas 

aulas anteriores: ‘A partir do experimento e dos questionamentos provindos deste (alunos), foi 

possível relacionar com o conteúdo trabalhado nas aulas anteriores, quando os alunos eram 

questionados sobre quais atitudes do nosso dia a dia poderiam causar problemas nas estruturas 

respiratórias.’ (P2.§19.L6-9).   

Em relação aos conteúdos relativos ao Sistema Respiratório, percebe-se que a 

transposição didática, muitas vezes, simplifica os processos ao extremo – pesquisa com livros 

didáticos, podendo os livros contribuírem com a  formação de concepções simplificadas da 

respiração e, nessa simplificação, não há perda da profundidade do conhecimento, fixando-se 

apenas na essência do conhecimento por meio das definições dos conceitos envolvidos 

(RUPPENTHAL, 2013). Contudo, estabelecer uma relação com o cotidiano trazendo uma 

problemática para que busquem soluções. A exemplo disso, temos o seguinte trecho: ‘Embora 

o capítulo do Livro Didático (LD) adotado pela escola abordasse apenas a Anatomia e 
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Fisiologia do Sistema Respiratório da espécie humana, viu-se a necessidade de se trabalhar 

com este sistema de forma comparada, por isto, a utilização de 2 LD para o projeto.’ que, 

além do professor conhecer uma recurso didático (2 livros), ele também conhecia duas 

categorias do Conhecimento dos Temas (KBT): Conceitos e Exemplos Associados que 

consiste nas propriedades do conteúdo - Anatomia e Fisiologia Comparada, e a categoria da 

Aplicações do Conteúdo, que consiste em uma ampla variedade de contexto da fisiologia e 

anatomia de outros seres vivos além da espécie humana. Portanto, a mobilização desses 

conhecimentos trazem a importância da intensificação nas estratégias de construção do 

conhecimento para os alunos na medida em que eles possam perceber que o conhecimento 

científico aprendido na escola serve como forma de interpretação e inserção no mundo que os 

cerca, trazendo à práxis docente a inserção das características ontológicas e aplicá-las à 

melhoria da qualidade de vida que, para isso, considera-se que a realidade deva ser objeto da 

educação científica, enfatizando o conhecimento construído pela ciência como esboço dessa 

realidade, em que dados elevados de evidências científicas mostram que a poluição 

atmosférica é responsável por diversos efeitos na saúde humana, que se expressam de formas 

variadas e resultam em aumento da morbidade e/ou mortalidade por inúmeras doenças 

(PIETROCOLA, 1999; GOUVEIA; MAISONET, 2006 apud FERNANDES et al., 2010; 

RUPPENTHAL, 2013).  

Considerar os problemas ocorridos no cotidiano como fio condutor na prática docente 

contribuiu para o uso de estratégias de ensino como elemento facilitador da aprendizagem, 

como veremos a seguir nas etapas adotadas pela prática aplicada aos alunos:  

 Etapa 1 – Flexibilidade e adequação do planejamento do PE com a abordagem 

do conteúdo iniciando pelo Sistema Respiratório Humano ao invés de 

contextualizarem o conteúdo com características ontológicas e estruturantes 

envolvendo conceitos sobre meio ambiente, química, história e geografia 

(P3.§14.L1-3).   

Nessa primeira aula, a estratégia de ensino consiste em recursos didáticos 

como: slides com imagens e desenhos esquemáticos, animações e infográficos, 

visando a facilitação da aprendizagem, onde foi abordado conceitos e exemplo 

que contribuíssem para definir ventilação pulmonar. 

 Etapa 2 – Ao mencionar que foram abordadas questões evolutivas, as possíveis 

pressões ambientais e exemplos das condições evolutivas que proporcionaram 

as atuais condições, o professor não traz ao texto conceitos, definições, 
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exemplos e/ou ilustrações que o mesmo utilizou para que pudesse concretizar a 

mobilização dos conhecimentos da Estrutura da Biologia (KBS) e dos Temas 

da Biologia (KoBT), configurando assim, como indícios do conhecimento, 

sugerindo que o professor possa saber mais sobre o que foi exposto no trecho, 

com o intuito de converter em evidência de conhecimento (MORIEL JUNIOR; 

CARRILLO, 2014; FLORES-MENDRANO, 2015), que neste caso, não foi 

possível a conversão por falta de elementos textuais.  

 Etapa 3 – Foi realizada a parte inicial do experimento “avaliando a qualidade 

do ar”, em que os alunos escolheram os locais de forma aleatória e colocaram 

2 materiais, que consiste na característica de um recurso didático (atividade 

experimental) como alternativa para distanciar do ensino tradicional. 

 Etapa 4 – Aconteceu aula expositiva com o conteúdo “O Sistema Respiratório 

no Reino Animalia” sobre fisiologia e anatomia comparada, utilizando como 

recursos didáticos: quadro branco e pincéis.    

 

Para Libâneo (1994), a escolha e organização dos métodos de ensino devem 

correspondem a: objetivos-conteúdos-métodos e devem corresponder às condições concretas 

das situações didáticas e que, além disso, os métodos peculiares de cada disciplina implicam 

ao conhecimento das características dos alunos quanto à capacidade de assimilação de 

conteúdos, conforme a idade e o nível de desenvolvimento mental e físico e suas 

características socioculturais e individuais.  

 

 

4.3 PAP-ER 3. ABORDAGEM DO CONTEÚDO INTERAÇÕES ECOLÓGICAS NO CONTEXTO DO 

PIBID: UTILIZANDO UMA ATIVIDADE PRÁTICA COMO FERRAMENTA FACILITADORA 

NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

4.3.1 Resultados do PaP-eR 3 

 

Esse artigo foi publicado no ano de 2017, no Anais (INSS 2594-7613) do VI 

Seminário Nacional e II Seminário Internacional de Políticas Públicas, Gestão e Práxis 

Educacional, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e aconteceu em Vitória da Conquista – BA. O evento 

visou criar redes de conhecimento em nível local, nacional e internacional, fortalecendo 
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grupos de pesquisas, envolvendo alunos e professores com objetivo de avançar nas pesquisas 

nas instituições de ensino.  

O PaP-eR, aqui exposto, relata uma atividade prática intitulada “Interações 

Ecológicas” desenvolvida com o objetivo de propiciar a fixação do conteúdo de Interações 

Ecológicas por parte dos alunos de três turmas. A dinâmica da atividade se deu da seguinte 

forma: os alunos se dividiram em seis grupos, e cada grupo ficou sob a supervisão de um 

bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Cada bolsista 

explanou sobre um tipo de bioma brasileiro para os seus respectivos grupos e, após a 

explanação, os grupos receberam plaquinhas com nomes de animais de cada bioma, sinais de 

positivo e negativo, nomes de tipos de interações ecológicas e setas feitas com cartolina e 

barbante. Com o material em mãos, os alunos deveriam montar uma teia alimentar em que as 

setas deveriam apontar para o animal que seria a presa e os sinais iriam dizer se aquela 

relação era harmônica ou desarmônica. Ao final da montagem da teia, cada grupo deveria 

socializar a sua teia com os colegas (DAMASCENO et al., 2017).  

Em síntese, a atividade prática de fixação de conteúdo de Interações Ecológicas pode 

ser sistematizada nas seguintes etapas: 

1. A turma foi dividida em seis grupos e cada bolsista explanou sobre um bioma aos 

seus respectivos grupos, ficando responsável pela supervisão da atividade prática.  

2. Após a explanação, os alunos receberam um envelope com nomes de animais 

oriundos de cada bioma, setas feitas de cartolina, barbante, sinais de positivo e 

negativo e plaquinhas com os nomes das relações ecológicos.  

3. Os animais deveriam ser organizados de acordo com seus níveis tróficos e o 

barbante era utilizado para estabelecer a ligação entre eles indicando pela seta qual 

animal que se beneficiava com a interação e em seguida identificar qual seria a 

relação entre existente (Figura 18, A e B). 
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Figura 18 - Atividade Prática sobre Interações Ecológicas 

 

Fonte: Damasceno et al. (2017). 

 

4. Ao finalizarem, os grupos socializavam suas teias ecológicas e explicava a relação 

existente entre eles (Figura 19, C e D). 

Figura 19 - Socialização das teias ecológicas. 

 

Fonte: Damasceno et al. (2017). 

 

Os conhecimentos especializados de professores de Biologia identificados nesse PaP-

eR (Figura 20) sobre Interações Ecológicas, estão dispersos nos subdomínios do modelo 

BTSK da seguinte maneira:  

 

 

 

 

 

D C 

A 
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Figura 20 - Conhecimentos Especializados no PaP-eR 3 por Subdomínio do BTSK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

 

Embora a dispersão de conhecimentos seja assimétrica (cf. Figura 20), com 

prevalência de conhecimentos especializados do domínio pedagógico do conteúdo com a 

somatória de 23 (vinte e três) frente ao domínio da Biologia com 14 (quatorze) 

conhecimentos, nota-se a predominância do Conhecimento dos Temas da Biologia – KoBT 

(14 conhecimentos) mobilizados conforme as estratégias de ensino abordadas na atividade 

prática lúdica (Conhecimento do Ensino de Biologia – KBT) proposta pelo professor e 

coordenada pelos pibidianos (nome dado aos alunos egressos ao PIBID), como veremos 

adiante e explicitados nos Quadros 9 com trinta e duas evidências dos conhecimentos e no 

Quadro 10 com cinco indícios, totalizando trinta e sete conhecimentos especializados.  
 

Quadro 9 - Caracterização das Evidências de Conhecimentos Especializados/PaP-eR 3 

TRECHO DO ARTIGO ANÁLISE DO PESQUISADOR 

EVIDÊNCIAS 

Manifestação Conhecimento... associado a... que consiste em... 

P3.§3.L1-3: "Segundo 

Zamunaro (2006), 

muitas vezes, os 

conteúdos de biologia 

são ensinados aos alunos 

apenas de maneira 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

teorias 

(in)formais 

de ensino 

uma característica do 

ensino de ‘conteúdos 

de Biologia’: são 

ensinados ‘apenas de 

maneira teórica dentro 

da sala de aula e isso 
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teórica dentro da sala de 

aula e isso faz com que 

estes se distanciem do 

assunto, por não 

conseguirem 

contextualizar com a sua 

realidade." 

faz com que estes se 

distanciem do assunto, 

por não conseguirem 

contextualizar com a 

sua realidade.’ 

P3.§4.L3-6: "Alguns 

desses trabalhos como 

Santos et al. (2017), 

Silveira et al. (2016) e 

Santos et al. (2015), 

estão relacionados a 

alternativas como: feiras 

de ciências, palestras, 

debates, jogos didáticos, 

júri simulado, aulas de 

campo, aulas práticas, 

seminários, entre tantos 

outros métodos que 

podem ser utilizados 

nesse intuito" 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

estratégias de 

ensino 

exemplos estratégias 

alternativas de ensino: 

‘feiras de ciências, 

palestras, debates, 

jogos didáticos, júri 

simulado, aulas de 

campo, aulas práticas, 

seminários’ 

P3.§7.L1-3: "As 

atividades práticas 

podem ser aplicadas na 

abordagem da maioria 

dos conteúdos de 

biologia, este trabalho 

trata, em especial, de 

uma atividade sobre o 

conteúdo Interações 

Ecológicas." 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

estratégias de 

ensino 

uma atividade prática 

de fixação de 

conteúdo de 

Interações Ecológicas  

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

conceitos e 

exemplos 

associados 

um termo de biologia: 

interações ecológicas 

P3.§7.L3-5: As relações 

ecológicas são interações 

entre os seres vivos que 

vivem em um 

determinado ambiente. 

Essas interações podem 

trazer benefícios ou não 

para os envolvidos, o 

que as classificam em 

harmônicas ou 

desarmônicas 

(ARAGUAIA, 2016). 

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

conceitos e 

exemplos 

associados 

uma definição das 

relações ecológicas 

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

conceitos e 

exemplos 

associados 

uma propriedade de 

interações ecológicas: 

‘podem trazer 

benefícios ou não para 

os envolvidos, o que 

as classificam em 

harmônicas ou 

desarmônicas.’ 

P3.§8.L1-3: "Segundo 

Motokane (2015), é 

comum que os alunos 

decorem os nomes das 

interações ecológicas, e 

talvez até discutam sobre 

das 

Características 

da 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KFLB 

forma como 

alunos 

aprendem 

uma característica da 

aprendizagem de 

interações ecológicas: 

dificuldade de 

‘relacionar os 

conceitos científicos 
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elas, porém, dificilmente 

conseguem relacionar as 

suas opiniões com os 

conceitos científicos 

aprendidos em sala de 

aula." 

aprendidos em sala de 

aula’ com suas 

‘opiniões’ 

P3.§9.L3-6: “Os mesmos 

[livros] mencionam com 

ênfase o efeito que uma 

interação ecológica tem 

para o indivíduo, mas não 

tratam da mesma forma o 

efeito dessa interação em 

outros níveis de 

organização, como, por 

exemplo, para a 

população, a comunidade 

ou o ecossistema.” 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

estratégias de 

ensino 

uma característica de 

um recurso material 

(Livros didáticos 

aprovados PNLEM 

2007/2009): ‘não 

tratam da mesma 

forma o efeito dessa 

interação em outros 

níveis de organização’ 

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

conceitos e 

exemplos 

associados 

termos da Biologia: 

‘população’ 

‘comunidade’ e 

‘ecossistema’. 

P3.§20.L1-4: "Durante a 

preparação da atividade, 

cada bolsista [professor] 

ficou encarregada de 

pesquisar sobre um tipo de 

bioma brasileiro (caatinga, 

amazônia, cerrado, pampa, 

mata atlântica e pantanal), 

suas principais 

características climáticas, 

sazonais, de relevo e 

animais que pertenciam a 

aquele ambiente." 

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

conceitos e 

exemplos 

associados 

classificações de 

bioma brasileiro 

(‘caatinga, amazônia, 

cerrado, pampa, mata 

atlântica e pantanal’) e 

suas principais 

características 

(‘climáticas, sazonais, 

de relevo e animais 

que pertenciam a 

aquele ambiente’) 

P3.§22.L1-4: Cada 

bolsista, então, fez uma 

explanação sobre o bioma 

do qual ficou responsável 

para o grupo sob sua 

supervisão, onde 

enfatizaram as 

características marcantes 

dos mesmos, tais como: 

onde são encontrados, qual 

a temperatura média, 

clima, sazonalidade, 

relevo, tipo de vegetação, 

e características do solo. 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

estratégias de 

ensino 

uma explicação 

instrucional sobre 

biomas: expor 

verbalmente suas 

características 

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

conceitos e 

exemplos 

associados 

características dos 

biomas: ‘onde são 

encontrados, qual a 

temperatura média, 

clima, sazonalidade, 

relevo, tipo de 

vegetação, e 

características do 

solo.’ 
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P3.§23.L2-5: "Foi 

entregue aos alunos um 

envelope contendo 

plaquinhas feitas em 

cartolina com nomes de 

animais oriundos de cada 

bioma, setas feitas em 

cartolina e barbante, sinais 

de mais e menos que 

representavam positivo e 

negativo, plaquinhas com 

nomes de relações 

ecológicas (predatismo, 

competição, mutualismo, 

protocooperação e outros) 

também feitos em 

cartolina." 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

recurso para 

ensinar 

características do 

recurso material 

didático lúdico sobre 

interações ecológicas: 

objetivos e funções de 

plaquinhas de 

cartolina com nomes 

de animais, envelope, 

barbante. 

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

conceitos e 

exemplos 

associados 

classificações de 

relações ecológicas: 

predatismo, 

competição, 

mutualismo, 

protocooperação e 

outros. 

P3.§24.L1-3: "Os 

estudantes deveriam 

organizar as placas com 

nomes de animais de 

acordo com o seu nível 

trófico (primeiro os 

produtores, depois os 

consumidores primários, 

secundários, 

progressivamente)." 

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

conceitos e 

exemplos 

associados 

conceitos associados 

ao nível trófico de 

animais: ‘produtores, 

consumidores 

primários, 

secundários’  

P3.§24.L3-5: "O barbante 

estabelece a ligação entre 

um e outro animal, e a seta 

deveria mostrar o sentido 

da relação ecológica, 

apontando para o animal 

que se beneficiaria da 

interação." 

 

 

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

conceitos e 

exemplos 

associados 

termo de Biologia: 

relações ecológicas 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

recursos para 

ensinar 

característica da 

atividade prática 

lúdica (objetos e 

funções):  o barbante é 

usado para estabelecer 

uma relação ecológica 

entre os animais de 

um bioma 

P3.§25.L1-2: No meio do 

barbante que ligava um 

componente a outro da 

teia, eles deveriam colocar 

uma plaquinha com o 

nome da relação existente 

ali. 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

recursos para 

ensinar 

 uma explicação 

instrucional sobre os 

nomes das relações 

existentes 
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P3.§25.L2-4: "Os sinais 

de positivo e negativo 

iriam dizer se aquela 

relação era harmônica 

(benéfica) ou desarmônica 

(não benéfica) para cada 

um dos envolvidos." 

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

conceitos e 

exemplos 

associados 

conceito de relações 

interespecíficas das 

espécies: ‘relação era 

harmônica (benéfica) 

ou desarmônica (não 

benéfica)’ 

P3.§26.L1-3: "Ao final da 

montagem, cada grupo foi 

orientado a socializar a sua 

teia com os outros grupos, 

mencionando o bioma ao 

qual ela pertencia, suas 

características principais, o 

nível trófico do qual cada 

animal fazia parte e o tipo 

de relação existente entre 

eles." 

das 

Características 

da 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KFLB 

forma como 

os alunos 

aprendem 

interação entre os 

alunos como forma 

alternativa de 

aprendizado: ‘cada 

grupo foi orientado a 

socializar’ 

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

conceitos e 

exemplos 

associados 

conceitos dos biomas 

e definições das 

principais 

características e o 

nível trófico de cada 

animal: ‘o bioma ao 

qual ela pertencia, 

suas características 

principais, o nível 

trófico do qual cada 

animal fazia parte e o 

tipo de relação 

existente entre eles’ 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

estratégia de 

ensino 

uma etapa (última) da 

atividade prática sobre 

IE: socialização dos 

resultados (teias) com 

outros grupos. 

P3.§28.L1-2: "Os alunos 

interagiram o tempo todo 

durante a atividade, se 

mostraram curiosos e 

interessados em encontrar 

a melhor forma de montar 

a teia." 

das 

Características 

da 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KFLB 

forma como 

os alunos 

aprendem 

uma característica do 

trabalho prático como 

integrador e 

facilitador da 

aprendizagem 

P3.§29.L1-3: A prática 

desenvolvida mostrou-se 

muito eficiente, pois 

notamos que a mesma 

maximizou a 

aprendizagem que os 

alunos apresentavam do 

conteúdo teórico, o que 

possibilitou a redução da 

abstração existente com 

das 

Características 

da 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KFLB 

teoria 

(in)formal de 

aprendizage

m 

uma abordagem de 

aprendizagem: 

envolver-se em uma 

prática maximiza a 

‘aprendizagem de 

conteúdo teórico’ 

prévio e reduzi a 

‘abstração existente na 

relação dos 

organismos 
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relação aos organismos 

microscópicos. 

microscópios’ 

P3.§30.L1-3: "Durante a 

socialização das teias 

alguns alunos se 

mostraram mais tímidos, 

enquanto outros 

mostraram total domínio 

tanto do conteúdo, quanto 

da oratória, demonstrando 

que conseguiram 

apreender o que lhes foi 

passado sobre os biomas 

brasileiros e sobre as 

Interações Ecológicas." 

das 

Características 

da 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KFLB 

forma como 

os alunos 

aprendem 

uma característica 

potencializadora da 

aprendizagem por 

meio da aula prática 

sobre os biomas e as 

interações ecológicas  

P3.§35.L1-3: "Ao 

compreender o conteúdo 

de Interações Ecológicas 

os alunos apreendem não 

só conceitos biológicos, 

mas também sobre sua 

própria relação como um 

ser natural com outros 

seres bióticos." 

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

conceitos e 

exemplos 

associados 

uma definição: 

‘conceitos biológicos’  

Dos Standards 

de 

Aprendizagem - 

KBLS 

Parâmetros 

curriculares 

um nível de 

desenvolvimento 

conceitual e 

ontológico (a ser) 

desenvolvido nessa 

etapa escolar sobre 

interações ecológicas: 

‘conceitos biológicos’ 

e noções ‘sobre sua 

própria relação como 

um ser natural com 

outros seres bióticos.’ 

P3.§35.L3-5: "Ele aprende 

que é impossível um 

animal ou uma planta 

sobreviver sem que 

mantenha nenhuma 

interrelação com outros 

indivíduos, e mesmo que 

essa interação não pareça 

benéfica para o mesmo, a 

sua espécie será 

beneficiada de alguma 

forma." 

dos Temas da 

Biologia - 

KoBT 

conceitos e 

exemplos 

associados 

exemplos de 

interrelação entre 

indivíduos (espécies)  

P3.§36.L1-4: "De acordo 

com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, a 

capacidade dos alunos de 

pesquisar, de buscar 

informações, abalizá-las e 

dos Standards 

de 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KBLS 

parâmetros 

curriculares 

expectativa das 

competências que os 

alunos devam ter 
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selecioná-las, além da 

capacidade de aprender, 

criar, formular, ao invés de 

um simples exercício de 

memorização, deve 

propiciar ao mesmo a 

formular questões, 

diagnosticar e propor 

soluções para problemas 

reais (BRASIL, 1999)." 

P3.§46.L1-4: "Ao final 

desta prática, percebemos 

que ela foi de suma 

importância na apreensão 

do conteúdo por parte dos 

alunos, pois serviu como 

um veículo facilitador do 

processo de ensino e 

aprendizagem, 

despertando o interesse 

dos alunos para o conteúdo 

Interações Ecológicas que 

muitos consideram de 

difícil compreensão." 

das 

Características 

da 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KFLB 

forma como 

os alunos 

aprendem 

uma característica e 

importância da prática 

como elementar e 

motivadora, rompendo 

bloqueios à 

aprendizagem 

 

Fonte: Damasceno et al. (2017). Elaboração da autora, 2020. 

 

 

Quadro 10 – Caracterização dos Indícios de Conhecimentos Especializados/ PaP-eR 3 

TRECHO DO ARTIGO ANÁLISE DO PESQUISADOR 

INDÍCIOS 

Manifestação Conhecimento... associado a... que consiste em... 

P3.§5.L1-3: "A teoria de 

Piaget aborda que o 

ensino necessita ser 

acompanhado de ações e 

demonstrações e, sempre 

que possível, deve 

oportunizar atividades 

práticas aos alunos 

(MOREIRA, 1999)." 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

estratégias de 

ensino 

ações de 

demonstração: 

‘sempre que possível, 

deve oportunizar 

atividades práticas aos 

alunos.’ 

P3.§37.L1-3: "A fim de 

se chegar a esse objetivo, 

consideramos que todas 

as formas de abordagem 

são válidas, mas as que 

utilizam a ludicidade 

das 

Características 

da 

Aprendizagem 

da Biologia - 

KFLB 

forma como os 

alunos 

aprendem 

expectativa de 

aprendizagem por 

meio da ludicidade 
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tendem a manter os 

estudantes mais 

concentrados e 

interessados." 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

estratégias de 

ensino 

uma característica da 

utilização do lúdico 

como estratégia de 

ensino 

P3.§38.L1-3: "Nessa 

perspectiva, Furlan 

(2008) salienta que as 

aulas práticas tornam-se 

indispensáveis para o 

ensino, pois quando 

caracterizadas pela forte 

presença do lúdico, 

auxiliam e estimulam o 

interesse e a participação 

dos estudantes nas 

aulas." 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

estratégias de 

ensino 

uma característica de 

aulas práticas lúdicas: 

‘auxiliam e estimulam 

o interesse e a 

participação dos 

estudantes nas aulas.’ 

P3.§39.L1-6: 
"Atividades lúdicas e 

práticas quando bem 

desenvolvidas 

normalmente têm 

resultados muitos bons, 

quando criada e aplicada 

da forma correta. É um 

método de ensino muito 

eficiente e, em alguns 

estudos reportados na 

literatura, ressaltam 

também o frequente 

interesse dos alunos por 

atividades dessa 

natureza, bem como 

relatos de professores 

sobre relevância da 

prática experimental na 

escola como instrumento 

para a aprendizagem de 

ciências que, somadas à 

teoria, vem potencializar 

o processo de ensino 

aprendizagem 

(FRANCISCO Jr., 

2008)." 

do Ensino da 

Biologia - KBT 

estratégias de 

ensino 

um método de ensino: 

‘Atividades lúdicas e 

práticas quando bem 

desenvolvidas 

normalmente tem 

resultados muitos 

bons, quando criada e 

aplicada da forma 

correta, é um método 

de ensino muito 

eficiente’ 

Fonte: Damasceno et al. (2017). Elaboração da autora, 2020. 
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4.3.2 Discussão dos resultados 

 

No domínio do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK), foram identificados 

vinte e três conhecimentos, caracterizados em quatorze Conhecimentos do Ensino de Biologia 

(KBT), oito sobre as Características da Aprendizagem da Biologia (KFLB) e apenas três 

conhecimento sobre os Standards de Aprendizagem da Biologia (KBLS). Dois deles relatam 

sobre uma característica do programa PIBID de incentivar estratégias interessantes que 

auxiliam na aprendizagem (P3.§10.L10-11) e sobre a expectativa das competências que os 

alunos devem ter previstas nos Parâmetros Curriculares Nacionais ‘a capacidade dos alunos 

de pesquisar, de buscar informações, abalizá-las e selecioná-las, além da capacidade de 

aprender, criar, formular, ao invés de um simples exercício de memorização, deve propiciar 

ao mesmo a formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas (P3.§36.L1-

4)’. A outra evidência de conhecimento  dos Standards de Aprendizagem da Biologia (KBLS) 

diz a respeito de uma expectativa ontológica manifesta da seguinte forma: ‘Ao compreender o 

conteúdo de Interações Ecológicas os alunos apreendem não só conceitos biológicos, mas 

também sobre sua própria relação como um ser natural com outros seres bióticos (P3.§35.L1-

3)’ que consiste em um nível de desenvolvimento conceitual e ontológico a ser desenvolvido 

nessa etapa escolar sobre interações ecológicas como os conceitos biológicos e  as noções 

sobre sua própria relação como um ser natural com outros seres bióticos’, trazendo a 

importância dos alunos se sentirem pertencentes ao meio ambiente, sendo, portanto, 

integrantes capazes de influenciar a dinâmica de um ecossistema, deixando de ser um 

telespectador para ser inerente às relações ecológicas. Portanto, entende-se interações 

ecológicas como sendo relações entre espécies que vivem numa comunidade; 

especificamente, é o efeito que um indivíduo de uma espécie pode exercer sobre um indivíduo 

de outra espécie (ACIESP, 1997, p. 148 apud QUESADO, 2009). 

O entendimento dos diferentes fenômenos que englobam essas relações e interações 

entre seres vivos (incluindo o homem) e os componentes abióticos é amplamente 

discutido à luz de teorias ecológicas. O ambiente é alterado, físico e quimicamente, 

pela maneira com os indivíduos realizam suas atividades. Também as interações 

entre organismos, têm influência na vida de outros seres, da mesma espécie e de 

espécies diferentes (BEGON, 2007, p. 223). 

 

Partindo dessa sustentação do Conhecimento dos Standards de Aprendizagem da 

Biologia (KBLS), ancoram-se os outros dois conhecimentos dos subdomínios do 

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK) sobre o ensino e a aprendizagem, 
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fundamentando as atividades práticas e atividades lúdicas e o papel dessas no processo de 

aprendizagem, de interação e de pertencimento ao conteúdo ministrado.  

Para descrever as etapas da atividade prática lúdica, o relato inicia-se fundamentando 

a prática com referências teóricas caracterizadas como o Conhecimento do Ensino da Biologia 

(KBT), abordando sobre as alternativas de estratégias de aulas práticas, como: ‘feiras de 

ciências, palestras, debates, jogos didáticos, júri simulado, aulas de campo, aulas práticas, 

seminários, entre tantos outros métodos que podem ser utilizados nesse intuito’, sobre a  

fragilidades do ensino: ‘são ensinados aos alunos apenas de maneira teórica dentro da sala de 

aula e isso faz com que estes se distanciem do assunto, por não conseguirem contextualizar 

com a sua realidade’. Esse conhecimento especializado se fez presente em longo de todo 

artigo, na introdução, nas etapas da metodologia (aplicação da atividade prática lúdica) e nos 

resultados e discussão, fortalecendo a estratégia de ensino como a exposição verbal para 

explicar as características dos biomas (P3.§22.L1-4) e explorando a uma característica do 

recurso lúdico sobre interações ecológicas com plaquinhas de cartolina, envelope, barbante, 

visando maximizar a aprendizagem (P3.§29.L1-3), orientando os alunos a socializarem os 

resultados (P3.§26.L1-3).  

Como consolidação à prática lúdica da estratégia de ensino, o Conhecimento das 

Características da Aprendizagem da Biologia (KFLB) faz menção à uma fragilidade da 

aprendizagem fundamentada na seguinte manifestação: ‘Segundo Motokane (2015), é comum 

que os alunos decorem os nomes das interações ecológicas, e talvez até discutam sobre elas, 

porém, dificilmente conseguem relacionar as suas opiniões com os conceitos científicos 

aprendidos em sala de aula’ (P3.§8.L1-3). Portanto, após a realização da atividade prática, 

vemos nas manifestações as constatações de que os alunos romperam esse bloqueio à 

aprendizagem: ‘Ao final desta prática, percebemos que ela foi de suma importância na 

apreensão do conteúdo por parte dos alunos, pois serviu como um veículo facilitador do 

processo de ensino e aprendizagem, despertando o interesse dos alunos para o conteúdo 

Interações Ecológicas que muitos consideram de difícil compreensão’, pois a ‘aula prática 

facilitou à aprendizagem reduzindo a abstração existente na relação dos organismos 

microscópios’, proporcionando a interação entre os alunos, como apresentado por Cherato 

(2014):  

A aprendizagem depende das características pessoais, do ritmo, das motivações e 

interesses individuais, assim, a forma mais adequada de ensino a ser utilizada tende 

a variar segundo as necessidades do aluno. Aprender ecologia na escola permite ao 

aluno compreender a forma que o ser humano se relaciona com a natureza além de 
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ampliar seu entendimento sobre o mundo vivo (PURVES, 2005, p.1044 apud 

CHERATO, 2014). 

 

No domínio do Conhecimento de Biologia (BK), apenas o subdomínio do 

Conhecimento dos Temas da Biologia (KoBT) foi identificado, sendo um conhecimento na 

categoria de Aplicações do Conteúdo que consistem em uma característica de um recurso 

material (Livros didáticos aprovados PNLEM 2007/2009): ‘não tratam da mesma forma o 

efeito dessa interação em outros níveis de organização’, e treze conhecimentos na categoria de 

Conceitos e Exemplos Associados em que se percebe por parte dos licenciandos bolsistas a 

abordagem acerca do conteúdo no que diz respeito à conceitos, definições e exemplos, como 

pode-se ver, por exemplo, nas seguintes manifestações: ‘Cada bolsista então, fez uma 

explanação sobre o bioma do qual ficou responsável para o grupo sob sua supervisão em que 

enfatizaram as características marcantes dos mesmos, tais como: onde são encontrados, qual a 

temperatura média, clima, sazonalidade, relevo, tipo de vegetação, e características do solo’; 

‘Ele aprende que é impossível um animal ou uma planta sobreviver sem que mantenha 

nenhuma interrelação com outros indivíduos, e mesmo que essa interação não pareça benéfica 

para o mesmo, a sua espécie será beneficiada de alguma forma’. 

Esse subdomínio do Conhecimento dos Temas da Biologia (KoBT) não foi apenas o 

único a ser identificado no domínio do Conhecimento de Biologia (BK), mas foi o 

conhecimento que esteve presente em todas as etapas da instrução da atividade prática lúdica, 

como exemplificado a seguir:  

 Etapa 1 – Preparação da atividade (P3.§20.L1-4) quando os bolsistas fizeram 

as classificações de bioma brasileiro "(caatinga, amazônia, cerrado, pampa, 

mata atlântica e pantanal" e apresentaram as principais características 

("climáticas, sazonais, de relevo e animais que pertenciam a aquele 

ambiente"); e ‘onde são encontrados, qual a temperatura média, clima, 

sazonalidade, relevo, tipo de vegetação, e características do solo’ (P3.§22.L1-

4). 

 Etapa 2 – Entrega do material lúdico com seus significados (P3.§23.L2-5) que 

consiste em classificações de relações ecológicas: predatismo, competição, 

mutualismo, protocooperação e outros, e ‘nos conceitos que definem o nível 

trófico de cada animal’ (P3.§24.L1-3). 
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 Etapa 3 – Instrução sobre os sinais de positivo e negativo que consiste no 

conceito de relações interespecíficas das espécies ‘relação era harmônica 

(benéfica) ou desarmônica (não benéfica)’ (P3.§25.L2-4). Fundamentados na 

literatura como: 

Os diferentes tipos de interações, harmônicas e desarmônicas, podem ainda ser 

separadas em intraespecíficas, quando ocorrem entre organismos da mesma espécie, 

e interespecíficas, quando os organismos envolvidos na interação são de espécies 

distintas. (LOPES, 2010, p. 145 apud CHERATO, 2014). 

Nas relações harmônicas há benefício mútuo entre os grupos de espécies envolvidos, 

ou beneficio para um dos organismos, sem prejuízo para o outro. Já as relações 

desarmônicas ou negativas são aquelas nas quais há prejuízo para algum dos grupos 

de espécies envolvidos, com benefício do outro (MACHADO, 2003, p. 484 apud 

CHERATO, 2014). 

 

Nas relações interespecíficas desarmônicas, se inclui o amensalismo em que um ser 

vivo produz e libera compostos químicos que inibem ou impedem a sobrevivência 

do outro; o predatismo onde um indivíduo mata outro para se alimentar; o 

esclavagismo, que consiste na exploração de uma espécie por outro o parasitismo no 

qual o parasita retira, do corpo do hospedeiro, nutrientes para garantir a sua 

sobrevivência, e por ser prolongada acaba debilitando-o; competição que é a disputa 

por alimento ou espaço, entre indivíduos e espécies diferentes (BEGON et al., 2007, 

234). 

 

 Etapa 4 – Final da montagem da teia em que os alunos eram orientados a 

socializarem suas teias com os outros grupos (P3.§26.L1-3) que consiste nos 

conceitos dos biomas e definições das principais características e o nível 

trófico de cada animal: ‘mencionando o bioma ao qual ela pertencia, suas 

características principais, o nível trófico do qual cada animal fazia parte e o 

tipo de relação existente entre eles’.  

Além das evidências dos conhecimentos especializados, identificamos cinco indícios 

que, por se tratar de PaP-eR, a continuidade na investigação quanto à sua caracterização fica 

limitada pelo fato de não termos como aprofundar nos significados intrínsecos nos trechos do 

relato. Nesse caso, os indícios tratam de conceitos generalistas sobre a efetividade, 

característica e expectativas da atividade lúdica que, ao ser analisada no contexto do PaP-eR,  

permite-nos apontá-los como evidências, desde que fundamentadas em outros trechos que 

consistem em uma característica do trabalho prático como integrador e facilitador da 

aprendizagem sobre os biomas e as interações ecológicas.    
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4.4 CONEXÕES DE CONHECIMENTOS - VISÃO INTEGRADORA  

 

Referimos às conexões de conhecimentos a relação de ligação entre os subdomínios 

que abrangem conhecimentos especializados manifestos em um episódio de ensino, seja ele 

em uma manifestação de um trecho bibliográfico, documental ou advindo da transcrição de 

gravações audiovisuais.  

As conexões entre os conhecimentos especializados são amparadas na reflexão e 

construção de uma visão integradora de conceitos e propriedades a partir do raciocínio em 

busca de promover a formação, desenvolvimento e mobilização dos conhecimentos que 

permeiam os subdomínios dos conhecimentos pedagógicos e do conteúdo, caracterizando 

assim, o conhecimento especializado de professores. Portanto, as conexões não estão 

obrigatoriamente vinculadas à quantidade de vezes que foram identificadas, mas sim sobre 

sua relevância na mobilização dos conhecimentos especializados durante o processo ensino-

aprendizagem.   

Para ilustração dessa pesquisa, utilizaremos figuras geométricas hexagonais em que 

identificaremos por setas as conexões formadas pelos respectivos conhecimentos 

especializados.  

 

 

4.4.1 Visão Integradora – PaP-eR 1/Citologia Vegetal 

 

Dos trinta e oito conhecimentos especializados de professores de Biologia 

identificados nesse PaP-eR (cf. Figura 14), temos que, apesar da assimetria da quantidade de 

conhecimentos por subdomínio, o Conhecimento das Características da Aprendizagem da 

Biologia (KFLB), além de ter sido o conhecimento mais identificado, também foi bastante 

expressivo entre as conexões dos conhecimentos, que totalizaram nove.  

O que sustenta o Conhecimento das Características da Aprendizagem da Biologia 

(KFLB) ser o conhecimento mais expressivo é o fato de que a estratégia de ensino adotada 

para abordar os conceitos e definições do tema sobre Citologia Vegetal estavam voltadas para 

facilitar a aprendizagem e oportunizar novos conhecimentos científicos aos alunos, como 

podemos ver na Figura 21.   
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Figura 21 - Conexões entre os Conhecimentos Especializados no PaP-eR 1 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

 

A respeito da forma como os alunos aprendem (Conhecimento das Características da 

Aprendizagem da Biologia – KFLB), o trecho P1.§23.L6-10 que consiste na característica do 

trabalho prático como alternativo e atrativo: ‘os mesmos (alunos) diziam que estava 

maravilhados e não sabiam como é magnífico ver um mundo que pra eles outrora não 

passavam de meras ilustrações em livros ou vídeos.’, é fundamentado na literatura por 

Orlando et al (2009), ao dizerem que o envolvimento dos alunos nas atividades que utilizam 

metodologias diversas como modelos didáticos e ilustrações, proporciona aos alunos uma 

melhor assimilação dos conteúdos e, com isso, promove o conhecimento, aumentando o 

rendimento de forma significativa.   

 

 

4.4.2 Visão Integradora – PaP-eR 2/Sistema Respiratório  

 
O PaP-eR e sobre Sistema Respiratório apresentou uma maior mobilização do 

Conhecimento da Estratégia de Ensino (KBT) (cf. Figura 17) quando o professor utilizou o 

Projeto de Ensino como uma estratégia oportuna para desenvolver, junto com os pibidianos, 

aulas práticas para avaliação do ar e com confecção de material que também seria manipulado 
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durante as aulas expositivas com intuito de facilitar a aprendizagem e envolver os alunos com 

o temas interdisciplinares.  

Notamos que os demais conhecimentos, principalmente os mais presentes entre as 

conexões (Conhecimentos das Características da Aprendizagem da Biologia – KFLB, 

Conhecimentos dos Temas da Biologia – KoBT) sustentaram a mobilização do Conhecimento 

do Ensino da Biologia (KBT), como explícito no trecho P3.§18.L1-4: ‘Foi notável que a 

participação dos alunos tornou-se mais efetiva quando a aula não estava “presa” aos slides. 

Observou-se também que a aula com os slides se tornava mais rápida, menos interativa e, 

muitas vezes, limitava-se ao que estava exposto na figura. Com o quadro, era possível 

retornar a outras partes, desenhar, apagar e redesenhar estruturas que fossem importantes.’ 

Assim como traz a evidência do trecho P3.§21.L1-5 em que consiste apresentar características 

da atividade de experimentação na forma dos alunos discutirem, questionarem e analisarem as 

possíveis soluções para o problema, e o trecho: "Foi executado a parte inicial do experimento 

“avaliando a qualidade do ar”. Em que foram colocados 2 materiais em locais aleatórias da 

escola, escolhido pelos próprios discentes. Este tipo de atividade se caracteriza como um 

importante instrumento alternativo que se distanciam do ensino tradicional. Tende também a 

melhorar a aprendizagem e intensifica o papel do discente na atividade” (P3.§15.L5-8). 

Figura 22 - Conexões entre os Conhecimentos Especializados no PaP-eR 2 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2020. 
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4.4.3 Visão Integradora – PaP-eR 3/Interações Ecológicas 

 
Dos trinta e sete conhecimentos especializados de professores de Biologia 

caracterizados nesse PaP-eR (cf. Figura 20), três subdomínios se destacam caracterizando dez 

conexões, entre eles: Conhecimentos do Temas da Biologia (KoBT), do Ensino da Biologia 

(KBT) e o das Características da Aprendizagem da Biologia (KFLB). 

Partindo da premissa que os conhecimentos do Temas da Biologia (KoBT), do Ensino 

da Biologia (KBT) e o das Características da Aprendizagem da Biologia (KFLB) foram os 

conhecimentos mais mobilizados durante a aula relatada nesse PaP-eR sobre Interações 

Ecológicas, percebemos que os mesmos vão ao encontro do objetivo da aula: o uso de 

estratégias de ensino voltadas para uma aula prática baseada no lúdico como atividade 

potencializadora contribuísse para aprendizagem durante a exploração de um tema específico 

“Interações Ecológicas”. O trecho  P3.§26.L1-3 vigora essa conexão entre os subdomínios 

dos conhecimentos quando diz que: ‘Ao final da montagem, cada grupo foi orientado a 

socializar a sua teia com os outros grupos, mencionando o bioma ao qual ela pertencia, suas 

características principais, o nível trófico do qual cada animal fazia parte e o tipo de relação 

existente entre eles’, que consiste na interação entre os alunos como forma alternativa de 

aprendizado: ‘cada grupo foi orientado a socializar’ (KFLB), nos conceitos dos biomas e 

definições das principais características e o nível trófico de cada animal: ‘mencionando o 

bioma ao qual ela pertencia, suas características principais, o nível trófico do qual cada animal 

fazia parte e o tipo de relação existente entre eles’ (KoBT) e na última etapa da atividade 

prática sobre IE: socialização dos resultados (teias) com outros grupos (KBT).  

As conexões identificadas nesse PaP-eR (Figura 23) nos permite sustentar a ideia de o 

conhecimento mais mobilizado (Conhecimento dos Temas da Biologia – KoBT) é o 

conhecimento que amparou a estratégia de ensino mobilizada pelo professor (Conhecimento 

do Ensino de Biologia – KBT), pois a condição de conhecer o conteúdo, a dinâmica existente 

em seus tópicos, a complexidade dos detalhes que distinguem uma relação ecológica da outra, 

as características dos biomas e das propriedades dos níveis tróficos, e como todas essas 

peculiaridades se relacionam no ecossistema, sustentando comunidades e populações de seres 

vivos, considerando que os conceitos e definições se estabelecem pela interação 

intraespecífica e interespecífica conduziu o professor a sensibilizar-se às características 

implícitas às estratégias de ensino, como aula prática, utilizando do lúdico como um recurso 

didático e motivador para alcançar o objetivo principal de uma aula: a aprendizagem.   
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Figura 23 - Conexões entre os Conhecimentos Especializados no PaP-eR 3 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

 

‘Ao compreender o conteúdo de Interações Ecológicas (KoBT), os alunos apreendem 

não só conceitos biológicos, mas também sobre sua própria relação (KBLS) como um ser 

natural com outros seres bióticos.’ Esse trecho nos permite dizer sobre um nível de 

desenvolvimento conceitual e ontológico (a ser) desenvolvido nessa etapa escolar sobre 

interações ecológicas: ‘conceitos biológicos’ e noções ‘sobre sua própria relação como um ser 

natural com outros seres bióticos.’:  

Também torna possível o reconhecimento do aluno como organismo e parte 

integrante da Natureza e, portanto, sujeito aos mesmos processos, fenômenos e 

interações que os demais seres vivos, e capaz de modificar ativamente a 

biodiversidade e as relações estabelecidas entre os organismos (BRASIL, 2006 apud 

QUESADO, 2009). 

 

Buscando resposta à pergunta norteadora dessa investigação, a análise dos dados de  

conhecimentos especializados de professor de Biologia sobre o conteúdo de Interações 

Ecológicas, permite-nos dizer que os Conhecimentos do Temas da Biologia (KoBT), do 

Ensino da Biologia (KBT) e o das Características da Aprendizagem da Biologia (KFLB) 

mobilizados nesse PaP-eR fundamentam a prática docente sobre este conteúdo quando 

ministrado no Ensino Médio.   
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4.4.4 Visão Integradora dos Três PaP-eRs – Conexões de Conhecimentos   

 

Durante a prática de ensino, o professor mobiliza diversos saberes (TARDIF 2002, 

2008), habilidades (GAUTHIER, 1998) e conhecimentos (SHULMAN, 1986, 1987), sejam 

esses generalistas ou especialistas, cabendo ao professor analisar o conteúdo considerando a 

vivência dos alunos, assumindo um papel reflexivo à sua prática metodológica, às formas de 

aprendizagem de seus alunos e o quanto eles estarão envolvidos com o conteúdo. Portanto, 

cabe ao professor assumir o papel de pesquisador ao refletir sobre sua prática e como a 

mesma contribuirá com o produto final do ensino: a aprendizagem (CAVALCANTI; MOITA 

LOPES, 1992).  

A visão integrada dos três PaP-eRs analisados (cf. seções anteriores) nos permitiu 

identificar quais conhecimentos se conectaram mais expressivamente, construindo as práticas 

relatadas sobre abordagens dos conteúdos do Ensino Médio visto que, por vezes, a 

caracterização de um determinado conhecimento, como por exemplo, o Conhecimento dos 

Standards de Aprendizagem da Biologia (KBLS), atuando como propulsor da mobilização 

dos demais conhecimentos que, por meio das conexões, deram o sentido à aula.   

Avançando em nossos resultados, integramos as conexões dos conhecimentos mais 

expressivos que sustentaram as práticas mobilizadas e relatadas nos três PaP-eRs (Figura 24) 

com intuito de sintetizar as conexões entre os conhecimentos e, com isso, notamos que, 

mesmo que a dispersão dos conhecimentos tenham acontecido de forma assimétrica e o grau 

de expressividade distinto sendo também mobilizados outros conhecimentos, as conexões dos 

conhecimentos nos três PaP-eRs ocorreram expressivamente entre os conhecimentos do 

Ensino da Biologia (KBT), das Características da Aprendizagem da Biologia (KFLB) e dos 

Temas da Biologia (KoBT), sendo neste último, mobilizados quatro das seis categorias: 

Conceitos Exemplos Associados, Fatos e Fenômenos,  Procedimentos e Técnicas de 

Observação e Aplicações do Conteúdo.   

Corroborando aos nossos resultados e às perspectivas dos domínios do conhecimento 

pedagógico e do conteúdo do modelo BTSK, Bolzan (2009) caracteriza o conhecimento 

pedagógico como saber os conceitos, esquemas práticos de ensino, estratégias pedagógicas, 

experiências do professor cultural, institucional e escolar, e o conhecimento disciplinar ou da 

matéria ensinada o conhecimento da formação acadêmica e da prática de ensino. 

Para ilustração da visão integradora dos três PaP-eRs, mantivemos as figuras 

geométricas hexagonais identificando por setas as conexões formadas pelos respectivos 

conhecimentos especializados mobilizados e ressaltamos que, mesmo estando ilustrado em 
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uma mesma imagem, nota-se que estão separados por cor e pela numeração dos PaP-eRs, 

visto que se trata de professores distintos, não concernindo conectar os conhecimentos entres 

os PaP-eRs.  

Figura 24 - Conexões dos três PaP-eRs 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

 

Todavia, o que configura a especialização do conhecimento não diz respeito apenas a 

quais conhecimentos estão sendo mobilizados em um determinado cenário, mas também em 

como esses conhecimentos se tornam especializados do professor de Biologia ao estabelecer 

as conexões entre eles, ao permearem durante a prática docente os conhecimentos 

especializados dos Conhecimentos da Biologia (BK) e dos Conhecimentos Pedagógico do 

Conteúdo (PCK).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com este trabalho, conseguimos caracterizar o conhecimento especializado de 

professores de Biologia a partir da análise de três Professional and Pedagogical experience 

Repertoire (PaP-eRs) que configuraram relatos de aula prática do Ensino Médio. Nossos 

resultados mostram evidências e indícios de conhecimentos especializados, tanto no domínio 

didático (PCK), quanto no da Biologia (KB). 

Apesar dos nossos resultados da análise estarem restritos ao atual estado de 

conhecimento sobre o modelo BTSK, alcançamos, como proposto nessa pesquisa, a 

caracterização dos conhecimentos especializados dos professores de Biologia mobilizados nos 

três PaP-eRs. O avanço da pesquisa se deu com a identificação e discussão das conexões entre 

os subdomínios dos conhecimentos especializados por meio de uma visão integradora acerca 

dos conhecimentos que sustentaram as práticas relatadas sobre os conteúdos de Biologia. Essa 

visão integradora das conexões dos conhecimentos nos permite compreender como todos os 

conhecimentos se articularam para fomentar os conhecimentos mais expressivo e fundamentar 

mobilizado no relato das práticas do Ensino Médio.    

Considerando os nossos resultados, acreditamos que os mesmos possam interessar aos 

docentes em exercício como uma atividade de autorreflexão de sua prática, de seus saberes e 

habilidades, aos licenciandos de Ciências Biológicas e Ciências da Natureza (Habilitação em 

Biologia) como ferramenta inovadora para uso em suas futuras práticas. Contudo, os 

resultados também podem ter aplicações práticas nos grupos de estudos sobre o conhecimento 

especializado e grupos formadores de professores de Biologia.  

Uma das limitações deste trabalho é o atual cenário do modelo, principalmente no que 

diz respeito às descrições das categorias dos demais subdomínios, pois só temos as descrições 

das categorias do Conhecimento dos Temas da Biologia (KoBT). Outra limitação é acerca da 

metodologia utilizada sobre a análise dos indícios, visto que o uso de PaP-eR como 

ferramenta analítica restringe a análise ao que está exposto, de modo que, não podemos fazer 

questionamentos ao sujeito como intuito de sanar as dúvidas. Porém, alguns dos indícios 

identificados nessa pesquisa foram caracterizados como evidências do conhecimento quando 

elementos que respondiam às perguntas acerca destes, eram respondidas ao longo do PaP-eR. 

Notamos também a necessidade de um alinhamento acerca dos conceitos 

bibliográficos de interdisciplinaridade dentro do modelo, principalmente sobre sua aplicação e 

distinção no contexto do domínio pedagógico e no domínio do conteúdo, refletindo acerca da 
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proposta trazida não apenas nos PCNs mas como nova proposta presente na BNCC, 

considerando o reducionismo dos conteúdos da Biologia.   

Outros trabalhos são necessários para corroborarem nossos resultados quanto ao uso 

do modelo como uma ferramenta analítica e metodológica que, para tal, sugerimos o uso de 

métodos empíricos (gravação audiovisual de aulas de Biologia), assim como, estender as 

pesquisas com os sujeitos sendo licenciandos e professores que atuam no Ensino Superior. 
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