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RESUMO 

 

Os temas relacionados à Genética passaram a ocupar grande espaço na mídia, aparecendo em 

capas de revistas, manchetes de jornais, noticiários de televisões e roteiros de filmes. Os 

estudantes têm certa dificuldade em compreender conteúdos de Genética pela sua complexidade 

e por não conseguirem associar o que o professor ensina com o seu cotidiano. Ensinar Genética 

pode se tornar um desafio para os docentes de Biologia. O Portal do Professor é um sítio 

eletrônico de livre acesso que apresenta várias informações, entre elas propostas de aulas para 

as diversas disciplina e conteúdos, entre eles os de biologia/genética. Neste contexto, a pergunta 

norteadora deste trabalho é a seguinte: O Portal do Professor oferece estratégias metodológicas 

diversificadas para o ensino de genética que podem auxiliar os professores de Biologia em suas 

aulas? Deste modo, o objetivo proposto é analisar as metodologias de ensino para conteúdos de 

genética apresentadas no Portal do Professor a partir de sugestões de temas pelos docentes de 

Biologia das escolas públicas estaduais de Itapipoca-CE. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 

exploratória. Constou de um questionário que foi aplicado aos professores de quatro escolas de 

Itapipoca- CE. A partir das respostas obtidas, foram analisadas as aulas e as metodologias 

propostas no Portal do Professor para temas mais citados pelos professores. Após a análise, foi 

elaborada uma aula com a temática voltada para a Biotecnologia, pois este foi um dos temas 

citados pelos professores da pesquisa devido a sua complexidade e por se tratar de um assunto 

muito debatido nas mídias e na nossa sociedade atual. 

 

Palavras Chave: Ensino de Genética; Metodologias de Ensino; Didática das Ciências; Portal do 

Professor 
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                                                                 ABSTRACT 

 

Topics related to Genetics came to occupy large media space, appearing in magazine covers, 

newspaper headlines, television newscasts and movie scripts. Students have a certain difficulty 

in understanding genetic contents because of their complexity and because they cannot 

associate what the teacher teaches with their daily life. Teaching genetics can become a 

challenge for biology teachers. The Teacher's Portal is an open-access electronic site that 

presents various information, among them, proposals of classes for the different discipline and 

contents, among them biology / genetics. In this context, the guiding question of this work is: 

Does the Teacher's Portal offer diverse methodological strategies for the teaching of genetics 

that can help biology teachers in their classes? In this way, the objective is to analyze the 

teaching methodologies for genetic contents presented in the Portal of the Teacher from 

suggestions of subjects by the Biology teachers of the state public schools of Itapipoca-CE. 

This is an exploratory qualitative research. It consisted of a questionnaire that was applied to 

the teachers of four Itapipoca-CE schools. From the answers obtained, the classes and 

methodologies proposed in the Teacher's Portal were analyzed for topics most cited by teachers. 

After the analysis, a class was created with the biotechnology theme, as this was one of the 

topics cited by the research professors due to its complexity and because it is a subject much 

debated in the media and in our current society. 

 

Keywords: Teaching of Genetics; Teaching Methodologies; Didactics of Sciences; Teacher 

Portal 
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1 INTRODUÇÃO 

Diariamente, recebemos em nossas salas de aulas, estudantes que não conseguem 

aprender o que se quer que eles aprendam ou, muitas vezes, acontece uma aprendizagem 

parcial, não garantindo a efetiva construção do conhecimento, levando o estudante a utilizar 

estratégias para apenas se sair bem em determinadas avaliações, afastando-os do conhecimento 

em si. 

O processo de aprendizagem constitui um grande desafio para os educadores, neste 

processo, Krasilchik (2005) destaca que: 

 (...) a biologia pode ser umas das disciplinas mais relevantes e merecedoras da 

atenção dos educandos, ou uma das mais insignificantes, dependendo do que for 

ensinado e de como isso for feito. Chama-se a atenção dos professores de biologia 

para as questões: o que ensinar e como ensinar? O professor e, neste caso, o de 

biologia, deve atentar para o significado da Ciência e da Tecnologia, evitando posturas 

alienantes (KRASILCHIK, 2005. p.15) 

 

Além do mais, no ensino das Ciências Naturais, pouco espaço se prevê para 

discussão da relação da ciência com os contextos econômico, cultural, social e político e, 

tampouco, com os aspectos tecnológicos e suas aplicações práticas. É notável a maneira pela 

qual a ciência e a tecnologia estão presentes no dia-a-dia de cada um de nós. Negar a relação 

existente entre a ciência, a tecnologia e a sociedade é negar, por conseguinte, a nossa própria 

forma de viver e pensar o mundo (FRANCISCO, 2005). 

Dias e Lopes (2003) afirmam que o processo de ensino, no Brasil, vem sendo 

repensado há quase quatro décadas, tendo como principal foco a aprendizagem, a qual pretende 

levar ao aluno uma educação de qualidade e que esteja relacionada à sociedade onde o educando 

vive, ou seja, a educação precisa oportunizar o conhecimento científico. Entretanto, o que se 

observa é uma lacuna quanto a isso. De acordo com Amorim (1997), os próprios docentes de 

biologia apresentam dificuldades em compreender, acompanhar e mediar a aprendizagem de 

conteúdos com as últimas novidades científicas e tecnológicas. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 2006) orientam que deve 

ser dado um maior enfoque na experimentação. Esta deve estar relacionada com as novas 

tecnologias utilizadas pela sociedade, para que o aluno possa interagir com o ambiente onde 

vive. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Educação (UNESCO, 2004), 

os governos reconhecem que a função da educação é maior do que memorizar conteúdos; antes, 

é proporcionar aos alunos um ambiente onde possam desenvolver suas potencialidades 

cognitivas, afetivas e psicomotoras. Porém, segundo Krasilchik (2008), ao observar as escolas, 

se vê uma realidade totalmente diferente: o ensino ainda está baseado em aulas expositivas nas 
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quais o professor é um mero transmissor do que está no livro didático. Muitas vezes, as Ciências 

são taxadas pelos alunos como disciplinas que servem apenas para decorar nomes e fórmulas. 

Desta forma, os alunos estão sendo privados de um conhecimento que os insira na 

sociedade dando-lhes condições de conhecer, modificar e opinar sobre a realidade vigente. 

Logo, sabemos que as diferentes áreas da Ciência, inclusive a Biologia e 

particularmente a Genética, na maioria das vezes, fica limitada ao uso do livro didático, não 

abordando os fatores históricos que levaram a construção daquele conhecimento, 

desconsiderando que todo conhecimento científico é uma construção humana, produto da 

atividade humana. Justina (2001) aponta que o ensino de Ciências, como um todo, deve ser 

desenvolvido considerando o processo de criação e o contexto social no qual o conhecimento 

científico foi e está se produzindo. Isso poderá possibilitar aos estudantes a compreensão de 

que os conhecimentos científicos são produtos do trabalho humano e que todos têm o direito ao 

entendimento destes avanços, bem como acesso aos resultados de suas aplicações. 

                   Segundo Justina (2001): 

(...) os conteúdos ligados à Genética têm despertado grande interesse por parte dos 

estudantes que, frequentemente, recebem informações de forma sensacionalista e 

distorcida por meio da mídia. Diante dos questionamentos dos alunos, os professores, 

muitas vezes, procuram se informar e se preparar para sanar as dúvidas. Alguns 

docentes, no entanto, não se sentem preparados para lidar com temas ligados às novas 

abordagens da Genética (tecnologia do DNA recombinante, clonagem, transgênese), 

sendo estes temas apontados como os de maior grau de dificuldade para seu trabalho 

pedagógico (Justina, 2001, p.42). 

 

                     Muito tem sido discutido e escrito sobre a necessidade de inclusão de 

experimentos em sala de aula com objetivo de tornar o aprendizado mais real e de desenvolver 

a criatividade e a curiosidade nos estudantes. Na lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996) é enfatizada a importância de um currículo em que os conteúdos, as 

metodologias e as formas de avaliação permitam ao educando, ao final da educação básica, 

demonstrar entre outros, o domínio dos princípios científicos e tecnológicos. Gadotti (1995) 

coloca que ensinar é inserir-se na história, não é só estar na sala de aula, mas num imaginário 

político mais amplo. 

                  Os professores colocam que a falta de infraestrutura é um fator limitante para o uso 

de aulas práticas, mas pode-se observar que, em alguns casos, “professores criativos” usam 

materiais alternativos para a execução desses trabalhos, como observado nas Orientações 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (2006): 

Mesmo que a escola não disponha de laboratório, é possível realizar atividades 

relacionadas às experimentações. O professor pode fornecer os resultados de um 

determinado experimento, como, por exemplo, das taxas de fotossíntese de uma 

determinada planta submetida a concentrações diferentes de CO2 e solicitar que os 
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alunos elaborem um gráfico, analisem os resultados e cheguem a alguma conclusão 

(BRASIL, 2006, p.31). 

 

                   Existem  várias formas de se oportunizar uma educação diferenciada sem precisar 

usar o espaço de um laboratório, com um pouco de criatividade e a responsabilidade do 

professor em saber que seu papel é o de aproximar os estudantes do conhecimento científico 

relacionando os conteúdos com o contexto onde vivem para que possam, pelo menos, tomar 

decisões e dialogar sobre diferentes temas usando o conhecimento científico ao invés de basear-

se apenas no conhecimento popular aprendido, muitas vezes, nos telejornais. 

                   Sobre esta questão, os PCN (Brasil, 2006) destacam: 

(...) o professor deve ter presente que a contextualização pode – e deve – ser efetivada 

no âmbito de qualquer modelo de aula. Existe a possibilidade de contextualização 

tanto na aula mais tradicionais, expositivas, quanto em aulas de estudo do meio, 

experimentação ou no desenvolvimento de projetos (...) é importante, também, que o 

professor perceba que a contextualização deve ser realizada não somente para tornar 

o assunto mais atraente ou mais fácil de ser assimilado. Mais do que isso, é permitir 

que o aluno consiga compreender a importância daquele conhecimento para a sua 

vida, e seja capaz de analisar sua realidade, imediata ou mais distante, o que pode 

tornar-se uma fonte inesgotável de aprendizado (BRASIL, 2006, p. 35). 

 

Assim, o trabalho prático (atividade experimental) precisa relacionar o conteúdo 

teórico com o mundo, ser flexível e adequar-se ao cotidiano do aluno. Um mesmo tema pode 

ser trabalhado de forma diferente, porém, o objetivo deve ser o de causar mudança conceitual, 

confrontar o conhecimento popular com o científico e deixar no aluno um aprendizado 

duradouro, pois na medida em que o sujeito interage é que ele vai produzindo sua capacidade 

de conhecer (FERRAZ e TERRAZAN, 2002). 

Vários autores, como Gardner (1995), Waterman (2001), Brito et al. (2005), 

Miranda (2001) e Brasil (2006), apontam o uso dos modelos didáticos, júris, debates, 

seminários, simulações, estudos do meio e outras atividades lúdicas como ferramentas 

essenciais e eficientes na facilitação do aprendizado das diferentes áreas da Biologia, como nos 

temas relacionados à Genética que exigem abstração e compreensão de diferentes conceitos. 

Outra possibilidade de ação pedagógica a ser desenvolvida, complementar à 

contextualização, é a abordagem interdisciplinar dos conteúdos (BRASIL, 2006, p. 36). Os 

professores de Biologia devem estar em interação com seus colegas de outras disciplinas, pois 

trabalhando de forma interdisciplinar, podem auxiliar na compreensão de determinados 

conteúdos considerados mais complexos pelos alunos, e a Genética seria um deles, por 

exemplo. 

                   É importante que os conceitos genéticos sejam compreendidos. Para que isto ocorra 

o professor deve auxiliar por meio de novas metodologias, como os modelos didáticos que 
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causam prazer e são uma ferramenta eficiente para que o conhecimento seja construído. Com o 

uso de modelos o aluno sente-se estimulado e tem condições de desenvolver, normalmente, o 

processo de construção do conhecimento com sucesso, portanto, favorecendo a aprendizagem. 

Segundo Vygotsky (1991): 

A formação dos conceitos é o resultado de uma atividade complexa, em que todas as 

funções intelectuais básicas tomam parte. No entanto, o processo não pode ser 

reduzido à associação, à atenção, à formação de imagens, à inferência ou às tendências 

determinantes. Todas são indispensáveis, porém insuficientes sem o uso do signo, ou 

palavra, como o meio pelo qual conduzimos as nossas operações mentais controlamos 

o seu curso e as canalizamos em direção à solução do problema que enfrentamos 

(VYGOTSKY, 1991, p.50). 

 

                       Atualmente nas escolas parece evidente que o modo como o ensino é 

organizado e conduzido está sendo pouco eficaz em promover o desenvolvimento conceitual. 

Um exemplo das implicações do ensino promovido dessa forma é a incompreensão ou 

compreensão equivocada dos atuais avanços biotecnológicos, tais como: a transgenia, o 

mapeamento e sequenciamento de genomas, clonagem de organismos, células-tronco, entre 

outros. Segundo Leite (2000), a população, em geral, encontra-se cientificamente despreparada 

para participar, de modo crítico e democrático, em debates sobre os avanços biotecnológicos. 

Sobre esta questão, o autor salienta que: 

[...] é mínima a condição do público brasileiro participar, de maneira informada e 

democrática, de um debate como o dos alimentos transgênicos, ou das implicações da 

pesquisa genômica [...] esse estado de coisas cria uma obrigação para todos os autores 

do processo, fornecer informação compreensível, qualificada e contextualizada sobre 

as biotecnologias, da engenharia genética à transgenia, da genômica à eugenia 

(LEITE, 2000, p.45). 

  

Os temas relacionados à Genética passaram a ocupar grande espaço na mídia, 

aparecendo em capas de revistas, manchetes de jornais, noticiários de televisões, roteiros de 

filmes (Gattaca, 1997; O 6º dia, 2000; A ilha, 2005). Principalmente após a divulgação do clone 

de ovelha “Dolly”, em 1997, as tecnologias ligadas à Genética - clonagem, Organismos 

Geneticamente Modificados - OMGs, projeto genoma, testes genéticos, terapia genética - estão 

sendo discutidas, debatidas, ou mesmo combatidas, tanto pelos pesquisadores quanto pelo 

público leigo (LEITE, 2004). 

A Genética estuda a hereditariedade e também as técnicas modernas de 

manipulação do DNA (Engenharia Genética) e os assuntos relacionados à mesma estão cada 

vez mais presentes no cotidiano das pessoas. Para Leite (2000, p.44) a Genética se revelou em 

duas décadas uma matriz perturbadora de hábitos e convenções em vários domínios da vida 

social: economia, direito, saúde, ambiente, reprodução e alimentação. Porém, nem sempre 

temos profissionais da educação preparados para abordar tais assuntos, que às vezes suscitam 
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polêmicas e discussões que podem levar a formulação de pré-conceitos ou conceitos errados 

em relação à Genética e suas tecnologias. Existe uma dificuldade de abordagem por parte dos 

educadores e de compreensão por parte dos alunos. 

Slongo (2004, p. 294) destaca: 

A rápida expansão dos conhecimentos na área da Genética/Biotecnologia e as 

implicações de ordem ética, econômica e social, dentre outras, que esses 

conhecimentos têm gerado. Apesar da importância que a área tem adquirido e da 

complexidade dos temas que abordam, sobretudo aqueles relacionados aos recentes 

avanços, observou-se que são escassas as pesquisas, na amostra considerada, que 

investigam o ensino de GENÉTICA/BIOTECNOLOGIA nos diferentes níveis de 

ensino; por sua vez, também são inexpressivas nas pesquisas realizadas até o ano de 

2000, aquelas relacionadas as questões éticas, econômicas e sociais decorrentes do 

desenvolvimento desta área (SLONGO, 2004, p.294). 

 

A popularização dos temas ligados à Genética e Biologia Molecular demanda um 

trabalho pedagógico voltado para a desconstrução de pré-conceitos equivocados e compreensão 

científica dessas temáticas. 

Em uma pesquisa sobre o Ensino de Genética e Biologia Molecular no Ensino 

Médio em escolas estaduais e particulares, Bonzanini e Bastos (2007, p.300) trazem como 

resultado os seguintes aspectos: a escassez de fontes atualizadas e materiais didáticos adequados 

ao desenvolvimento do conteúdo; o domínio insuficiente de conteúdos por parte do professor e 

uma grande dificuldade metodológica na abordagem de temas polêmicos. Também afirmam, 

baseados em dados de outras pesquisas, que nos últimos anos o ensino de Genética tem sua 

estrutura pautada na resolução de exercícios referentes à primeira e segundas leis de Mendel e 

a temas ligados a sua expansão. 

Justina e Barradas (2003) ao investigarem a opinião dos professores de biologia 

sobre o ensino de Genética, observaram que os professores estão muito distantes das inovações 

que acontecem com a ciência Genética e continuam passando os conceitos contidos nos livros 

didáticos, muitas vezes conceitos ultrapassados e errôneos, porém, a grande maioria acredita 

que podem ocorrer mudanças no ensino se houver um aperfeiçoamento (educação continuada) 

para os professores e se eles tiverem acesso ao uso de metodologias diferenciadas. A utilização 

das ferramentas tecnológicas como mediadoras no processo de ensino e aprendizagem pode 

contribuir na abordagem e aprendizagem de conteúdos de natureza complexa e abstrata, como 

a genética (LIOTTI; OLIVEIRA, 2008, p.20). 

Atendendo aos anseios expostos anteriormente, o MEC criou em 2008 o Portal do 

Professor, um site (http://portaldoprofessor.mec.gov.br) que traz ao professor várias 

ferramentas como: propostas de aulas; metodologias utilizadas; formação continuada e inicial 
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(Plataforma Freire) e bate-papo, buscando oferecer ao docente uma maior interação com outros 

colegas de profissão.  

Na troca de experiências e partilha de saberes, os professores tornam-se, segundo 

Tardif (2008), parceiros e atores de sua própria formação. Portanto, é importante ressaltar que 

os professores são sujeitos do conhecimento e possuem saberes específicos da sua profissão, 

que se torna assim um espaço de produção e transformação de saberes que lhe são próprios 

(TARDIF,2008). Diante deste entendimento, o Portal pode ser compreendido como uma nova 

forma de professores, produtores de conhecimentos específicos de seu ofício, colaborarem 

mutuamente para a produção de saberes inerentes a sua profissão. 

Segundo Bielschowsky e Prata (2010), são objetivos do Portal: 

 Apoiar os cursos de capacitação do ProInfo Integrado. 

 Oferecer a esses professores um ambiente para que, após a conclusão do curso, 

sintam-se incluídos em uma comunidade de pessoas que utilizam TIC na educação; 

 Disseminar experiências educacionais das e nas diferentes regiões do Brasil; 

 Oferecer recursos multimídia em diferentes formatos, assim como materiais de 

estudo, dicas pedagógicas, links para outros portais, ferramentas de autoria, dentre 

outros; 

 Favorecer a interação com o objetivo para a reflexão crítica e trocas de experiências 

entre professores de diferentes locais, formação e interesses;  

 Oferecer um jornal eletrônico para atender a divulgação de eventos, ideias de nossos 

educadores, bem como uma revista eletrônica que permita a nossos professores 

exercer, de forma crítica, a divulgação de suas ideias e experiências 

(BIELSCHOWSKY; PRATA, 2010, p.4). 

O Portal do Professor serviu como ferramenta para a pesquisa deste trabalho. Após 

a aplicação de questionários com docentes da rede pública estadual de Itapipoca-CE, foi 

utilizado o campo “Espaço de Aula”, situado no Portal, que armazena aulas enviadas por 

professores de todo o Brasil, nas mais diversificadas temáticas e com uma diversidade de 

metodologias adotadas por estes docentes 

Diante do exposto, esse estudo será centrado na questão norteadora: O Portal do 

Professor oferece estratégias metodológicas diversificadas para o ensino de genética 

(biotecnologia) que podem ajudar os professores de biologia em suas aulas? 

Para compreender esse questionamento leva-se à realização desta pesquisa, 

formulou-se a hipótese de que o Portal do Professor apresenta metodologias diversificadas e 

diferentes que podem contribuir para o professor ensinar genética e suas tecnologias. 
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Desta forma, o objetivo geral deste trabalho é analisar as metodologias de ensino 

para conteúdos de Genética e suas tecnologias (biotecnologia) apresentadas no Portal do 

Professor. 

Como objetivos específicos temos: 

I. Identificar quais os temas de genética apresentam maiores dificuldades para o 

ensino e a aprendizagem segundo os professores.  

II. Identificar qual a temática é que mais contribuiria com os professores de biologia. 

III. Analisar as metodologias sugeridas no Portal do Professor para a temática de 

genética indicada pelos professores. 

IV. Organizar uma proposta de aula para a temática escolhida que possa fazer parte do 

Portal do Professor. 

A dissertação foi organizada em 4 capítulos: no primeiro, a introdução na qual 

apresento o tema, a questão e os objetivos do trabalho. No segundo capítulo é apresentado o 

ensino de biologia/genética, destacando as metodologias utilizadas pelos professores nas aulas 

de biologia e especificamente em genética. Ainda neste capítulo é apresentado o Portal do 

Professor, um site criado em 2008 pelo MEC (Ministério da Educação) que tem por objetivo 

central apoiar os processos de formação dos professores brasileiros e enriquecer suas práticas 

pedagógicas. Consiste em um espaço em que todo docente, que tenha acesso à rede de 

informação da internet, pode procurar apoio ao seu processo de formação, enriquecendo as 

práticas escolares à medida que se familiariza com a proposta do Portal e a torna realidade no 

contexto escolar. 

No terceiro capítulo é registrada a metodologia adotada para a formulação deste 

trabalho, que utiliza a entrevista com professores de biologia da rede pública estadual no 

município de Itapipoca-CE, onde estes responderam a um questionário abordando a temática 

ensino de genética. Após ser apontado pelos professores os conteúdos de genética que eles 

apresentam maior dificuldade em lecionar, foi feita uma análise no Portal do Professor sobre a  

temática Biotecnologia, que foi um dos temas destacados pelos professores da pesquisa. Nesta  

triagem feita nas aulas postadas sobre Biotecnologia foram observadas: como as propostas de 

aula trabalham a temática e a metodologia que utilizam. 

No quarto capítulo são mostrados os resultados deste questionário e feita uma 

discussão sobre eles. Foram elaboradas tabelas pelo autor com dados do Portal sobre as aulas 

de Biotecnologia (26 aulas) que estão postadas no site, onde são abordados: região dos 

pesquisadores, número de acessos, objetivos, metodologias, etc. 

A seguir apresentamos os referenciais teóricos utilizados neste trabalho. 
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2 ENSINO DE BIOLOGIA/GENÉTICA E O PORTAL DO PROFESSOR 

 Neste Capítulo iremos abordar como o ensino de Biologia, e mais especificamente 

de Genética, vem sendo abordado pelos professores em suas salas de aulas, mostrando as 

metodologias no ensino de Biologia adotados pelos educadores e o papel do Portal do Professor 

como ferramenta didática e de formação continuada dos docentes. 

 

2.1 Ensino de biologia na atualidade  

 

Nas últimas décadas, a escola vem atravessando graves problemas com relação aos 

processos de ensino e aprendizagem. Os alunos de hoje, não conseguem mais associar os 

conteúdos dados em sala de aula com o seu cotidiano, pois as aulas são ministradas de forma 

tradicional, isto é, estão sendo feitas de maneira livresca, fragmentada e sem ludicidade 

(JUSTINA, 2001, p.21). 

A Biologia é uma das disciplinas em que os alunos têm uma certa dificuldade em 

compreender e assimilar seus conteúdos, pois a forma como é abordada, muitas vezes 

descontextualizada e fragmentada, dificulta o entendimento dos alunos causando um 

desinteresse e falta de estímulo por parte dos discentes em aprendê-la (KRASILCHIK, 2004, 

p.12). 

Admite-se que os conhecimentos proporcionados pela Biologia contribuam para 

que o estudante seja capaz de compreender os processos relativos ao fenômeno da vida. Dessa 

maneira, a formação cidadã, como função primordial da escola, pode ser alcançada na medida 

em que esses conhecimentos auxiliem na tomada de decisões, no contexto de um quadro ético 

de responsabilidade e respeito à vida em todas as suas formas (KRASILCHIK, 2004, p.18). 

Apesar desse aspecto, as Ciências Biológicas abrangem temas que exigem alta 

abstração, os quais apresentam dificuldades para o aprendizado. O ensino de Ciências e 

Biologia tem apresentado muitas falhas. É consenso entre os docentes, que há pouco 

envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem, em decorrência da falta de 

contextualização, das dificuldades de aplicabilidade e abstração dos conceitos abordados nas 

várias áreas da biologia (BRASIL, 2006, p. 34). 

O ensino de Biologia deve enfrentar alguns desafios: um deles seria possibilitar ao 

aluno a participação nos debates contemporâneos que exigem conhecimento biológico. Como 

enfatizam o PCN (2004) sobre a questão de o Brasil possuir uma das maiores biodiversidades 
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do planeta e muitas vezes isso nem entra em discussão em sala de aula com o professor; caso 

que deveria ser revisto. 

Outro desafio seria a formação do indivíduo com um sólido conhecimento de 

Biologia e com raciocínio crítico. Nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006, 

p.17) destaca que: 

Cotidianamente, a população embora sujeita a toda sorte de propagandas e 

campanhas, e mesmo diante da variedade de informações e posicionamentos, sente-

se pouco confiante para opinar sobre temas polêmicos e que podem interferir 

diretamente em suas condições de vida, como o uso de transgênicos, a clonagem, a 

reprodução assistida, entre outros assuntos(...) O ensino de biologia deveria nortear o 

posicionamento do aluno frente a essas questões, além de outras, como as suas ações 

do dia-a-dia: os cuidados com o corpo, com a alimentação, com a sexualidade 

(BRASIL, 2006, p.17). 

 

Como foi destacado anteriormente, os assuntos relacionados a Genética têm 

despertado uma curiosidade crescente na sociedade em geral, pois é um tema que mexe com o 

imaginário popular, como: uso de transgênico, células tronco e clonagem. Nessa perspectiva no 

tópico seguinte entender como o ensino de Genética está sendo repassado aos jovens no ensino 

médio e quais desafios o professor tem para abordar este tema tão polêmico e instigante em sala 

de aula é o tema abordado a seguir. 

 

2.2 Ensino de Genética 

 

A Genética sempre despertou no homem uma grande curiosidade, mesmo que só 

tenha ficado conhecida e categorizada oficialmente como um ramo de estudo da Biologia em 

1905, quando o geneticista inglês William Bateson usou o termo, derivado da palavra grega 

gemo (fazer nascer), ao enviar uma carta ao então geólogo Adam Sedgwick, cerca de quarenta 

anos após a clássica publicação dos resultados obtidos por Gregor Mendel (STURTEVANT, 

2001). 

Dentro da disciplina de Biologia (ou Ciências), as áreas de Genética e Biologia 

Molecular costumam chamar a atenção quando abordadas em sala de aula. O interesse pela 

Genética e Biologia Molecular vem crescendo significativamente, na sociedade em geral e nos 

diferentes graus de ensino. Seus aspectos positivos (transgênicos, clonagem humana, células-

tronco...) são supervalorizados, enquanto muitas questões éticas, morais e riscos da aplicação 

das novas tecnologias genéticas são desconsiderados (PANSERA-DE-ARAÚJO; SCHEID, 

2007) 



22 
 

 A Genética é vista com frequência na sala de aula de forma teórica e tradicional. A 

maioria dos professores de biologia transforma a aula em uma sequência de possíveis 

combinações entre letras que correspondem aos genes, sem que os alunos compreendam o que 

é um gene e como ele se comporta de geração para geração. Depois disso, a aula se transforma 

em sucessivos cálculos de frações e porcentagens para determinar as chances de um indivíduo 

possuir ou não um caráter hereditário. 

Temas relacionados à Genética e a Biologia Molecular são cada vez mais comuns 

na mídia, no entanto, estes tópicos tiveram pouca penetração nos programas de ensino e um dos 

principais motivos para isso é o fato dos professores não possuírem formação teórico-prática 

atualizada. De acordo com Ribeiro (2012) o resultado da formação inadequada dos professores 

é um distanciamento progressivo, e rápido, entre o ensino “escolar” e a assimilação dos 

conceitos informais, não sistematizados, através da mídia. 

Como enfatiza Loreto e Sepel (2006): 

(...) os professores de biologia são constantemente expostos a situações que 

demandam posicionamento e explicações adicionais àquelas que o aluno traz para sala 

de aula e, na maioria das vezes, o professor não tem segurança para ordenar e conduzir 

discussões sobre temas complexos e polêmicos como, por exemplo: cultivo de 

células-tronco, clonagem terapêutica ou reprodutiva, alimentos transgênicos ou 

terapia gênica (LORETO; SEPEL, 2006, p.5). 

 

Krasilchick (2004) salienta que os desafios do mundo contemporâneo, 

particularmente os relativos a estar em sintonia com a produção científica para além daquela 

que tradicionalmente é abordada e com os resultados da pesquisa em ensino de biologia, é algo 

imprescindível para uma atuação docente consistente, seja a de professores de biologia, seja a 

de seus formadores. 

Para ter autonomia intelectual e ser possuidor de pensamento crítico em relação à 

genética, o indivíduo deverá ser Alfabetizado Cientificamente e Tecnicamente (ACT). De 

acordo com Fourez (1994), ser alfabetizado cientificamente e tecnicamente significa, 

sobretudo, que tomará consciência de que as teorias e modelos científicos não serão bem 

compreendidos se não se sabe o porquê, em vista de quê e para que foram inventados. 

Justina (2006,p.36) faz a seguinte consideração: 

A ignorância ou a rejeição de conhecimentos novos leva, frequentemente, ao 

conservadorismo e à intolerância. A genética tem fornecido conceitos inovadores, 

como a terapia gênica, que têm mudado radicalmente a visão de si mesma e sua 

relação com o resto do universo. Para a não rejeição e/ou ignorância frente às novas 

descobertas em genética, as pessoas necessitam compreender o grande espectro de 

aplicações e implicações tanto da genética básica quanto da genética aplicada 

(JUSTINA, 2006, p.36). 
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As Ciências estão ligadas a uma forma de poder e isto é ilustrado por exemplos 

práticos do cotidiano (FOUREZ, 1994). Um deles é a compreensão das doenças hereditárias; 

outro é o conhecimento das razões para os agricultores terem cautela no cultivo de plantas 

modificadas geneticamente. Pesquisas para verificar as implicações dos produtos transgênicos, 

ainda estão em andamento. O consumidor deve decidir, com base em conhecimentos 

cientificamente válidos, pelo consumo ou não destes produtos. Estes exemplos servem para 

demonstrar como os diferentes conhecimentos em genética podem ajudar na compreensão de 

diferentes situações.  

A expectativa é a de que os conceitos necessários para a compreensão dos novos 

rumos da Genética sejam adquiridos na sala de aula, por meio de práticas que contemplem a 

investigação científica e o estudo dos problemas atuais para discussão dos aspectos éticos a eles 

relacionados. De acordo com Lorenzetti (2000), para se posicionar diante dos questionamentos 

fornecidos pelos avanços científicos e tecnológicos da genética, os cidadãos dependem de uma 

base de conhecimento, que deve ser fornecida na escola, na educação científica. A capacidade 

de entender tais debates é hoje tão importante quanto o saber ler e escrever. 

No entanto, atualmente, sabe-se que o conhecimento de Genética do público leigo 

é muito rudimentar, mesmo considerando estudantes de diferentes graus de escolaridade, 

inclusive universitário. A análise bibliográfica de trabalhos, sobre populações norte-americanas 

e europeias, revela uma série de trabalhos e pesquisas realizados que concluem que o nível de 

alfabetização científica e/ou entendimento das ideias e dos processos da Genética básica, entre 

os estudantes e a população em geral, é baixo (GRIFFITHS, 1993). 

Para ocorrer a Alfabetização Científica e Técnica (ACT) em Genética, é necessário 

que sejam ultrapassados os fatores limitantes na atividade pedagógica que são: a abordagem 

fragmentada e descontextualizada dos tópicos; o livro didático como único recurso didático-

metodológico e o estudo da genética mendeliana em detrimento da genética moderna. Tal 

superação pode estar associada a uma dinâmica de aula capaz de estimular o interesse dos 

alunos, de instigá-los a resolver os problemas que devem emergir das próprias atividades, 

organizadas e orientadas pelo professor para a compreensão de um conceito e dos 

procedimentos envolvidos. Desta forma, irá ser proporcionado o confronto entre as concepções 

dos alunos e os conceitos científicos no assunto que está sendo tratado, e a possibilidade 

também da inserção de temáticas atuais (JUSTINA, 2001). 

A compreensão dos conceitos básicos é essencial ao entendimento das novas 

tecnologias. Dentre os conceitos básicos para compreensão das novas tecnologias em Genética 

estão: célula, mitose, meiose, gene, cromossomo, DNA e fluxo da informação genética. A 
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assimilação destes conceitos pode ser facilitada pela(s) metodologia(s) abordada pelo professor, 

que podem ser: debates, seminários, aulas de campo, aulas experimentais, aulas expositivas, 

uso de vídeos, etc. 

Metodologias no ensino de Biologia/Genética serão debatidos nos tópicos 

seguintes. 

2.3 Metodologias para o ensino de Biologia 

A escola, historicamente, tem se constituído como uma instituição social de 

reconhecido papel formativo e vem sendo desafiada, diante do acelerado avanço científico e 

tecnológico vivenciado pela sociedade contemporânea, particularmente no campo da Biologia, 

a tornar acessível aos estudantes os conhecimentos produzidos pelas diversas ciências 

(CASTRO, 2013). 

A partir da década de 70, o ensino de Ciências passou a ser bastante discutido. 

Vários pesquisadores (ANGOTTI, 1993; CACHAPUZ, 2005; CARVALHO e GIL-PÉREZ, 

2001; DELIZOICOV et al, 2002; KRASILCHICK, 1987; BASTOS, 1998 e 

SCHNETZLER,2002) têm se dedicado a investigar como os docentes trabalham, em suas 

escolas, os conhecimentos científicos produzidos historicamente pela humanidade. 

Tradicionalmente, as Ciências têm sido ensinadas como uma coleção de fatos, 

descrição de fenômenos e enunciados de teorias a decorar. Assim “para muitos alunos, aprender 

Ciências é decorar um conjunto de normas, fórmulas, descrições de instrumentos, substâncias 

e enunciados de “leis” (KRASILCHIK, 1987, p.52). Além da memorização de muitos fatos, 

outro problema do ensino de Ciências é a inadequação do que é ensinado à idade dos alunos, 

pois o que se ensina à grande parte dos alunos não tem sentido, por não ser compatível com seu 

desenvolvimento intelectual e emocional. 

Quanto ao ensino de Biologia, especificamente, uma parcela significativa das 

informações nessa área é obtida por meio de observação direta dos organismos ou fenômenos 

ou por meio de observações de figuras, modelos, etc. Contudo, nem sempre é possível observar 

o objeto de estudo, que é, então, substituído por ilustrações e, ao utilizá-las, os professores nem 

sempre consideram as dificuldades para a compreensão de representações simbólicas 

(KRASILCHIK, 2011). 

Para a consecução de aprendizagem é necessário levar em consideração a 

adequabilidade da metodologia empregada, bem como os conhecimentos/saberes que a 
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fundamentam (CASTRO, 2013). É igualmente importante que o professor perceba se o 

conteúdo que está abordando é compatível com o desenvolvimento intelectual dos aprendizes, 

uma vez que, para Cardoso et al (2003), constituem-se como grandes obstáculos aos processos 

de ensino-aprendizagem de Ciências e de Biologia o seu caráter abstrato e sua considerável 

complexidade, que pode ser evidenciada na pouca compreensão dos alunos em relação à 

tridimensionalidade inerente aos organismos e às estruturas biológicas. 

É consenso entre os autores Krasilchik (2005), Marandino et al (2005), Sacristán 

(2000), Torres et al (2007) e Delizoicov (2000) que o conteúdo e a metodologia estão 

intimamente relacionados, tanto para o ensino quanto para a aprendizagem. Desta forma, uma 

vez determinado o conteúdo a ser trabalhado e seus objetivos, o próximo passo é responder a 

pergunta: como fazer? Selecionar a modalidade didática a ser utilizada é um bom começo. Para 

esta seleção o professor precisa ter bem claro as características de sua turma, o tempo de que 

dispõe e os recursos necessários e disponíveis. Ainda, lembrar que as aulas de Biologia devem 

promover debates e discussões sobre o papel e as influências exercidas pelo conhecimento 

científico na sociedade. A escolha da metodologia, é importante esclarecer, está diretamente 

ligada às concepções de educação, ensino e aprendizagem e ciências que os docentes possuem. 

O contexto em que a escola está inserida também é importante na escolha da metodologia. 

Ribeiro e Santos (2012) destacam, 

A busca por novas metodologias de ensino deve ser uma constante na profissão de 

educador, bem como estar inteirado acerca do que há de novo dentro da área que 

ministra. Informações passadas dentro da sala de aula podem se tornar obsoletas, 

erradas ou incompletas dentro de poucos anos, o que trará problemas conceituais ou 

de pré-conceitos em relação a determinados conteúdos  ou assuntos para os alunos (...) 

(RIBEIRO; SANTOS, 2012, p. 59). 

                    Neste contexto, e de acordo com as necessidades e exigências da prática docente, 

dependendo das condições da escola e do interesse de seus alunos, o professor selecionará a 

modalidade didática mais adequada para aquela situação/conteúdo. 

                   Algumas modalidades didáticas que são utilizadas no ensino de Biologia são: Aulas 

Expositivas; Discussões; Demonstrações; Aulas Práticas; Excursões; Projetos; Mapas 

Conceituais; Mídias; etc.  

                    Segundo Krasilchik (2004) podemos classificar as modalidades didáticas de acordo 

com as atividades desenvolvidas tais como: 

(...) falar – aulas expositivas, discussões, debates; fazer – simulações, aulas práticas, 

jogos, projetos e mostrar – demonstrações, filmes etc. Podemos classificar as 

modalidades didáticas como outros enfoques, como em objetivos de ensino ou ainda 

pelo tamanho de grupo de alunos, porém isto não altera sua variedade e ainda 

demonstra que nem uma é completa e que a modalidade deve ser escolhida pelo 

professor, sendo esta determinada pelo conteúdo a ser apreendido, pelo tempo e 
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instrumentos disponíveis e também pela necessidade dos alunos a qual será ministrada 

a aula (KRASILCHIK, 2004, p. 46). 

 

Destacamos trechos das Orientações Curriculares do Médio (BRASIL, 2006, p.26) 

em que são apresentadas estratégias para o ensino de conteúdos de Biologia, 

O processo ensino-aprendizagem é bilateral, dinâmico e coletivo, portanto é 

necessário que se estabeleçam parcerias entre o professor e os alunos e dos alunos 

entre si. Diversas são as estratégias que propiciam a instalação de uma relação 

dialógica em sala de aula e, entre elas, podemos destacar algumas que, pelas 

características, podem ser privilegiadas no ensino de biologia. São elas: 

 Experimentação: As atividades experimentais devem partir de um problema, de uma 

questão a ser respondida. Cabe ao professor orientar os alunos na busca de respostas 

(BRASIL, 2006, p.26). 

 Estudos do meio: A realização de estudos do meio é motivadora para os alunos, pois 

desloca o ambiente de aprendizagem para fora da sala de aula (BRASIL, 2006, p.27).  

 Desenvolvimento de projetos: O ensino por meio de projetos, além de consolidar a 

aprendizagem, contribui para a formação de hábitos e atitudes, e para a aquisição de 

princípios, conceitos ou estratégias que podem ser generalizados para situações 

alheias à vida escolar (BRASIL, 2006, p.27).  

 Jogos: Os jogos permitem o desenvolvimento de competências no âmbito da 

comunicação, das relações interpessoais, da liderança e do trabalho em equipe, 

utilizando a relação entre cooperação e competição em um contexto formativo 

(BRASIL, 2006, p.28). . 

 Seminários: Dá oportunidade aos alunos para pesquisar em diferentes fontes, visitar 

instituições, entrevistar especialistas, organizar as suas idéias, realizar julgamentos 

críticos e exercitar posturas éticas (BRASIL, 2006, p.28). 

 Debates: Uma outra estratégia que desperta grande interesse nos alunos é a que 

envolve uma pesquisa, individual ou em grupos, sobre um tema, e o debate em sala 

de aula das conclusões a que chegaram os diferentes grupos (BRASIL, 2006, p.29).  

 Simulação: Os alunos poderiam ser orientados na proposição e na realização de 

experimentos simples para testar suas hipóteses. (BRASIL, 2006, p.29) 

 

Várias outras estratégias poderiam ainda ser sugeridas com a utilização do 

computador, internet e redes sociais, conhecidas como Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC).  

De acordo com Pontes (2002),  

As TICs podem apoiar a aprendizagem de conteúdos e o desenvolvimento de 

capacidades específicas, tanto através de software educacional como de ferramentas 

de uso corrente. Na escola é de fundamental importância o trabalho em grupo, a troca 

de experiências, e pode-se ter esse acesso de uma maneira mais ampla e dinâmica por 

meio das TICs. Elas “constituem ainda um meio de comunicação a distância e uma 

ferramenta para o trabalho colaborativo (permitindo o envio de mensagens, 

documentos, vídeos e software entre quaisquer dois pontos do globo) (PONTE, 2002, 

p.2). 

O essencial, no entanto, é que a seleção das metodologias de ensino leve em conta 

se a estratégia é a mais adequada para explorar o assunto e, principalmente, para desenvolver 

as competências privilegiadas para aquele instante (PCN+, 2002). Com relação as metodologias 

adotadas para a compreensão do ensino de genética não são diferentes, o professor deve planejar 
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bem sua aula para que ocorra uma boa troca professor-aluno e o assunto seja compreendido e 

assimilado pelos discentes, e isto será discutido no próximo sub tópico do capítulo. 

 

2.4 Metodologias para o ensino de Genética 

 

Atualmente, torna-se consensual entre docentes e discentes o fato de haver pouco 

envolvimento no processo ensino-aprendizagem quando relacionado às dificuldades de 

aplicabilidade e abstração dos conceitos que são abordados, o que abrange as diversas áreas das 

Ciências Biológicas. Este aspecto se sobressalta em decorrência de déficit ou, até mesmo, 

inexistência, em certos momentos, da contextualização de conteúdo (RODRIGUES e MELLO, 

2005) remetendo os alunos a uma simples situação de aquisição de conhecimento prévio, 

superficial ou preparatório para algum evento/prova/concurso, sem propiciar uma possível 

releitura ou problematização do conteúdo que possibilitasse o desenvolvimento do potencial 

congênito do indivíduo. 

Recentemente, têm sido bastante comuns comentários positivos expressos por 

professores relatando sobre experiências bem-sucedidas em se tratando da utilização da 

Genética Humana em sala de aula, visto que, dessa forma, o aluno torna-se mais interessado 

devido à maior facilidade de contextualizar o que se ensina (CAMARGO e INFANTE-

MALACHIAS, 2007). No entanto, o ensino de Biologia, em geral, parece ainda apresentar a 

Ciência completa ou parcialmente desvinculada de relações e/ou aplicações dos conceitos 

concernentes ao cotidiano dos alunos, sem dar a oportunidade aos mesmos de refletir sobre o 

seu meio à luz dos novos conhecimentos estruturados em sala de aula (KRASILCHIK, 2004). 

Nesse sentido, é relevante observar o impacto das pesquisas que vêm sendo 

realizadas tendo como objeto de estudo justamente aspectos do ensino de Genética e Biologia 

Molecular no Ensino Médio. Não basta apenas observar os impactos em relação ao ensino, mas 

também é proeminente analisar as contribuições que estes trabalhos apresentam no que diz 

respeito à aprendizagem e, se possível, à transposição dessa aprendizagem para o convívio 

social dos alunos em seu cotidiano. A desvinculação da ciência com o dia-a-dia, como 

supracitado, talvez seja efeito exatamente da necessidade de pesquisas que se aprofundem nesta 

(des)vinculação com a finalidade de, primeiramente, explorar as causas e efeitos dessa relação 

quase inexistente entre ciência e cotidiano e, posteriormente, determinar possíveis estratégias 

para solucionar os problemas em questão (MELO e CARMO, 2009) 

A utilização de ferramentas para tornar o processo de aprendizagem desses 

conceitos mais efetiva e dinâmica é importante, pois a dinamização dos meios de ensino-
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aprendizagem pode contribuir para o melhor aprendizado dos estudantes, tanto quando se 

proporciona o maior envolvimento dos alunos quanto na reestruturação da prática em fuga ao 

tradicionalismo, este muitas vezes exacerbado, que pode contribuir negativamente no 

aprendizado dos alunos (PAVAN et al., 1998). 

Talvez uma tentativa de contextualizar a Genética, conforme as possibilidades 

existentes no ambiente escolar, almejando simplificar a condução de experiências práticas, seja 

uma possível alternativa à construção do conhecimento pela prática.  Assim, dessa maneira, 

seja possível proporcionar maior dinamização na realização de práticas em relação ao estudo 

com humanos, mediante contextualização com temas discutidos na mídia. Isto contribuiria 

expressivamente para o desenvolvimento da prática de ensino, gerando uma ótima fonte de 

discussão, inclusive sem esbarrar ou se contrapor à ética que rege as experiências práticas com 

animais vivos na escola básica.  

Para Justina e Ferla (2006), a proposta lúdica para o ensino de biologia, 

principalmente na área da Genética e Biologia Molecular, torna-se uma ferramenta de ensino 

que pode ajudar muito o aluno a compreender e fixar conhecimentos de forma eficaz e divertida 

gerando assim prazer em aprender. Além do lúdico podemos destacar como metodologias para 

o ensino de Genética a utilização de modelos tridimensionais (Dna, Rna, Cromossomos, etc), 

filmes (A ilha; Óleo de Lorenzo; Marcas do destino; A teoria de tudo, etc); aulas práticas, aulas 

expositivas e o uso dos meios virtuais (sites, blogs, etc). 

A utilização de modelos em educação em Ciências é relevante (COLINUAX, 

1998). O uso adequado de modelos, a efetiva abordagem construtivista, o aporte epistemológico 

e a seleção de conteúdos programáticos estão entrelaçados e são referenciais norteadores no 

ensino de ciências, numa perspectiva de construção efetiva do conhecimento científico escolar 

(LORENZINI; ANJOS, 2004). 

Krasilchick (2004) salienta que os modelos didáticos são um dos recursos mais 

utilizados em aulas de Biologia, para mostrar objetos em três dimensões. No entanto, eles 

podem apresentar várias limitações, como fazer os estudantes entenderem que os modelos são 

simplificações do objeto real ou fases de um processo dinâmico. Para diminuir essas limitações 

e envolver o aluno no processo de aprendizagem, é importante que eles façam os próprios 

modelos. 

Brandão, Acedo (2000) defendem a utilização de modelos didáticos como 

facilitadores da compreensão da Genética. De acordo com Giordan, Vecchi (1996), um modelo 

é uma construção, uma estrutura que pode ser utilizada como referência, uma imagem analógica 

que permite materializar uma ideia ou um conceito, tornados assim, diretamente assimiláveis. 
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No ensino de Biologia, existem vários campos de atuação que podem ser explorados 

e evidenciados pelo professor, tomados como ponto de partida e contextualização de suas aulas. 

Em Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006, p.36), destaca: 

O agronegócio, as questões de saúde pública, o turismo ambiental, os transgênicos, a 

própria divulgação científica e a transmissão do conhecimento são todos exemplos 

que podem ser destacados. Cada realidade certamente propicia um enfoque e uma 

abordagem distintos, e cabe ao professor estar atento e selecionar os temas que mais 

seduzirão seus alunos (BRASIL, 2006, p.36). 

Particularmente em relação ao Ensino de Genética, Ribeiro e Santos (2012) 

afirmam: 

A área da Genética, Biologia Molecular e suas tecnologias inundam os noticiários 

diariamente com novas informações acerca de pesquisas realizadas em todo o mundo 

e de como estas podem auxiliar a medicina e melhorar a qualidade de vida do homem. 

Mas nem sempre essas notícias são transmitidas de maneira imparcial ou com 

tratamento científico específico, o que pode gerar conclusões erradas ou pré-conceitos 

para o receptor dessas informações  

A escola deve fazer parte deste ambiente de discussão acerca destes temas polêmicos, 

como estes ligados à área de Genética. O educador deve estar preparado para ouvir o 

que seu aluno traz de informação, ajuda-lo a interpretar os dados assimilados, 

esclarecer ou completar tais informações, de forma que o assunto não se esgote e 

esteja aberto a novas discussões e não gere pré-conceitos, promessas ou conclusões 

precipitadas. E nessa discussão, são necessários mais recursos didáticos, afora quadro 

e giz. Novas tecnologias educacionais tais como vídeos, internet, jogos e outras 

ferramentas informatizadas, desde que utilizadas com planejamento e com critérios 

específicos, são alternativas valiosas para incrementar a abordagem destes temas 

(RIBEIRO; SANTOS, 2012, p. 59)  

 

Delezoicov (2000) refere-se à forte crítica que o ensino das Ciências Naturais sofre 

por seu excessivo distanciamento dos fenômenos e das situações que constituem o universo dos 

alunos. Descreve ainda que, esforços de se trabalhar os mesmos conteúdos de ensino mais 

vinculados àquele universo mostram que é possível, no nível médio de ensino, uma efetiva 

aproximação dos modelos e das abstrações contidas no conhecimento científico e sua aplicação 

em situações reais. 

Tomando como base a situação citada na passagem anterior, onde o professor 

poderia encontrar tal suporte para ajudá-lo em suas aulas? O Portal do Professor, site criado 

pelo MEC, surgiu com o intuito de auxiliar os professores com aulas e metodologias 

diversificadas, para assim os docentes do ensino fundamental, médio e superior trabalhem o 

conteúdo que estão lecionando de diferentes metodologias, o que é apresentado no próximo 

tópico, no qual é abordado o Portal do Professor. 
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2.5 O Portal do Professor 

 

O Portal do Professor foi lançado em junho de 2008, como uma proposta do 

Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e Vinculado à 

Secretaria de Educação a Distância (SEED). O acesso ao sítio eletrônico do Portal pode ser 

efetuado de qualquer navegador comum, como por exemplo, o Internet Explore ou o Mozila 

Firefox, através do Endereço: http://portaldoprofessor.mec.gov.br (figura 01). 

Figura 1: Página de apresentação do portal do professor 

 

Fonte: Portal do Professor (http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html) 

 

                     A estrutura do site configura-se em um portal, conceituado como um site ou sítio 

eletrônico que oferece um volume importante de informações e conteúdos e que permite abrir 

links para outros recursos (GOMEZ, 2010). Assim, um portal funciona como uma ferramenta 

de busca integrada a funções de interação entre usuários, como os chats e as listas de discussão, 

e ainda acesso a conteúdos especializados (DIAS, 2001). Isso significa que, pelo Portal do 

Professor, é possível ter acesso a outros sites relacionados à formação e ao exercício da prática 

docente e a serviços como notícias, blogs, fóruns, entre outras formas diversas de interação. 

                      Assim, quando o Portal propõe o uso da Internet no auxílio à formação docente e 

o uso das novas tecnologias no processo ensino-aprendizagem, por meio de um banco 

multimídia de recursos educacionais, entendemos que ele estabelece um diálogo com a 

possibilidade das novas tecnologias e mídias fazerem parte do processo de ensino e 

aprendizagem. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html
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                    Na primeira tela do Portal do Professor, no centro da página encontra-se um menu 

principal (figura 02) que dá acesso a áreas importantes do site e com relação direta com as 

atividades que os usuários buscarão no Port 

Figura 2: Menu principal do Portal do Professor. 

 

Fonte: Portal do Professor (http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html) 

 

Da esquerda para direita estas áreas estão organizadas em: 

 Espaço da Aula: é um lugar para criar, visualizar e compartilhar aulas de todos os níveis 

de ensino. As aulas podem conter recursos multimídia, como vídeos, animações, áudios 

etc, importados do próprio Portal ou de endereços externos. Qualquer professor pode: 

criar e elaborar; desenvolver aulas individualmente ou em equipe; pesquisar e explorar 

o conteúdo das aulas. 

 Jornal do Professor: este é um veículo inteiramente dedicado a revelar o cotidiano da 

sala de aula, trazendo quinzenalmente temas ligados à educação. 

 Multimídia: coleção de recursos multimídia publicados no Portal para todos os níveis 

de ensino e em diversos formatos. 

 Cursos e Materiais: links com informações educacionais diversas para subsidiar a 

formação dos profissionais da educação. Entre eles estão: cursos, materiais de estudo, 

cadernos didáticos e sites temáticos. 

 Colaboração: neste ambiente é possível o acesso a várias ferramentas de interação entre 

professores. Entre elas: Chat, Fórum, Portal Youtube e Compartilhando Apresentações; 

entre outras ferramentas da internet. 
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 Links: Sites e portais nacionais e internacionais para auxiliar a pesquisa e a formação 

de professores. Entre eles: Bibliotecas, Museus, Portais Educacionais, Revistas, 

Observatórios e Planetários, Jornais, Plataformas Educacionais e outros. 

 Visite Também: neste ambiente podemos destacar a TV Escola e a Plataforma Freire, 

onde se tem acesso ao Plano Nacional de Formação de Professores. Um programa do 

Ministério da Educação destinado aos professores em exercício das escolas públicas 

estaduais e municipais, sem formação adequada conforme exige a lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB), que oferece cursos superiores públicos e gratuitos. 

                  O Portal do Professor tem como objetivo apoiar os processos de formação dos 

professores brasileiros e enriquecer a sua prática pedagógica. Com base nesta proposta e nos 

nossos entendimentos sobre o site, o compreendemos como um espaço em que todo docente, 

que tenha acesso à rede de informações da internet, pode procurar apoio ao seu processo de 

formação, enriquecendo as práticas escolares à medida que se familiariza com a proposta do 

Portal e a torna realidade no contexto escolar (FREITAS, 2011). 

Nesta mesma direção, Prata (2009) expressa os objetivos da proposta no apoio aos 

processos de formação do professor que se efetivam incentivando-os a propor, a analisar e a 

comentar sugestões de aulas; divulgar experiências das escolas; selecionar e utilizar coleções 

multimídia; interagir com outros professores e especialistas; acessar ferramentas digitais 

públicas e compartilhar links. 

Analisando esses objetivos, percebe-se que o Portal propõe que este espaço se 

efetive como um local de aprendizagem, no qual professores de distintas regiões têm a 

possibilidade de socializar suas experiências, bem como conhecer diversas entidades, como 

museus, centro de ciências, bibliotecas, entre outras. Assim, tanto as pessoas em conexão, como 

os ambientes que elas podem visitar, encontram-se distantes fisicamente, mas por intermédio 

da rede e do espaço do Portal, podem compartilhar aprendizagens e experiências. 

Pelo que foi exposto e discutido sobre o Portal, percebe-se sua importância como 

um sítio eletrônico, onde o professor pode localizar diferentes aulas sobre um determinado 

assunto que queira trabalhar em suas aulas e uma diversidade de sugestões de metodologias, 

vamos no próximo capítulo abordar o caminho metodológico percorrido para a realização deste 

trabalho. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 Esta é uma pesquisa com abordagem prioritariamente qualitativa, aplicada, 

exploratório e descritiva, com delineamento de pesquisa de campo e documental, que utilizará 

como técnicas de coleta de dados e análise de documentos.  

 Em articulação com o contexto no qual se desenvolveu a pesquisa, os professores 

expuseram em entrevistas semiestruturadas como trabalham o conteúdo genética em suas aulas, 

citando as problemáticas apresentadas por eles em abordar o conteúdo, as dificuldades 

apresentadas pelos alunos na compreensão do assunto, quais metodologias adotadas na 

aplicação deste conteúdo e se conhecem o Portal do Professor. A pesquisa foi realizada em 

quatro escolas públicas estaduais do Município de Itapipoca-CE com seus professores de 

Biologia. As respostas dos professores foram consideradas para se proceder a escolha do tema 

a ser investigado no Portal do Professor e na proposta da aula a ser enviada para este portal. 

 

3.1 Ambiente de Estudo 

 

                  As escolas que fizeram parte da pesquisa foram: EEM Joaquim Magalhães, EEM 

Coronel Murilo Serpa, EEFM Anastácio Alves Braga e EEP Rita Aguiar Barbosa. Todas estas 

unidades de ensino localizam-se na cidade de Itapipoca-CE, a 132Km de Fortaleza. São todas 

escolas estaduais localizadas na sede do município, os alunos que frequentam estas escolas são 

jovens da sede urbana, sertão, praia, serra e cidades vizinhas (Amontada, Tururu, Uruburetama 

e Trairi). Nestas escolas o número de professores de Biologia varia de 02 a 04 por escola, 

totalizando 12 professores, sendo selecionados aqueles professores que atuam no terceiro ano, 

série na qual os conteúdos de genética são abordados. Porém, somente 9 professores 

responderam as entrevistas, pois os outros 3 estavam de licença médica no período em que a 

pesquisa foi realizada. No Quadro 1 são apresentados os nomes das escolas e o respectivo 

número de professores participantes. 

Quadro 1 - Escola e total de professores de Biologia que participaram da pesquisa  

ESCOLA 
Nº DE PROFESSORES DE 

BIOLOGIA 

EEM JOAQUM MAGALHÃES 03 

EEM MURILO SERPA 03 

EEFM ANASTÁCIO ALVES BRAGA 02 
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EEP RITA AGUIAR BARBOSA 01 

Fonte: Fornecido pelo autor 

 

3.2 ETAPAS DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

- 1ª ETAPA 

Foi realizada uma visita às escolas para a apresentação do projeto e convite aos professores a 

participarem da pesquisa. Foi apresentado um termo de aceitação por parte do diretor (Apêndice 

I) que permitiu ao autor da pesquisa frequentar o ambiente escolar e um documento (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido) em que o professor aceita participar da pesquisa (Apêndice 

II). 

- 2ª ETAPA 

Foram feitas entrevistas estruturadas com os docentes de biologia. Um roteiro (APÊNDICE 1) 

foi elaborado previamente e utilizado para realizar as entrevistas. As perguntas abordaram: 

identificação, formação acadêmica, tempo de magistério, trajetória profissional, relação dele 

com o conteúdo de genética, dificuldade ensinar o assunto, dificuldades do aluno em aprender 

genética, metodologia (s) utilizada (s) para ensinar genética, formação continuada voltada para 

genética, conhecimento e utilização do Portal do Professor. 

-3ª ETAPA 

As temáticas apontadas como as mais problemáticas pelos professores durante a entrevista 

serviram como termo de busca no portal do professor. Foram feitos levantamentos e análise das 

metodologias indicadas nas sugestões de aula presentes no Portal do Professor que poderão 

auxiliar os docentes em suas aulas de genética sobre aquele determinado assunto. Foram 

analisadas as propostas didáticas (aulas) apresentadas segundo o assunto, estratégia didática, 

recursos didáticos, referencial teórico utilizado, etc. Foram organizadas fichas para a realização 

da análise. 

- 4ª ETAPA 

Após realizada esta triagem no Portal do Professor, foram escolhidos de 02 a 03 assuntos 

sugeridos pelos professores e finalmente foi escolhida para análise aquela mais citada pelos 

professores da pesquisa.  Foi feita a organização de uma proposta de aula a ser enviada ao Portal 

do Professor, a partir das entrevistas realizadas e a análise das sugestões do Portal. 

Após ser detalhado toda a metodologia do trabalho, no próximo título serão 

apresentados os resultados da pesquisa e suas considerações. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

                  Neste capítulo será apresentado o resultado das entrevistas aplicadas com os 

professores de Biologia das escolas estaduais do município de Itapipoca-CE e suas respectivas 

sugestões sobre o ensino de genética e as temáticas que consideram mais complicadas de serem 

compreendidas por parte dos alunos e dos próprios professores. O tema Biotecnologia foi o 

mais citado. Após este momento, foi feita uma varredura no Portal do Professor sobre as aulas 

de Biotecnologia que lá existiam e feito um estudo das metodologias que os autores usaram. A 

partir dessas informações, buscamos preparar uma aula que pudesse ajudar os docentes em 

relação à discussão do tema biotecnologia, principalmente professores de escolas públicas do 

interior, que muitas vezes não contam com uma estrutura adequada para um ensino de 

qualidade. 

 Apresentamos primeiramente os resultados dos questionários utilizados com os 

professores da rede pública de ensino estadual em Itapipoca (CE). 

 

 4.1 Análise dos Questionários com os professores 

 

O questionário foi realizado com um grupo de 09 professores que lecionam 

Biologia em 4 escolas estaduais do município de Itapipoca-CE, são elas: EEM Joaquim 

Magalhães, EEM Coronel Murilo Serpa, EEFM Anastácio Alves Braga e EEEP Rita Aguiar 

Barbosa. A maioria dos professores tem em média 4 anos de experiência na docência, sendo 

que muitos lecionam nas três séries do ensino médio ou alguns concentram suas aulas somente 

em alguma das séries do ensino médio; alguns só lecionam nos 3ª anos, série escolar em que 

geralmente genética é abordada nos livros didáticos. 

 Dos docentes que participaram da pesquisa, 8 são graduados em Ciências 

Biológicas e 1 professor é graduado em outra área (Pedagogia) com habilitação em Biologia. A 

pesquisa mostra um bom indicador, que é a formação dos professores na área que atuam, que 

no caso é a biologia, entendendo que sendo capacitado na área que leciona o professor tem mais 

embasamento, segurança e propriedades para abordar o que aprendeu na sua graduação.  

Tornar-se e ser um professor está cada vez mais sendo reconhecido como um 

processo complexo, que envolve a pessoa intelectualmente, socialmente, moralmente, 

emocionalmente e esteticamente (BEATTIE, 1995). Na análise de Gil Pérez (1996), começa-

se a questionar, as visões simplistas sobre a formação dos professores de Ciências (Biologia, 

Química e Física) e a compreender a necessidade de uma preparação rigorosa para garantir uma 
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docência de qualidade, tarefa difícil, em função das limitações dos cursos e ainda do tempo 

limitado da formação inicial. Procurar cumprir as exigências de formação no período inicial 

conduziria ao prolongamento dos cursos ou a um tratamento superficial dos conteúdos. Por 

outro lado, muitos dos problemas do processo de ensino e aprendizagem não adquirem sentido 

até que o professor os tenha enfrentado em sua própria prática. O estabelecimento de uma 

estrutura de formação continuada, poderia minorar os problemas apontados.  

É necessário o professor estar sempre se atualizando para manter o nível de suas 

aulas satisfatórias e atraentes para os alunos, que estão cada vez mais exigentes, em virtude do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), no qual o aluno busca, com a média que alcança 

neste exame, ingressar em Universidades e Institutos Federais. 

Quanto à formação do professor da pesquisa que citou que era formado em 

Pedagogia com Habilitação em Biologia, esta é uma licenciatura curta que muitos professores 

que fazem graduação em Pedagogia adotam. Assim, ao concluir sua primeira formação já 

ingressam em uma segunda graduação, desta vez em uma área específica (Biologia, Química, 

Física, Matemática, História ou Geografia). Estes cursos de curta duração (2 anos) são 

oferecidos em cidades do interior do Ceará e de muitos estados do Brasil pela Universidade 

Vale do Acaraú (UVA), com sede em Sobral-CE. A UVA fixa unidades no interior, com a 

nomenclatura Instituto Vale do Acaraú (IVA), e a própria UVA emite os certificados ao final 

do Curso. Nestes cursos os professores têm aulas aos finais de semana e nas férias de 

julho/janeiro, que coincidem com as férias escolares, funcionando muitas vezes na escola que 

lecionam. Os professores que lecionam nestes cursos são selecionados pelo próprio instituto, a 

maioria tem o título de graduação e especialização. 

Segundo Krasilchik (2000, p.3), as licenciaturas curtas agravaram a situação do 

ensino de Ciências nas escolas, lançando no mercado um profissional com formação deficitária 

em vários sentidos.  

Após realizar uma análise sobre a formação dos professores que atuam nas escolas 

públicas estaduais de Itapipoca, veremos quais temáticas que os docentes lecionam apresentam 

mais dificuldades, o que será apresentado no próximo tópico do capítulo. 

 

4.1.1 Quais temas da Genética os professores de biologia têm mais dificuldade de lecionar.  

 

De todos os temas votados, 6 professores citaram o assunto Biotecnologia e 3 

professores abordaram a temática noções de probabilidade, sendo estes 2 assuntos os mais 
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lembrados pelos docentes entrevistados. Outro assunto que podemos destacar, citado pelos 

professores, foi a 2ª lei de Mendel. Cada professor poderia citar mais de um tema. 

Quadro 2 - Temas da Genética que os professores mais têm dificuldade. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O que se observa hoje nas escolas de ensino médio, é que os conteúdos 

relacionados, por exemplo, a Biotecnologia, apesar de sua relevância, têm sido abordados 

superficialmente. Isso ocorre tanto pela dificuldade encontrada pelos professores, pois se tratam 

de assuntos relativamente novos, os quais na maioria das vezes não foram abordados durante o 

seu período de formação acadêmica, quanto pelos alunos, por serem conteúdos abstratos, 

difíceis de serem compreendidos (CARBONI e SOARES, 2010, p.1). 

Alguns professores têm concepções errôneas sobre Ciências e as transmite aos seus 

alunos. Esta deficiência deve-se à formação de professores e precisa ser repensada e 

reestruturada (ALVES; CALDEIRA, 2005, p.2). O ensino de Genética e de suas tecnologias, 

que por vezes são temas polêmicos, merece uma atenção especial por parte de educadores da 

área de Biologia. 

Segundo Silva (2015),  

A probabilidade é uma ciência que está presente no cotidiano de todas as pessoas. São 

diversas as situações que envolvem inúmeros resultados possíveis e favoráveis. 

Quanto à Genética sabe-se que há estreita relação com a probabilidade, sendo 

necessária três décadas para a compreensão das leis de Mendel, quando se partiram 

do princípio de que a formação dos gametas se originava das leis da probabilidade. 

Assim, acredita-se que a aprendizagem da genética proporcionará aos alunos que 

aprendem matemática uma melhor compreensão de que a probabilidade vai além de 

jogos de azar e também oferecer a eles a oportunidade de rever conceitos matemáticos 

(SILVA, 2015, p.2). 

 

Segundo estudos realizados por Lopes (2005) sobre os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), o conteúdo de probabilidade é muito útil na sociedade atual, devido a 

necessidade que há nos indivíduos de compreenderem as informações veiculadas, fazer 

previsões que influenciam suas vidas pessoais e em comunidade. Seguindo, tem-se grande 

dificuldade em ensinar probabilidade para o Ensino Médio associado ao fato do aluno trazer 

“traumas” do tempo de estudo, pois não entendia a falta de utilidade de certos conteúdos. 

NÚMERO DE INDICAÇÔES          TEMAS DE GENÉTICA 

         6 Biotecnologia 

3            Noções de Probabilidade 

2 2ª lei de Mendel 
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Segundo Inocêncio (2001), com os avanços evidenciados na Genética, o sistema 

educacional brasileiro tem necessidade de adequar-se à realidade, aproximando a escola dos 

novos conceitos. 

 

Bugallo Rodriguez (1995) cita que, 

No começo dos anos oitenta surgiram trabalhos de grande interesse para a didática da 

Genética, trabalhos relacionados aos conteúdos de biologia mais difíceis de aprender, 

conteúdos mais importantes e difíceis para os professores de Ensino Médio tendo 

destaque três campos da Genética: mitose e meiose, genética mendeliana e teoria 

cromossômica (BUGALLO RODRÍGUEZ, 1995, p.32). 

 

Problemas decorrentes do desenvolvimento da Genética não podem deixar de 

compor o atual currículo de Biologia, visto que podem ser formadas lacunas graves na formação 

dos alunos, pois são organizadores conceituais com vínculos estreitos com as relações ciência 

e tecnologia e as perspectivas pessoais e sociais da Ciência (KRASILCHIK, 2001). 

Segundo Borges, Lima (2007) e Durbano et al. (2008), boa parcela dos alunos 

brasileiros sai do Ensino Médio entendendo, por exemplo, que as leis de Mendel são apenas 

“letras” como AA ou Aa, que são apenas símbolos, são sequências nucleotídicas, que 

representam os genes, e estão localizados nos cromossomos, se segregando durante a meiose 

para a formação dos gametas. 

Foi mostrado neste tópico os assuntos de Genética que os professores mais sentem 

dificuldades em lecionar e o motivo que leva a esta dificuldade em compreender os conteúdos 

será discutido no próximo tópico. 

 

4.1.2 A principal dificuldade dos alunos em compreender genética. 

 

 Os professores entrevistados citaram alguns dos motivos que levam os alunos a 

terem alguma dificuldade em compreender o assunto Genética, podemos destacar que: 7 

disseram que os conhecimentos básicos que trazem dos anos anteriores é deficiente; 7 

atribuíram a complexidade do tema, que envolve muito a interdisciplinaridade, isto dificulta a 

aprendizagem, pois a genética envolve muitas temáticas ao mesmo tempo; 6 atribuem a falta 

de interesse dos alunos e 4 dos professores disseram que os alunos tem dificuldades em associar 

o que estudam em sala com seu cotidiano 

Quadro 3 - Dificuldade de compreender genética pelos alunos 

NÚMERO DE RESPOSTAS DIFICULDADE DE COMPREENDER GENÉTICA 

7  Conhecimentos Básicos 
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7 Complexidade do tema 

6 Falta de interesse pela temática 

4 Relacionar com o cotidiano 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Atualmente, no Brasil, apesar das inovações científicas e tecnológicas fazerem 

parte dos currículos escolares nas escolas públicas, grande parte dos alunos não contextualiza 

o ensino de Biologia.  Com destaque aos conteúdos de Genética, que se tem na escola com sua 

realidade, pois a maneira como os conteúdos são trabalhados nas escolas, eles não são 

estimulados a isso. Assim, Oca (2005) relata que os conteúdos de Genética na Educação Básica 

pública, muitas vezes, são considerados difíceis e desinteressantes, não permitindo ao aluno 

fazer a correlação de que tópicos como ciclo celular, constituição e funcionamento da molécula 

de DNA, entre outros, abordados em sala de aula são a base para a criação de tecnologias que 

darão origem, por exemplo, aos transgênicos. 

Vê-se que a educação na contemporaneidade é marcada por grandes desafios, diante 

da evolução da informação, passando a exigir cada vez mais dos professores aprimoramento 

nas práticas educacionais em sala de aula, pelo constante e crescente avanço tecnológico e as 

rápidas transformações culturais e sociais que se fazem presentes em suas tarefas na sala de 

aula (DEMO, 2000, p.36). 

Muitos alunos chegam ao Ensino Médio nas escolas públicas com uma defasagem 

de aprendizagem enorme, principalmente na leitura e nas operações básicas matemáticas, algo 

constatado nos 12 anos que leciono como professor da rede pública e em sintonia com as 

dificuldades apontadas pelos alunos. Isso talvez pode não ser o único motivo de os alunos 

sentirem tanta dificuldade em compreender certos assuntos de Biologia no Ensino Médio, mas 

contribui muito. Com esta deficiência, as temáticas que os alunos sentem mais dificuldades em 

entender na Genética serão discutidas a seguir no próximo tópico. 

 

4.1.3 Temáticas de genética que os alunos sentem mais dificuldade em aprender. 

 

A partir deste questionamento, surgiram várias temáticas como o que os alunos 

sentem mais dificuldade em aprender e podemos destacar: 2ª lei de Mendel; Biotecnologia e 

Cruzamentos com 2 ou mais pares de genes. Os professores deram mais de uma resposta. 
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Quadro 4 – Temas de Genética que os alunos sentem dificuldade 

NÚMERO DE RESPOSTAS  TEMAS DE GENÉTICA 

7 Biotecnologia 

7 2ª Lei de Mendel 

4                    Probabilidade 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Cardoso e Oliveira (2010) apresentam-se as principais dificuldades encontradas 

pelos alunos na aprendizagem dos conteúdos de Genética: 

Além da abstração do conteúdo já mencionado, foram também indicadas: a baixa 

aprendizagem dos alunos – por falta de conhecimentos básicos, principalmente na 

área da matemática, o que dificulta no aprendizado das leis de Mendel, das 

probabilidades, de genética das populações – e a formação recebida pelos professores 

(CARDOSO e OLIVEIRA, 2010, p.7). 

 

Para PEDRACINI (2007), 

Os principais motivos que dificulta a aprendizagem significativa de conceitos e 

processos biológicos residem no ensino fragmentado e conservador, a reboco do 

século XIX, restringindo o aluno a cumprir tarefas repetitivas, sem sentido ou 

significado, valorizando somente a reprodução do conhecimento e, consequentemente 

formando apenas repetidores (PEDRANCINI, 2007, p.302). 

 

Diante dessa realidade, parece evidente que o modo como o ensino é organizado e 

conduzido está sendo pouco eficaz em promover o desenvolvimento conceitual. Um exemplo 

das implicações do ensino promovido dessa forma é a incompreensão ou compreensão 

equivocada dos atuais avanços biotecnológicos, tais como: a transgenia, o mapeamento e 

sequenciamento de genomas, clonagem de organismos, células-tronco, entre outros 

(PEDRANCINI et al., 2004ª; 2005). 

Os alunos como mostrado neste tópico apresentam grandes dificuldades em 

conteúdos relacionados a Genética que envolvem cálculos e temas com conceitos novos, como 

é o caso da Biotecnologia, pois é necessário que ocorra uma atualização constante, tanto por 

parte dos alunos e dos professores, pois vivemos em um mundo que informações vem e vão de 

forma dinâmica. Diante disso quais metodologias seriam mais adequadas para trabalhar 

determinados assuntos de biologia com nossos alunos na atualidade, fato que será discutido no 

próximo tópico a partir dos questionários respondidos pelos professores da pesquisa. 

4.1.4 Quais metodologias utilizam para ensinar genética. 

Todos os professores (100%) utilizam a aula expositiva e a lista de exercícios em 

suas aulas, utilizando o livro didático que foi adotado em suas escolas. Podemos destacar que 
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6 professores responderam que são adeptos a utilizar TIC’S (Datashow, Notebook, Tablet, 

Lousa Digital,etc.) em suas aulas;  5 professores informaram que adotam a utilização de filmes 

que sejam de acordo com o tema estudado em sala e utilizam o laboratório de Ciências da 

escola; 5 professores indicaram que gostam de realizar debates em sala de aula. 

  Quadro 5 – Metodologias utilizadas pelos professores 

NÚMERO DE RESPOSTAS METODOLOGIA UTILIZADA 

9 Aula expositiva 

9 Lista de exercícios 

9 Avaliações individuais 

6 TIC’S (Datashow, Notebook, Tablet, Laboratório 

de Informática, etc.) 

5 Laboratório de Ciências; Filmes e Debates em sala. 

   Fonte: Elaborado pelo autor 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) tratam o tema específico da Genética 

fazendo relação com o conhecimento da Biologia Molecular. Com isso a compreensão da 

Biologia Molecular passa a ser fundamental para viabilizar o entendimento de hereditariedade. 

A descrição do material genético em sua estrutura e composição, a explicação do 

processo da síntese proteica, a relação entre o conjunto proteico sintetizado e as 

características do ser vivo e a identificação e descrição dos processos de reprodução 

celular são conceitos e habilidades fundamentais à compreensão do modo como a 

hereditariedade acontece (BRASIL, 2000, p.19) 

 

Para que o professor consiga transpor o conhecimento científico é imprescindível o 

uso de metodologias que levem o aluno a pensar, a questionar, a debater, a pesquisar e a 

interagir com seus colegas a ponto de tomar uma decisão e obter uma postura diante de um 

assunto ou tema tratado em sala de aula. 

De acordo com BRASIL (2006, p.26), cabe ao professor em seu trabalho de sala de 

aula, criar situações de aprendizagem que permitam o desenvolvimento de competências que 

vão além do conhecimento científico, que são a comunicação, o trabalho em grupo, a pesquisa, 

a organização de informações, a proposição de soluções, a capacidade de relacionar os 

fenômenos biológicos com fenômenos de outras ciências, construindo, assim, um pensamento 

orgânico. 

É consenso entre os autores Krasilchik (2005), Marandino e et al. (2005), Sacristán 

(2000), Torres e et al. (2007) e Delizoicov (2000) que o conteúdo e a metodologia estão 

intimamente relacionados, tanto para o ensino quanto para a aprendizagem. Desta forma, uma 

vez determinado o conteúdo a ser trabalhado e seus objetivos, o próximo passo é responder a 
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pergunta: como fazer? Selecionar a modalidade didática a ser utilizada é um bom começo. Para 

esta seleção o professor precisa ter bem claro as características de sua turma, o tempo de que 

dispõe e os recursos necessários e disponíveis. Ainda, lembrar que as aulas de biologia devem 

promover debates e discussões sobre o papel e as influências exercidas pelo conhecimento 

científico na sociedade. 

Entende-se que o processo de ensino e aprendizagem é dinâmico e coletivo, 

exigindo por isso, parcerias entre professor/aluno e aluno/aluno. Para estabelecer estas relações 

dialógicas, o professor poderá optar por várias modalidades didáticas que permitem esse tipo 

de interação.  

As escolas possuem tecnologias, algumas simples outras um pouco mais 

complexas. Estas últimas permitem mudanças profundas no cotidiano escolar, no mundo físico 

e no virtual. Através delas tudo se conecta e as escola consegue: mobilidade, flexibilidade e 

interoperabilidade (ROSSASI e POLINARSKI, 2011). 

O uso de recursos tecnológicos, principalmente a internet no âmbito educacional, 

exigem reflexões, principalmente sobre o impacto das tecnologias da informação e 

comunicação na sociedade e sua influência no processo ensino e aprendizagem. Para Almeida 

(2005),  

(...) tecnologia e conhecimento integram-se para produzir novos conhecimentos que 

permitem compreender problemas atuais, desenvolver projetos alternativos e 

construir cidadania. Assim, a construção do conhecimento no ambiente escolar é 

favorecida pelo uso de tecnologias, porque permitem à escola acesso a metodologias 

inovadoras, bem como a aproximação do mundo dos adolescentes e jovens com o 

mundo escolar que precisam estar entrelaçados (ALMEIDA, 2005, p.17). 

As modalidades didáticas aqui abordadas constituem exemplos de como o professor 

pode utilizá-las de acordo com seus objetivos. Cada uma das modalidades exige do professor 

conhecimento da mesma, caso contrário, poderá comprometer sua prática pedagógica. As 

modalidades discutidas foram selecionadas devido ao interesse de muitos educadores 

construírem estratégias interessantes de ensino. 

Diante dessa perspectiva, percebe-se que são necessárias práticas pedagógicas que 

se proponham a ultrapassar a reprodução e a repetição do conhecimento. Os professores são 

desafiados a buscar metodologias de ensino cuja proposta esteja fundamentada na 

aprendizagem pluralista que permita articulação entre pesquisa e discussão coletiva crítica, 

oportunizando aos educandos a convivência com a diversidade de opiniões e oferecendo-lhes a 

possibilidade de aprender. 

Estas metodologias que o professor procura para utilizar em suas aulas de biologia 

estão disponíveis no Portal do Professor, e justamente sobre este site que foi feita um 
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questionamento aos professores da pesquisa no tópico seguinte e feitas discussões a partir de 

suas respostas. 

 

4.1.5 Conhece o Portal do Professor. 

 

Cinco dos professores entrevistados disseram que já ouviram falar do Portal do 

Professor e já utilizaram alguma vez; 3 professores já ouviram falar, mas nunca utilizaram e 1 

professor utiliza constantemente o Portal do Professor e o consulta sempre para procurar algo 

que será útil em suas aulas. 

Quadro 6 – Conhece Portal do Professor 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O quadro acima mostra uma realidade que alguns professores desconhecem a 

existência do Portal do Professor ou pouco o utilizam. 

Segundo Freitas (2011) foi constatado que os professores pouco acessam o Portal 

do Professor ou nunca acessaram, pois a região na região Nordeste este site não é tão divulgado 

e também porque muitos docentes não produzem trabalhos que poderiam ser postado neste site, 

mostrando uma fragilidade da região Nordeste que é a pesquisa científica em áreas como a 

educação. As regiões Sul e Sudeste estão bem a frente neste quesito, e isso será mostrado no 

tópico seguinte, através de aulas pesquisadas no Portal sobre a temática Biotecnologia   

 

4.2 Análise das Aulas do Portal do Professor sobre Biotecnologia 

 

O tema escolhido para a pesquisa no Portal do Professor a partir dos questionários 

aplicados com os professores foi Biotecnologia. Muitos professores citaram a temática (como 

pode ser visto no Quadro 02) e os próprios alunos sentem dificuldade (Quadro 04), devido a 

sua complexidade e por ser um assunto que é amplamente divulgado atualmente pela sociedade, 

sendo abordados em filmes (Parque dos Dinossauros, A ilha, GATTACA, etc.), documentários, 

novelas (O Clone), livros, revistas e jornais. Além de ser um assunto muito abordado em provas 

(avaliações), como o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). 

NÚMERO DE PROFESSORES  Portal do Professor  

5 Utilizaram alguma vez 

3 Nunca utilizaram 

1 Utiliza constantemente 
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A Genética, com enfoque na Biotecnologia, é um dos temas recorrentes na mídia 

desde o final dos anos 60. O destaque que este tema apresenta pode ser explicado pelo grande 

apelo social e por sua influência direta na vida das pessoas, como por exemplo, a utilização 

decélulas-tronco na medicina e a fabricação de alimentos transgênicos na agricultura, tornando-

se, dessa forma, um conteúdo de grande importância no contexto escolar (DALBEN et al. 

2010). 

Para tanto, no ano de 2000, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (PCNEM), de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sugeriram 

metodologias educacionais e disseminaram visões atualizadas da Biologia, especificadamente 

no tocante a Genética, na qual dois dos seis temas trabalhados foram relacionados ao estudo e 

à aplicabilidade de novas tecnologias associadas a utilização e manipulação do material 

genético de organismos (PCN, 2000, p.64) 

Porém, segundo Corazza-Nunes et al. (2006), apesar das inovações científicas e 

tecnológicas advindas da Genética fazerem parte dos currículos escolares de Biologia da 

maioria das escolas de ensino obrigatório do Brasil, grande parte dos alunos não consegue 

relacionar o ensino de Genética que se tem na escola com a realidade na qual ele está inserido. 

Segundo Giacóia (2006), isso ocorre em função de que os tópicos de Genética, com 

destaque aqueles voltados a Biotecnologia, trabalhados na disciplina de Biologia, na educação 

básica, são muitas vezes considerados pelos estudantes conteúdos difíceis e abstratos que os 

leva ao desinteresse e consequentemente ao não entendimento do que é abordado em sala de 

aula. Assim, verifica-se, conforme relatado por Pedrancini et al. (2007), que nem sempre o 

ensino de Genética promovido no ambiente escolar tem permitido que o estudante se aproprie 

dos conhecimentos científicos de modo a compreendê-los, questioná-los e utilizá-los como 

instrumento do pensamento que extrapolam situações de ensino e aprendizagem eminentemente 

escolares. 

Diante disso (os resultados dos questionários dos professores e estas características 

do assunto), foi realizada uma triagem das aulas sobre Biotecnologia existentes no Portal e foi 

diagnosticada a presença de 26 aulas, das quais muitas abordam o tema Organismos 

Geneticamente Modificados (OGM). A partir de um estudo das aulas já existentes no Portal, 

foi decidido produzir uma aula sobre transgênicos, que está descrita no Produto Educacional. 

O quadro 7 apresenta o nome das propostas de aulas de cada uma das aulas, o número de acessos 

(até a data da pesquisa) e o código com o qual a aula é identificada. 
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Quadro 7 - Aulas de Biotecnologia do Portal do Professor e número de acessos. 

Nª da 

aula 
Nome da aula 

Número de 

acessos 

A1 Biotecnologia contra a dengue 6800 

A2 Biotecnologia: próteses biônicas/inteligentes 1689 

A3 Conhecendo algumas aplicações da biotecnologia 4521 

A4 
Vacinas gênicas e terapia genética: saúde, 

biotecnologia e sociedade 
2841 

A5 Biotecnologia e produção de alimentos 12289 

A6 
Biotecnologia: conhecendo os alimentos 

transgênicos por meio do método científico. 
3642 

A7 Tuberculose: saúde, biotecnologia e sociedade. 1808 

A8 Componentes biológicos dos fármacos. 5403 

A9 
Transgênicos: a produção de alimentos 

geneticamente modificados no Brasil 
6530 

A10 Bioinformática 1355 

A11 Microrganismos que salvam vidas  5676 

A12 Organismos geneticamente modificados  1991 

A13 
Terapia com células tronco: uma questão em 

debate 
5059 

A14 
Terapia genética: investigando aspectos éticos e 

legais 
6847 

A15 Eva a ancestral - herança extracromossômica 11083 

A16 
Meiose no papel: Cromossomos e segregação 

independente 
4707 

A17 Fermentação e produção de bebidas  1714 

A18 Nutrientes Vegetais 4939 

A19 Mão na massa - Leveduras 14607 

A20 
Herança que veio do céu: contribuições da 

astronomia no nosso cotidiano. 
5958 

A21 Fitoterapia e questões socioambientas 1913 

A22 Células: Fábrica de Vida 10670 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=48860
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25776
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=25776
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=54122
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=48643
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=52042
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=51309
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=51309
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=40666
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=40666
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=24285
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=51679
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=51679
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=54749
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=15424
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=5202
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20800
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20800
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=55500
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=46792
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A23 
Venenos: importância na biologia e na evolução das 

espécies. 
4176 

A24 
Cobaias e avanço científico: uma questão 

contemporânea 
2271 

A25 Armas biológicas 2070 

A26 Citologia: conhecendo a célula – Parte 1 1854 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Portal do Professor 

A aula com o maior número de acessos é a A19, pelo fato de ser uma aula que não 

se trabalha apenas o cognitivo do aluno, mas sua parte psicomotora, onde os alunos põem 

realmente a “mão na massa” e praticam o que aprenderam na teoria, isso torna a aula um 

momento mais prazeroso e interativo, despertando um interesse de todos que estão envolvidos 

e o professor conseguindo através desta aula chegar ao objetivo que almejava quando planejou 

este momento pedagógico. 

Após organizar as informações no quadro 7, foi feita a análise de cada aula de 

acordo com a região, estratégias, recursos, forma de avaliação. Para analisar os objetivos e as 

posturas destacamos os verbos utilizados visando perceber a ação envolvida. Estas informações 

foram organizadas no quadro 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 8 – Análise das aulas de Biotecnologia do Portal do Professor 

 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=51047
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=51047
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=50259
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=50259
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=57408
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=58111
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O quadro acima retrata uma realidade das aulas postadas no Portal do Professor 

envolvendo “BIOTECNOLOGIA”. Um dos pontos destacados é a concentração das aulas 

postadas por professores/pesquisados do eixo SUL/SUDESTE. 

Na área de estatísticas do Portal do Professor, o site traz informações sobre a 

quantidade de aulas e a unidade federativa de seus autores. Segundo o site, as regiões Sudeste 

e Sul estão entre as que mais publicam aulas, seguido da região Nordeste, como as que menos 

publicam; as regiões Norte e Centro-Oeste não temos nenhuma aula publicada sobre este 

conteúdo abordado. 

A incidência maior de aulas nas regiões Sul e Sudeste nos remete à discussão sobre 

o quanto estas regiões são os polos de desenvolvimento econômico, industrial e científico do 

país. Segundo Freitas (2011), 

Historicamente, foi nessas regiões que o Ensino Superior no Brasil se instituiu, que as 

primeiras industrias se instalaram, onde surgiram os primeiros grupos de pesquisa, e 

enfim, onde os setores da educação e da economia são mais desenvolvimentos, 

fazendo delas centros de desenvolvimento do país. Desta forma, foram as primeiras 

regiões a receber infraestrutura tecnológica, acompanhada de uma cultura de 

utilização destes recursos por estas regiões (FREITAS, 2011, p.109)  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do Portal do Professor 
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Nessa direção, percebemos que o pequeno número de aulas disponibilizadas por 

algumas regiões pode relacionar-se com a falta de estrutura de serviços das tecnologias da 

informação e comunicação, e com a falta de cultura de produção de conhecimento e informação 

para ser colocada na rede, o que significa que as pessoas estão mais acostumadas a buscar do 

que produzir para ocupar espaços. 

De acordo com o relatório de 2009 do Centro de Estudos sobre as Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (CETIC.br), os indicadores sobre a posse e utilização das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no Brasil mostram que as regiões Sudeste e 

Sul concentram a maior porcentagem de usuários dessas TICs, seguidas pela região Centro-

Oeste e, por conseguinte, apresentam as regiões Norte e Nordeste por último nestes dados 

(FREITAS, 2011, p.110). A partir dos dados apresentados neste relatório, observamos que, de 

fato, as condições de acessos e posse das TICs demonstram as regiões Norte e Nordeste com 

desempenho abaixo das outras regiões em relação aos critérios pesquisados. 

Outro ponto destacado no quadro de análise das aulas de Biotecnologia do Portal 

do Professor são os objetivos das aulas, onde são delineados para o processo de ensino e 

aprendizagem, permeados de intenções do fazer educativo. Assim, é na prática pedagógica que 

as intencionalidades educativas se concretizam (CASTANHO, 2004; VEIGA, 2008). Ao 

observar os objetivos propostos nas aulas selecionadas, fomos conduzidos a entendimentos 

sobre as intencionalidades que se encontram veladas na organização didática da aula. 

A partir das considerações pelos autores das aulas selecionamos os verbos que 

compunham os objetivos dos autores para o processo didático. Os verbos destacados passaram 

a estruturar a categoria “Objetivos” da planilha de análise. E enfim, a partir desses dados 

recorremos ao sistema de classificação propostos por Bloom, B.S e colaboradores (1983) e na 

categorização atual da Taxonomia de Bloom (2001) proposta por Anderson, Krathwohl e 

Airasian.  

A Taxonomia de Bloom do Domínio Cognitivo é estruturada em níveis de 

complexidade crescente – do mais simples ao mais complexo – e isso significa que, para 

adquirir uma nova habilidade pertencente ao próximo nível, o aluno deve ter dominado e 

adquirido a habilidade do nível anterior. 

   Só após conhecer um determinado assunto alguém poderá compreendê-lo e 

aplicá-lo. Nesse sentido, a taxonomia proposta não é apenas um esquema para classificação, 

mas uma possibilidade de organização hierárquica dos processos cognitivos de acordo com 

níveis de complexidade e objetivos do desenvolvimento cognitivo desejado e planejado. 
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Os processos categorizados pela Taxonomia dos Objetivos Cognitivos de Bloom, 

além de representarem resultados de aprendizagem esperados, são cumulativos, o que 

caracteriza uma relação de dependência entre os níveis e são organizados em termos de 

complexidades dos processos mentais.  

 Encerrando um modo de utilização bastante prático, uma vez que permite, a partir 

da utilização de uma tabela Domínio Cognitivo perceber qual o verbo a utilizar / aplicar, em 

função do comportamento esperado, organizando os objetivos de aprendizagem em seis níveis, 

os quais são, por ordem crescente de complexidade os seguintes: 

Figura 3 – Taxonomia de Bloom, verbos e processos cognitivos 

Fonte: Biblioteca no mundo digital, disponível em: http://www.biblioteconomiadigital.com.br/2012/08/a-

taxonomia-de-bloom-verbos-e-os.html. 

Por conseguinte, e com o objetivo de identificar as categorias da Taxonomia de 

Bloom em que se enquadram os objetivos propostos nas aulas do componente curricular 

Biotecnologia, propostas no Portal, classificamos, no quadro a seguir, os verbos observados. 

Quadro 09: Objetivos, Sentido do Verbo e Categoria segundo a taxonomia de Bloom. 

Objetivos Sentido do Verbo Categoria 

Compreender 

Formando em demonstrar 

compreensão pela informação, 

sendo capaz de reproduzir a 

mesma por ideias e palavras 

próprias; 

Compreensão 

Aprender 

Formando em recordar, definir, 

reconhecer ou identificar 

informação específica, a partir de 

Conhecimento 

http://www.biblioteconomiadigital.com.br/2012/08/a-taxonomia-de-bloom-verbos-e-os.html
http://www.biblioteconomiadigital.com.br/2012/08/a-taxonomia-de-bloom-verbos-e-os.html
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situações de aprendizagem 

anteriores; 

Explicar 

Formando em demonstrar 

compreensão pela informação, 

sendo capaz de reproduzir a 

mesma por ideias e palavras 

próprias; 

Compreensão 

Elaborar 

Formando em recordar, definir, 

reconhecer ou identificar 

informação específica, a partir de 

situações de aprendizagem 

anteriores; 

Conhecimento 

Dialogar 

Formando em estruturar 

informação, separando as partes 

das matérias de aprendizagem e 

estabelecer relações, explicando-

as, entre as partes constituintes; 

Análise 

Interagir 

Formando em recolher e relacionar 

informação de várias fontes, 

formando um produto novo;  

Síntese 

Questionar 

Formando em demonstrar 

compreensão pela informação, 

sendo capaz de reproduzir a 

mesma por ideias e palavras 

próprias; 

Compreensão 

Apresentar 

Formando em demonstrar 

compreensão pela informação, 

sendo capaz de reproduzir a 

mesma por ideias e palavras 

próprias; 

Compreensão 

Praticar 

Formando em recolher e aplicar 

informação em situações ou 

problemas concretos; 

Aplicação 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os objetivos educacionais passam a ter ambições tanto em termos da natureza das 

informações tratadas, dos procedimentos e atitudes envolvidas, como em termos de habilidades, 

competências e valores desenvolvidos (BRASIL, 2000). 

Podemos destacar que a maioria das aulas trabalha os níveis de conhecimento e 

compreensão, de acordo com a taxonomia de Bloom. Poucas aulas que atingiram o nível de 

síntese e nenhuma proposta chegou ao nível de avaliação, que seriam aulas onde os alunos iriam 

produzir materiais e os próprios avaliarem seus produtos, logo a maioria das aulas é o próprio 

professor que toma a frente da aula o tempo todo, tendo os alunos pouca participação ativa 

durante as atividades propostas. 

Outro ponto de evidência na planilha são as estratégias metodológicas, que já foram 

abordadas no Referencial Teórico, adotadas pelos professores para alcançarem um aprendizado 

satisfatório com seus alunos. Podemos destacar: Aula expositiva, Vídeos, Internet, Trabalho em 

equipe, Seminários, Produção de Charges, Blogs, Catálogo Virtual, Debates e aulas no 

Laboratório de Ciências. É possível perceber que as propostas metodológicas são bastante 

diversificadas.   

Podemos destacar que das 26 aulas postadas no Portal sobre Biotecnologia várias 

são as formas de avaliar os alunos, que vão desde: atividades individuais, seminários, debates, 

criação de blogs, etc. A grande evidência é que em muitos casos os professores utilizam as TICs 

como meios para a avaliação. Isso mostra como as tecnologias são importantes na educação da 

atualidade como já foi mencionado nos comentários sobre que metodologias os professores 

utilizam em suas aulas de genética (QUADRO 5) e muitos citaram as TICs. 

 O produto educacional foi preparado com base nos resultados obtidos ao longo 

deste trabalho. Assim, foi elaborada e executada sequência didática com o tema Transgênicos. 

Os alunos que participaram das atividades responderam um questionário para avalia-la. O 

processo de elaboração, execução e avaliação da sequência didática será descrito no item que 

trata do Produto Educacional. 

 

 

Produzir 

Formando em demonstrar 

compreensão pela informação, 

sendo capaz de reproduzir a 

mesma por ideias e palavras 

próprias; 

Compreensão 



54 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desenvolvemos este trabalho em busca de compreender se o Portal do Professor 

oferece estratégias metodológicas diversificadas para o ensino de genética/biotecnologia, que 

podem ajudar professores de Biologia em suas aulas. 

Nesse sentido, ao analisar o Portal, estabelecemos como meta a partir do 

questionário aplicado com professores de escolas públicas (QUADRO I), localizar aulas que 

foram propostas pelos professores da pesquisa, para ajuda-los na execução de suas aulas, a 

partir de temas citados como assuntos que tanto professores como alunos têm dificuldade em 

assimilar no conteúdo Genética. 

Diante da pesquisa realizada com os professores, o tema Biotecnologia foi o mais 

citado, logo a pesquisa no Portal foi centrada nesta temática, sendo localizada 26 aulas postadas 

sobre este assunto. O tema Biotecnologia foi citado pelos professores pela sua complexidade; 

por ser uma temática nova para muitos docentes, pois na sua graduação não teve um 

embasamento teórico e prático que favorecesse sua formação no assunto e pelo fato dos alunos 

terem dificuldade em contextualizar o assunto com sua realidade. 

Outro aspecto observado nas aulas postadas no Portal do Professor, foram as 

metodologias adotadas pelos professores (QUADRO 8), nas quais se observa uma diversidade 

de metodologias seguidas de acordo com os PCN e as Orientações Curriculares do Ensino 

Médio. 

Várias outras estratégias poderiam ainda ser sugeridas. O essencial, no entanto, é 

que a seleção realizada pelo professor leve em conta se a estratégia é a mais adequada para 

explorar o assunto e, principalmente, para desenvolver as competências privilegiadas para 

aquele instante (PCN+, 2002). 

Ao olhar para o Portal do Professor identificamos que está carregado pelo discurso 

das políticas públicas da Educação no Brasil. O que não poderia ser diferente, pois foi pensado 

e executado pelo Ministério da Educação e Ministério da Ciência e Tecnologia. Nesse sentido, 

segundo Freitas (2011, p.133) o Portal e o discurso das políticas educacionais se aproximam na 

ênfase dada aos papéis do professor e do aluno e sobre os aspectos a serem desenvolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem, que devem abordar conceitos, atitudes e procedimentos. 

Sobre a relação professor aluno, no Portal, o primeiro é tratado como quem conduz 

e orienta o processo de aprendizagem, enquanto o segundo é o ator da aprendizagem. Portanto, 

o processo educativo deve girar em torno da atividade do aluno, e assim cabe ao professor 

conduzir as atividades de forma a garantir que a aprendizagem seja construída, utilizando 
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estratégias e recursos que promovam a interação com o objeto do conhecimento e a colaboração 

entre os sujeitos do processo. 

Percebemos que o Portal se preocupa em deixar claro ao professor qual o seu 

posicionamento sobre diversas questões que envolvem o processo pedagógico. Ele se pronuncia 

em relação aos objetivos das aulas, sobre o papel do professor e do aluno, sobre as estratégias 

e recursos que o professor pode utilizar e sobre a avaliação da aprendizagem. Todas essas 

considerações estão explícitas no Espaço de Aula (Figura 2), no link Orientações (ANEXO 1) 

e na ferramenta Criar Aula (ANEXO 1). Portanto, entendemos que o Portal reconhece a 

importância do planejamento didático e que está carregado de intencionalidade e 

posicionamentos pedagógicos. 

Dessa maneira, existem encaminhamentos do Portal para a criação das aulas e, a 

partir desta constatação, compreendemos que os professores, ao publicarem as aulas no Espaço 

Aula, tiveram contato com as orientações do Portal. Logo, as aulas publicadas seguem, ou 

deveriam estar de acordo, com as opções pedagógicas assumidas pelo Portal do Professor. 

Muitos professores citaram o assunto Biotecnologia como difícil de ensinar e 

também como um assunto que os alunos sentem dificuldade em contextualizar, logo foi feita 

uma pesquisa no Portal sobre este tema e foram localizadas poucas aulas sobre Biotecnologia, 

26 aulas, no site em questão.  

Justifica-se a escolha dos transgênicos como foco desta pesquisa em função das 

polêmicas e dúvidas geradas entre a população, como por exemplo, acerca dos transgênicos 

produzidos pelo setor agrícola, e sua constante exposição nos meios de comunicação  

Além disso, ao término da elaboração da aula, antes de torna-la pública no site, é 

encaminhada a uma equipe de avaliação do Portal. Desta maneira, o site garante que nenhuma 

aula esteja disponível para os usuários do site, sem a análise do Portal do Professor. 

Nas aulas observadas no Portal sobre Biotecnologia ficou evidenciado que a 

maioria dos professores ainda concebe o processo ensino e aprendizagem, sob uma perspectiva 

tradicional de ensino. Reconhecemos este posicionamento pedagógico quando observamos a 

quantidade de aulas em que o papel do professor como responsável pela transmissão do 

conteúdo adquire maior relevância. Nessas aulas, os elementos que a constituem (objetivos, 

estratégias de ensino, recursos didáticos, postura do professor e do aluno, e avaliação) se 

manifestam apoiando e dando unidade a um modelo pedagógico de transmissão de um conteúdo 

por meio da atividade expositiva do professor. 

Por outro lado, encontramos aulas em que os autores assumiram uma postura de 

mediação docente entre o conhecimento e a aprendizagem, como propõe o Portal. Nessas aulas, 
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a atividade do aluno ganha outro status, pois o professor assume as tarefas de orientação e 

incentivo à reflexão. 

Outro elemento que nos chama a atenção na análise das aulas diz respeito aos 

aspectos do desenvolvimento que devem ser contemplados no processo de ensino e 

aprendizagem. Ao olhar para os objetivos das aulas (QUADRO 9), identificamos apenas 

orientação para o desenvolvimento do domínio cognitivo, deixando de alcançar procedimentos, 

atitudes e habilidades necessárias ao aprendizado de Biologia. Nessa direção, apesar de 

encontrarmos estratégias e recursos que possibilitem o desenvolvimento destas tarefas 

dimensões; como debates, formulação de hipóteses, animações que envolviam experiências, 

entre outros; os professores não enxergaram a possibilidade de desenvolvimento de aspectos 

para além da cognição. 

Ainda seguindo a orientação do Portal, verificamos que a maioria das aulas propõe 

a utilização de recursos multimídia. No entanto, são poucas as aulas em que esses recursos são 

utilizados a serviço da aprendizagem e assumem um modelo pedagógico no qual utilizariam de 

tais recursos para a busca e construção do conhecimento. O que percebemos, nas aulas 

analisadas, é que em sua maioria os professores utilizam esses recursos para as práticas de 

transmissão do conhecimento. Com as possibilidades das TICs esperávamos que houvesse 

modificações do fazer pedagógico, alterando a relação entre os sujeitos de aprendizagem, a 

relação entre o sujeito e o objeto do conhecimento por meio da interação e colaboração e as 

modificações na relação dos sujeitos com o espaço e tempo de aprendizagem. 

Pombo e Martinho (2009, p.1), falam sobre a principal ferramenta que se deve 

considerar ao abordarmos as Tecnologias da Informação e da Comunicação – TIC. Das várias 

ferramentas, métodos e técnicas que coexistem nas escolas no domínio das TICs, o computador 

destaca-se, pois é o elemento em relação ao qual existe uma maior interação. 

Depois de todo o percurso da pesquisa, concebemos que o Portal do Professor como 

um espaço para a formação e o apoio a prática docente, por meio do Espaço da Aula (Figura 

2), orienta o professor no planejamento didático, trazendo ao docente considerações sobre o 

processo de ensino e aprendizagem que se apoiam nas políticas públicas da educação. No 

entanto, entendemos que cabe ainda ao Portal repensar o retorno dado aos professores, por meio 

da avaliação realizada no Portal, orientando-os de maneira mais eficiente sobre o planejamento 

da aula a ser publicada no espaço virtual. 

Enfim, o Portal do Professor resgata este pressuposto do trabalho pedagógico, que 

é o planejamento, conferindo-lhe importância, além de manifestar novas concepções ao 

processo de ensino e aprendizagem por meio das orientações ao planejamento da aula. Desta 
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forma, mostra ao professor que, para um trabalho de qualidade, o planejamento precisa se fazer 

presente e mais do que isso, este planejamento precisa estar atento às novas maneiras de 

aprender e fazer educação, próprias da sociedade em que vivemos. 

De outra forma, cabe aos professores conhecer esta ferramenta e utilizá-la de forma 

mais eficiente. Por nosso envolvimento diário com a tecnologia, a informação e a comunicação, 

é preciso não apenas absorver estas mídias, mas também participar e ajudar a construir o 

conhecimento. Como professores responsáveis por ensinar democracia, participação nos 

debates contemporâneos, responsabilidade e, enfim, formação para a cidadania, precisamos ser 

sujeitos que participam e se comprometem com a formação docente e com a discussão sobre a 

prática da nossa profissão. O Portal possibilita um espaço de diálogo, que pode se tornar mais 

democrático, quando os professores realmente usarem esta possibilidade. Observamos que 

poucas regiões têm contribuído com as aulas de Biologia, logo, é a hora de colocar-se na rede 

e ampliar a participação de outras regiões físicas neste espaço virtual. 

Desta forma foi elaborada uma aula com a temática: TRANSGÊNICOS NO DIA 

A DIA: ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NA BIOTECNOLOGIA. A aula (Produto 

Educacional) foi pensada em um assunto que chamasse atenção de alunos e professores, pois 

teria que trazer um estímulo para o aluno em participar de forma ativa da aula e o professor 

pudesse envolver toda turma, logo, transgênicos foi um tema que supria todas estas demandas 

e também por ser bem discutido hoje em dia. 

O tema Biotecnologia pode trazer muitas dúvidas entre as pessoas atualmente, 

principalmente entre alunos e professores. Mas se trabalhado de uma forma interativa e que 

envolva todos os atores, não sendo o professor o único ser ativo neste momento, mas os alunos 

também tendo uma participação, e que isso torne o momento agradável a todos. O Portal do 

Professor pode proporcionar isso com suas sugestões de aulas que lá existem, logo o professor 

terá uma infinidade de maneiras de trabalhar esta temática, e assim os alunos entenderão como 

é importante compreender a biologia para suas vidas. 
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APÊNDICE A – CARTA DE SOLICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA NA 

INSTITUIÇÃO ESCOLAR 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 

 

 

À ILMO Sr°.: 

Escola: 

Prezado Senhor,  

Eu, Victor Hugo Teixeira Alves, discente do Curso de Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências e Matemática (ENCIMA), estou desenvolvendo o projeto de pesquisa para dissertação 

intitulada O PORTAL DO PROFESSOR COMO SUPORTE PARA AS ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS NO ENSINO DE GENÉTICA. 

Sendo assim, solicito a vossa contribuição com o estudo na autorização da realização do mesmo 

com equipe de professores de biologia da escola. Sua colaboração é de fundamental importância 

para o desenvolvimento e construção da pesquisa.  

Vossa Senhoria poderá solicitar esclarecimentos se necessário for e também optar por não 

aceitar esta pesquisa. Asseguro que serão mantidos o sigilo e o anonimato dos dados coletados 

mediante a observância da Resolução 196/96 do CNS. Os professores serão convidados e a 

participação na pesquisa estará vinculada ao aceite e à assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

O desenvolvimento do estudo será de responsabilidade da discente, sob orientação do Profª Drª. 

Raquel Crosara Maia Leite, professora adjunta da UFC e docente do ENCIMA. 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 

____________________________                  _______________________________ 

         Victor Hugo Teixeira Alves                                           Profª Drª. Raquel Crosara Maia Leite 

    Mestrando em Ensino de Ciências                                  Orientadora. 

 

Itapipoca, __________ de _________ de 2015. 
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APÊNDICE B - DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM 

PESQUISA 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa O PORTAL DO 

PROFESSOR COMO SUPORTE PARA AS ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS NO 

ENSINO DE GENÉTICA. Neste estudo pretendemos elaborar um catálogo com 

Metodologias de Ensino de Genética, utilizando o Portal do Professor como fonte de pesquisa. 

O motivo que nos leva a estudar esse assunto é que muitos alunos apresentam uma 

dificuldade em compreender genética nas aulas tradicionais; com as metodologias propostos no 

catálogo, os professores terão um apoio para ser utilizado em suas aulas, podendo assim as aulas 

serem mais interessantes e divertidas, tornando o ato de aprender genética um momento exitoso 

para o aluno. 

Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s):  

Na primeira etapa, os professores irão responder a uma entrevista com o pesquisador, 

onde dirão as dificuldades do ensino de genética e quais assuntos os alunos sentem mais 

dificuldade em assimilar.  Na segunda etapa o pesquisador irá fazer um levantamento no Portal 

do Professor das metodologias que existem sobre o assunto que os professores solicitaram. 

 Na terceira etapa será produzido o catálogo com várias metodologias que o professor 

poderá adotar em suas aulas genética, servindo de apoio no processo ensino e aprendizagem. 

Você será esclarecido (a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar 

ou recusar-se. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer 

penalidade ou modificação na forma em que é atendido (a) pelo pesquisador que irá tratar a sua 

identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em nenhuma 

publicação. Este estudo apresenta risco mínimo, isto é, o mesmo risco existente em atividades 

rotineiras como conversar, tomar banho, ler etc. Apesar disso, você tem assegurado o direito a 

ressarcimento ou indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela 

pesquisa 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que 

indique sua participação não será liberado sem a permissão do responsável por você. Este termo 

de assentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo 

pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 

Eu, _____________________________________________________________________, 

portador (a) do documento de Identidade ____________________, fui informado (a) dos 

objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que 

a qualquer momento poderei solicitar novas informações. Recebi uma cópia deste termo de 

assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 
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Itapipoca, ____ de ______________ de 2015. 

 

_____________________________           ________________________________ 

                    Assinatura do professor                            Assinatura do pesquisador 

 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: VICTOR HUGO TEIXEIRA ALVES / Instituição: Universidade 

Federal do Ceará 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO APLICADO COM OS PROFESSORES DE 

BIOLOGIA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ITAPIPOCA-CE. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

QUESTIONÁRIO 

 

TÍTULO DA PESQUISA - O PORTAL DO PROFESSOR COMO SUPORTE PARA AS 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS NO ENSINO DE GENÉTICA 

 

Autor Principal: Victor Hugo Teixeira Alves 

Orientadora: Profª. Dra. Raquel Crosara Maia Leite 

Identificação:___________________________________________________________  

Curso de Formação:_____________________________________________________ 

Tempo de Magistério:______________________________________________ 

Tempo de atuação na escola atual:_________________________________________ 

Fez algum curso de formação continuada: 

.(  ) outra graduação, qual?_______________________________________________ 

.(  ) especialização, qual?________________________________________________ 

(   ) mestrado, qual?____________________________________________________ 

(   ) doutorado, qual?____________________________________________________ 

(   ) outros, qual?______________________________________________________ 

Você tem ministrado ou já ministrou conteúdos de genética no ensino médio? 

(    ) sim, estou ministrando 

(    ) sim, já ministrei          

(    ) não, nunca ensinei genética no ensino médio. 

-Quais as dificuldades para ensinar o conteúdo genética nas suas turmas? 

(    ) tempo 

(    ) não gosta do conteúdo 

(    ) quantidade de alunos por sala 
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(    ) conhecimentos básicos dos alunos 

(    ) outros motivos,_________________________________________________ 

 

- Quais temas de genética você tem mais dificuldade para ensinar? Justifique? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

- Quais as principais dificuldades dos alunos para aprender genética ? 

(     ) falta de conhecimentos básicos  

(      ) complexidade do tema 

(     ) conhecimento abstrato 

(    ) falta de interesse por parte dos alunos 

(    ) associar com o cotidiano 

(    ) outros, _________________________________________________________ 

 

- Quais assuntos de genética os alunos têm mais dificuldade em aprender? Justifique? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

- Metodologia que utiliza para ensinar genética: 

(    ) aula expositiva 

(    ) aula experimental 

(    ) lista de exercícios 

(   ) TIC  

(   ) Filmes 

(    ) Jogos 

(   ) Aula de campo 

(    ) Dinâmicas de grupo  

(    ) Debates 

(    ) Seminários 

(    ) Palestras 
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-  Como você professor tem acesso à informação, atualização de conteúdos e práticas 

ligados a genética? 

(   ) Livros do ensino médio 

(   ) Livros do ensino superior 

(   ) Internet 

(   ) Revistas (Magazine) 

(   ) Revistas ( Periódicos Científicos) 

(   ) Cursos 

(   ) Outros professores 

(   ) Portal do Professor 

 

- Conhece o Portal do Professor ? 

(    ) já ouvi falar, mas nunca utilizei. 

(    ) sim, já utilizei algumas vezes 

(    ) sempre utilizo o portal do professor 

(    ) não, nunca ouvi falar e nunca utilizei. 

 

 

 

Obrigado pela participação !!!!!! 
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ANEXO A – TUTORIAL DE COMO CRIAR UMA AULA NO PORTAL DO 

PROFESSOR 

 

 

Fonte: Portal do Professor  
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