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RESUMO 

 

A biotecnologia moderna mostra um alto potencial para a resolução de 

vários problemas atuais, mas ao mesmo tempo é acompanhada por novos 

questionamentos, que acabam movidos mais pela ética e/ou religião do que por 

conhecimento embasado cientificamente. A partir da alta relevância e 

abrangência do tema, uma das responsabilidades das disciplinas de Ciências e 

Biologia nas escolas é descortinar aos alunos, de uma forma sólida, tanto as 

teorias que regem a natureza quanto os aspectos técnicos, éticos e científicos 

da Biotecnologia e da Inovação Tecnológica. Por outro lado para qualificá-los 

como agentes e tomadores de decisão e cidadãos do futuro, ou também alertá-

los sobre possíveis enganos históricos, às vezes recorrentes, cabe aos 

profissionais de educação acumular conhecimentos suficientes para cumprir o 

seu papel de educador de maneira no mínimo satisfatória. O presente trabalho 

teve como objetivo avaliar os conhecimentos sobre os fundamentos de Ciência 

e Tecnologia em diferentes níveis de ensino e aprendizado da Biologia. Para 

tanto, foram entrevistados alunos do terceiro ano do ensino médio, estudantes 

e professores de graduação de cursos de biologia, visando traçar um 

panorama do perfil de integração do conhecimento entre ouvintes e 

interlocutores. Nossos resultados mostram claramente um afastamento entre 

os conceitos teóricos abordados durante as aulas, nos dois extratos avaliados, 

tornando mais clara a idéia de que a aparente dificuldade em aprender pode 

ser justificada pela falta de exemplos práticos, às vezes mais assimiláveis. 

 

Palavras-chave: Ensino; Biologia; Ciência; Tecnologia; Biotecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 The modern biotechnology shows a high potencial to salve several 

modern issues, but at the same time is followed by new questions which are 

more impelled by ethic and/or religion than based on cientific knowledge. By the 

high importance and abrangency of the subject, one of the greatest, by a solid 

way, such as the theories which rule nature as their technical, ethical and 

cientific aspects from the biotechnology and technology innovation. By the other 

way qualify them as agents and decision takers and citizens for the future, or 

also warn them about possible historic mistakes, sometimes going through 

again, it belongs to education professionals gather enough knowledge to 

perform their role as educator such as at least on a satisfactory way. This work 

has as goal to evaluate the knowledge about science and technology’s basis in 

different levels of biology’s teaching and learning. Thus were interviewed 

students from the third year of the secondary grade school, students and 

teachers from biology graduantion course, looking for to plait a scenary of the 

profile about the knowledge integration among listeners and speakers. Our 

results show clarityly a repelling between the theorical concepts approached 

during the classes, in the extracts evalueted, and their application, becoming 

more clear the idea that apparent difficulties to learn may be justified by the lack 

of pratical examples, sometimes easier to assimilate. 

 

Key Words: Teaching, Biology, Science, Technology, Biotechnology   
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1. INTRODUÇÃO  

 

Atualmente a biotecnologia corresponde a uma área das ciências 

biológicas de grande relevância para sociedade em geral. Neste sentido o 

processo formativo, tanto dos estudantes do ensino médio quanto dos 

estudantes de graduação dos cursos de ciências biológicas, acaba por ganhar 

ainda mais importância. Os conhecimentos provenientes da biologia molecular 

são de grande valia para a tomada de decisões e construção de opiniões 

fundamentadas na ciência. A crescente difusão deste conteúdo pela mídia fez 

com que diversos temas chegassem à escola bem como aos materiais 

pedagógicos. 

Muitos pesquisadores investigam os problemas encontrados durante os 

processos de ensinar e aprender os termos da biologia molecular. Autores 

como Smith (1988), Trivelato (1988) caracterizam a biologia como uma área de 

grande dificuldade para o aprendizado, em função da complexidade de 

conteúdos, do distanciamento entre os temas do cotidiano e aqueles ensinados 

na escola, do trabalho com fenômenos que exigem integração de vários níveis 

organizacionais e das objeções para elaboração de estratégias de ensino. 

Ayuso e Banet (2002) destacam que, ao serem questionados se certos 

grupos de seres vivos apresentam células, cromossomos ou genes, uma 

grande parcela dos alunos de ensino médio das Escolas Públicas define que 

apenas o homem e alguns animais, próximos na escala evolutiva, possuem tais 

atributos e, ainda, apresenta a dificuldade dos alunos em compreender a 

constância cromossômica nos indivíduos e nas espécies. Situar a informação 

hereditária nos cromossomos seria então um dos requisitos necessários para 

que os alunos compreendam a herança biológica. 

Uma das contribuições para se ensinar ciência e tecnologia, assim como 

outras áreas da biologia para a formação dos alunos é o fato de proporcionar 

situações / problemas os quais são necessários para a construção de modelos 

explicativos que desenvolvem a capacidade de escolha entre distintas opções 

ou explicações (Freire & Shor, 1986).  

Para a construção de argumentos que estejam baseados em 

conhecimentos provenientes da Ciência é preciso que a escola tenha práticas 

como as de interpretação de textos que levem em consideração a ponderação 
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das evidências e avaliação da viabilidade de afirmações. Deste modo as ações 

em sala de aula podem contribuir para a compreensão do caráter social do 

desenvolvimento científico (Jiménez & Díaz, 2003). 

As definições e delimitações de conteúdos de ensino, assim como a 

organização didático pedagógica do Ensino nas Escolas atualmente no Brasil 

são estabelecidas em pelo menos dois documentos importantes do Ministério 

da Educação (MEC). Esses documentos são as “Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+)”, que 

constituem uma reedição dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (PCNEM) (MEC, 2000), e as Orientações Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (OCNEM) (MEC, 2006). São documentos oficiais, técnica e 

cientificamente fundamentados que buscam concretizar nas escolas, nas salas 

de aula, as políticas educacionais estabelecidas pelo MEC. 

Os PCN+ e as OCNEM têm como objetivos orientar e nortear as ações 

educacionais para o Ensino Médio na área de Ciências na qual está incluída a 

disciplina de Biologia. São documentos de leitura e análises obrigatórias pelos 

professores, futuros professores e todos aqueles que atuam na área do ensino, 

incluindo os chamados especialistas da educação.  

As OCNEM contêm explicações e esclarecimentos que sintetizam a 

organização do ensino da área de Ciências com objetivos de: contribuir para o 

diálogo entre professor e escola sobre a prática docente (p. 5), enquanto que 

os PCN+, de caráter eminentemente prático, procura trazer elementos de 

utilidade para o professor; “na definição de conteúdos e na adoção de opções 

metodológicas, formas de articulação das disciplinas para organizar, conduzir e 

avaliar” (p.12) a aprendizagem dos alunos (MEC, 2006). 

Para as OCNEM e os PCN+ (MEC, 2006), os principais desafios do 

ensino de Biologia é formar indivíduos com um conhecimento que permita seu 

posicionamento crítico diante de questões polêmicas como aquelas 

relacionadas aos transgênicos e a clonagem, dentre outros assuntos presentes 

no cotidiano da população.  

No contexto da história da educação no Brasil, a prática docente em 

ciências biológicas sempre esteve voltada para a racionalidade técnica. 

Segundo Carvalho (2002), a atividade do profissional guiada pela racionalidade 

técnica tem como principal objetivo a solução de problemas mediante a 
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aplicação rigorosa de teorias e técnicas científicas. Ou seja, a atividade 

docente consiste na priorização da mera transmissão de conteúdos em 

detrimento dos métodos que valorizam a participação e reflexão, tanto por 

parte dos professores quanto por parte dos estudantes. 

No modelo da racionalidade técnica, também considerada como modelo 

Tradicional de Ensino, não há interação de conhecimentos entre professores e 

estudantes, nem entre os próprios estudantes, seguindo-se a utilização apenas 

de livros didáticos como única fonte de conhecimentos válidos. Predomina 

entre os professores uma visão simplista do ensino e do ser professor, que 

consiste em transmitir verdades científicas consideradas imutáveis, que devem 

ser assimiladas pelos estudantes, sem qualquer preocupação com os 

contextos, sejam eles históricos, filosóficos e/ou socioculturais. Uma visão 

positivista, baseada na crença de que as leis e a ordem natural existem, são 

imutáveis e devem ser captados de forma direta, independentemente da 

subjetividade humana. 

Contudo, para que ocorra um ensino de ciências que promova relações 

com as visões de mundo dos estudantes é essencial que o professor tome 

consciência de suas próprias concepções sobre o ensino dessa importante 

disciplina, bem como de suas concepções sobre os processos de 

aprendizagem. No caso específico do ensino de Biologia, na atualidade, essa 

consciência pode surgir tanto na formação inicial quanto na continuada. 

Segundo Sarmieri e Fustina (2004) apud Justina e Ferla (2006), professores 

em formação inicial e contínua têm apontado como necessidades formativas a 

proposição de recursos didáticos que visem facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem. No que tange a proposição de materiais didáticos que facilitam 

estes processos, os mesmos constituem recursos interessantes, a exemplos 

dos modelos. 

Krasilchik (2004) infere que os modelos didáticos são um dos recursos 

mais utilizados em aulas de biologia, para visualizar objetos de três dimensões. 

Contudo, podendo ter limitações diversas, a exemplos dos estudantes para 

compreendê-los como simplificações do objeto real. Nesse caso, sendo 

necessário envolvê-los na sua produção para que ocorra a aprendizagem. 

Acrescenta ainda, que os avanços conduzem à necessidade de uma 
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didatização dos conhecimentos nas salas de aula de ciências, isto é, à 

facilitação dos conhecimentos científicos biológicos em objetos de ensino.  

Por exemplo, no campo da genética recentes descobertas ultrapassaram 

os limites acadêmicos e seus conhecimentos ocasionam implicações na 

sociedade. Temas como transgênicos, clonagem, Projeto Genoma Humano, 

terapia gênica, etc. são constantemente abordados pela mídia (Casagrande & 

Maestrelli, 2006). Sobre essa situação, é assegurado considerar o que afirma 

Giacóia (2006) que, em vista da importância da genética para alfabetização 

científica dos estudantes, fica evidente e indiscutível, a melhoria das técnicas 

de ensino de genética. Todavia, vale destacar que o uso de modelos didáticos 

com o intuito de facilitar o ensino e a aprendizagem do conhecimento científico 

escolar só será efetivado se estiver atrelado ao aporte epistemológico por parte 

dos professores, o que poderá guiar a seleção de conteúdos programáticos 

adequados a determinados contextos socioculturais (Lorenzini & Anjos, 2004). 

Diante de todo exposto, podemos considerar que os modelos didáticos 

são instrumentos sugestivos e que podem ser eficazes na prática docente 

diante da abordagem de conteúdos que, muitas vezes, são de difícil 

compreensão pelos estudantes, principalmente no que se refere aos assuntos 

ligados à ciência e tecnologia e especificamente no ensino de Biologia. 

Desse modo, cabe ao professor na perspectiva de utilização de um 

modelo didático na sua prática, criar possibilidades de produzi-lo a partir da 

busca conceitual sobre esse instrumento pedagógico. Nesse caso, como forma 

de explorar o sentido a que se propõe a sua prática de ensino por meio da 

utilização desse recurso, visando a explicação de um determinado fenômeno 

ou processo que possa garantir a construção do conhecimento no processo 

ensino-aprendizagem. 

Entre autores que tratam de formação de professores, embora não 

coexista uma concepção única sobre a extensão e natureza dos 

conhecimentos que devem compor a formação de um professor, há contudo, 

concordância sobre o corpo de conhecimentos que os professores devem 

utilizar para organizar e aplicar eficientemente os programas e as atividades de 

ensino. Neste aspecto, tanto a concordância é substancial como as pesquisas 

estão consideravelmente mais desenvolvidas (Harms, 2002). 
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Um ponto notável de se observar é que, considerando as concepções 

sobre ensino, as mais tradicionais têm sofrido, nos últimos tempos, uma 

progressiva retração na influência que efetivamente exerciam na educação 

escolar, resultado de mudanças geradas pelo aumento de pesquisas, pelo 

desenvolvimento de teorias sobre os processos de ensino e aprendizagem e, 

sobretudo, pela inclusão desses conhecimentos nos cursos de formação de 

professores, com conseqüentes mudanças na prática docente.  

Esta última, ação concreta do docente, tem se tornado uma área 

importante da investigação educacional e, nas décadas mais recentes, 

pesquisadores têm se interessado em capturar a “sabedoria da prática” dos 

professores, para compreender os fatores que tornam o ensino difícil e 

complicado (Barnes, 1990; Roth & Tobin, 2000). 

No Brasil, como discutem Longhini e Hartwin (2007), as pesquisas sobre 

as percepções e preocupações sobre a ação do professor, como fator capaz de 

influenciar a aprendizagem dos alunos, surgiram na década de 1970 e, na 

década seguinte, as pesquisas voltaram-se para o papel do professor e seu 

repertório de conhecimentos inerentes à prática docente. Os estudos se 

estenderam para os processos de formação e profissionalização e sobre a 

construção de conhecimentos pelos professores em sua prática – a “sabedoria 

da prática” como indicado por Barnes (1990).  

Segundo Carvalho e Martinez (2005), na década de 1990, as pesquisas, 

então, voltam-se para compreender as particularidades próprias das relações 

profissionais e as percepções dos professores sobre seus alunos, assim como 

sobre os conhecimentos construídos pelos professores em suas práticas 

docente e aqueles utilizados e mobilizados nos diversos contextos do trabalho 

cotidiano. A escola deve modular e promover a aquisição de conhecimentos e 

conduzir a compreensão dos elementos fundamentais da Biologia e da 

Genética para que os alunos possam entender os métodos, possíveis efeitos, 

usos e aplicações das novas tecnologias da biotecnologia que se utilizam no 

DNA, por exemplo. Esses conhecimentos nem sempre são apropriados e 

incorporados pelos alunos nas escolas, possivelmente devido a maneira pela 

qual o ensino é organizado e conduzido. Muitas vezes consiste num ensino 

teórico e dissociado da realidade advindo a inadequação ou ausência de um 

projeto pedagógico. Uma das conseqüências é a não utilização dos 
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conhecimentos em situações cotidianas e a impossibilidade dos alunos, e 

futuros cidadãos, de participar de discussões de maneira crítica e 

fundamentada (Pedracini, Corazza-Nunes, Galuch, Moreira & Ribeiro, 2007; 

Harms, 2002).  

Os conhecimentos sobre os fundamentos da Biotecnologia apresentados 

pelos alunos concluintes do Ensino Médio têm se mostrado insuficientes, com 

idéias pouco definidas sobre célula, cromossomos, divisões celulares, 

transmissão de caracteres hereditários e assim como suas funções das 

estruturas e do material genético (Wuo, 2003; Scheid, Ferrari e Delizocov, 

2005; Wuo, 2005; Pedracini, Corazza-Nunes, Galuch, Moreira & Ribeiro, 2007). 

As OCNEM recomendam que o ensino deve ser desenvolvido dentro de 

um processo de alfabetização científica que conduza ao desenvolvimento de 

capacidades permitindo ao aluno fazer conexões e utilizar conhecimentos da 

biotecnologia para uma melhor compreensão de fenômenos e fatos 

relacionados ao cotidiano. Para esse propósito as OCNEM questionam a 

formação adequada do professor assim como sua atualização para o 

desenvolvimento de ações pedagógicas pertinentes e discutem as estratégias 

de ensino sedimentadas em eixos ou temas estruturantes não somente na 

teoria mas também na pratica e como ele pode utilizá-la em suas aulas. 

O desenvolvimento dos temas estruturantes pressupõe, como indicado 

nos documentos, aquisição de conhecimentos integradores e fundamentais 

como a célula, os processos celulares como mitose e meiose, gametogênese, 

transmissão de caracteres hereditários, construção e interpretação de 

heredogramas, estrutura, composição e a codificação do DNA, expressão dos 

genes em características e as modificações ou mutações a que estão sujeitos e 

os processos evolutivos. As questões relacionadas aos seres humanos devem 

ser contempladas em todos os temas quer com relação à saúde, ao 

desenvolvimento, a sexualidade, ao meio ambiente e a biodiversidade.   

Com relação aos métodos de ensino as OCNEM recomendam as 

“Estratégias para a ação” nas quais o professor deve exercer uma função de 

mediador, apresentando problemas e dando suporte e apoio para que os 

alunos busquem soluções e respostas.  Nessas estratégias incluem-se 

atividades experimentais, simulações, debates, seminários e desenvolvimento 

de projetos. A experimentação é colocada como atividade inerente ao cotidiano 
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da escola para que os alunos possam desenvolver habilidades investigativas, 

propor e testar soluções para problemas.  

O ensino da Biologia deve também atender as finalidades do ensino 

Médio indicadas no Artigo 35 da LDB/1996 nas quais incluem a consolidação e 

o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 

possibilitando o prosseguimento de estudos.  Nas OCNEM existem 

advertências no sentido de que se entenda “prosseguimento de estudos” não 

como preparação para “vestibulares”, mas sim como um processo de formação 

que possa conduzir a sistematização e ao desenvolvimento de significados 

para despertar a consciência crítica e responsável e a continuidade de estudos 

em outros cursos ou níveis. 

O atendimento as orientações para o desenvolvimento da aprendizagem 

dos alunos exige, portanto, uma organização estrutural e pedagógica das 

escolas. A organização estrutural envolve o comprometimento político no que 

diz respeito às condições físicas das escolas, laboratórios, bibliotecas, 

materiais didáticos adequados para serem utilizados pelos docentes. As 

questões pedagógicas estão relacionadas a formação dos professores e como 

os mesmos estão sendo formados. Questões estas que ainda estão por ser 

resolvidas plenamente (Marin, 1998). 

Os indicadores oriundos de avaliações dos Ensinos Fundamental e 

Médio oferecem apenas uma informação parcial e sintomática sobre o nível de 

conhecimento dos alunos sem considerar as condições nas quais o processo 

de ensino ocorre. Muitas vezes esses resultados não avaliam o professor e 

como essas aulas estão sendo trabalhadas. 

A Biotecnologia, tão discutida atualmente remete a muitos temas da 

ciência que abordamos em sala de aula e em muitas aulas práticas que 

vislumbram a possibilidade de trazer o aluno para a iniciação cientifica, como 

por exemplo podemos citar a Genética Mendeliana, também chamada de 

Genética Clássica, que constitui pontos de partida para a compreensão da 

transmissão de genes entre as gerações assim como os padrões de herança, 

herança poligênica e as questões relacionadas a hereditariedade (Dal-Farra & 

Prates, 2004).  

Segundo Galegaro (2009) e Dal-Farra e Prates (2004), as contribuições 

da Genética para o entendimento das causas do comportamento têm sido 
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altamente relevantes. A Genética Molecular, por exemplo, tem permitido 

identificar no DNA genes que influenciam a formação de comportamentos 

normais e patológicos assim como as interações desses genes com o ambiente 

na formação da personalidade humana.   

A qualificação do professor entendido como níveis de formação e cursos 

de atualização ou treinamento, têm sido consideradas como um importante 

fator relacionado a melhoria da aprendizagem, mas, segundo Goldhaber e 

Anthony (2004), a partir de seus estudos, os resultados têm mostrado que tal 

relação se apresenta contraditória em algumas situações. Professores com alto 

grau de formação em matemática e ciências parecem influenciar positivamente 

a aprendizagem dos alunos enquanto que para professores de línguas e 

história essa associação aparece negativamente. As revisões de vários 

estudos apresentadas por Darling-Hammond, Berrry e Thoreson (2001), 

mostraram que essas relações não aparecem de maneira consistente, isto é, 

ora são positivas ora negativas. Embora persista a falta de consenso também 

nesta questão há concordância de que não se dispõe de um critério específico 

para avaliar ou certificar as relações entre formação de professores e ganhos 

de aprendizagem pelos alunos. São atribuídas impossibilidades devido aos 

inúmeros e diversos contextos nos quais os cursos de qualificação são 

realizados, aos seus enfoques, as características da formação inicial do 

professor assim como os ambientes nos quais ocorre o processo de ensino, as 

características das classes, dos alunos e dos recursos, entre outros e os 

critérios considerados para avaliar ou qualificar o professor. 

A prática docente do dia-a-dia constitui um trabalho, muitas vezes visto 

como ambíguo, complexo e rico que requer julgamentos, ações, capacidade de 

refletir e rever decisões baseadas em observações e percepções. Ao longo do 

exercício de ensinar o professor incorpora, articula e inter-relaciona 

conhecimentos num processo de construção em contextos específicos e 

particulares com seus alunos, com seus pares e com os objetos de ensino 

(Barnes, 1990; Longhini & Hartwin, 2007). Ferreira (2007) considera que, 

diferentemente de outros profissionais, os professores constroem sua 

profissionalidade num processo dinâmico e contínuo, investindo tempo, energia 

e conhecimentos para a realização de projetos individuais e coletivos. 
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A integração dos muitos conhecimentos utilizados pelos professores, os 

chamados saberes docentes, decorrem da necessidade de se estabelecer uma 

coesão de prática de trabalho, dada a coexistência de múltiplos objetivos e 

ações de naturezas diferentes. Essa coesão, oriunda da prática e da 

necessidade, não se configura como uma coesão lógica (Carvalho & Martinez, 

2005).  

Em sala de aula, devido a urgência de ações e decisões, os professores 

quase sempre se utilizam de recursos que incluem práticas aprendidas com 

seus antigos professores, criam estilos próprios ou meramente executam 

tarefas definidas. Nessa diversidade de situações estão incluídas a indisciplina, 

falta de motivação e as diferenças individuais dos alunos na classe, 

necessidade de habilidades para operar equipamentos, relações com os pais, 

processos de avaliação, organização de materiais e conteúdos de 

aprendizagem (Longhini & Hartwin, 2007). Também devem ser incluídas as 

preocupações com a própria atualização, utilização de novas tecnologias como 

a internet, gerenciamento da sala, vínculos empregatícios, as infinitas e 

inexplicáveis burocracias e, segundo Teixeira (2003), o esvaziamento e a 

desqualificação da função do professor imposta por especialistas que não 

exercem nem elaboram a ação. 

Ferreira-Alves e Gonçalves (1993) questionam a significação e atribuem 

grande ênfase aos conhecimentos pessoais da prática do professor, isto é, 

somente o professor pode indicar o que é relevante para a sua prática ou para 

a formulação de suas teorias ou conhecimentos. Essas questões são 

importantes uma vez que capacitações, treinamentos ou outras ações muitas 

vezes não se coadunam com as necessidades reais ou com os conhecimentos 

atuais e pessoais da prática docente. Na maioria das vezes as ações 

postuladas pressupõem uma condição de homogeneidade de conhecimentos e 

de experiências dos professores que nem sempre constituem a realidade. É na 

prática docente que são construídas e reconstruídas as idiossincrasias e 

superados os conflitos que refletem a formação do bom professor.  

Os conhecimentos de conteúdos específicos referem-se às áreas de 

saber como a Matemática, a Biologia, a Química, entre outras, incluindo o 

domínio sobre os conceitos, os princípios, as leis, as técnicas e métodos 

pertinentes e demais elementos que constituem a estrutura desses 
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conhecimentos e suas relações com as demais áreas. Os conhecimentos 

pedagógicos gerais são aqueles que dizem respeito aos princípios 

relacionados aos processos de ensino como os materiais de aprendizagem, a 

importância ou influência dos contextos, a estrutura curricular, os objetivos 

educacionais em seus mais diversos e distintos níveis, o gerenciamento do 

processo de ensino, entre outros. Os conhecimentos pedagógicos do conteúdo 

envolvem os métodos e técnicas de ensino, a maneira pela qual os conteúdos 

são estruturados e distribuídos nas aulas e os procedimentos instrucionais. 

Estes últimos, portanto, são conhecimentos únicos, consolidados nos 

processos pelos quais os professores relacionam os seus conhecimentos 

específicos de sua disciplina ou área nos seus conhecimentos e procedimentos 

pedagógicos. 

Segundo Perrenoud (2000), para as transformações atuais e a 

heterogeneidade dos escolares, a evolução dos programas educativos, as 

necessidades de conduzir projetos, os novos problemas e acessos 

tecnológicos, há necessidade e se redefinir o papel dos professores quanto ao 

desenvolvimento de competências e transferência de conhecimentos. Propõe 

apreender o movimento da profissão e apresenta como referencial 10 famílias 

de competências para a prática docente que incluem desde a organização da 

aprendizagem até a administração da própria formação contínua. As 

competências referidas constituem, segundo o autor, capacidade para 

mobilizar recursos cognitivos diante de situações específicas. Dentre as 

indicações sobre os aspectos que conduzem à mobilização das competências 

são incluídas operações mentais complexas, esquemas de pensamentos para 

realizar uma ação, competências profissionais construídas durante a formação 

e as experiências diárias do professor.  

As preocupações sobre essas questões envolvem múltiplas áreas do 

conhecimento e, segundo Witter (1996), a escola produz diariamente um 

grande número de dados que podem ser analisados, podendo reverter em 

novos conhecimentos para seus membros e consistindo uma base para 

atuação interdisciplinar. Esses conhecimentos, gerados da própria realidade 

onde se atua, permitem uma organização do conhecimento mais próxima das 

necessidades de trabalho, o que viabilizaria uma articulação entre 

conhecimento e experiência, permitindo detectar e incorporar o impacto de 
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novos eventos, das rupturas socioculturais e dos avanços científico-

tecnológicos. 

As considerações apresentadas neste trabalho vão tratar dos 

fundamentos da biotecnologia e de como os alunos ingressantes nos cursos de 

Ciências Biológicas podem trabalhar e ensinar Biologia, tendo em vista que 

esses conhecimentos permitem um continuar de estudos sobre a importância, 

as relações e as implicações da Biotecnologia na Biologia tanto ao que se 

refere a compreensão das questões comportamentais quanto suas implicações 

na vida. A condução desta pesquisa busca referencial para as orientações 

pedagógicas de disciplinas de Genética e outras relacionadas aos aspectos 

biológicos do comportamento dos cursos de formação de Professores. 
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2. OBJETIVO GERAL  

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar os conhecimentos sobre 

os fundamentos de ciência e tecnologia, ministrados em aulas de biologia e 

disciplinas afins na educação básica, pelos alunos do 3º ano do ensino médio e 

na graduação, pelos estudantes dos terceiros e quartos anos do curso de 

ciências biológicas e seus Professores Universitários, com o intuito de associar 

a teoria a pratica como facilitador do conhecimento cientifico, principalmente na 

área da biotecnologia. 

 

2.1 . OBJETIVO ESPECÍFICO   

 

Avaliar os conhecimentos dos graduandos nos cursos de licenciatura em 

ciências biológicas bem como dos alunos do 3º ano do ensino médio, sobre a 

iniciação da biotecnologia na construção do conhecimento cientifico e 

tecnológico na visão e percepção crítica dos acadêmicos da educação básica. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Este estudo foi realizado como sugerido pela declaração de Helsinque e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da 

Universidade Anhanguera de São Paulo sob o número 531.893 (Anexo 1). 

Todos os voluntários foram orientados a assinar o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Anexo 2). 

 

3.1  Sujeitos do estudo  

 

Participaram desta pesquisa quatro grupos de sujeitos, que 

responderam voluntariamente um questionário investigativo sendo os grupos 

divididos em:  Professores de educação básica do ensino médio; Alunos do 3º 

ano do Ensino Médio da rede pública estadual; Graduandos dos cursos de 

ciências biológicas e Professores Universitários. 

 

3.2   Instrumento de coleta de dados   

 

 Para a obtenção das informações foram construídos três questionários 

contendo 10 questões fechadas versando sobre: formação acadêmica, tempo 

de magistério, conhecimento cientifico, uso da biotecnologia e 1 questionário 

contendo 4 questões abertas voltado aos Professores Universitários com 

ênfase sobre as disciplinas e conteúdos ministrados em suas disciplinas e 

também os modelos práticos utilizados nos laboratórios durante as aulas 

práticas. Além disso, a iniciação da biotecnologia no ensino básico e a 

linguagem cientifica (Anexos 3, 4, e 5). 

 

3.3. Procedimentos de coleta dos dados 

 

 Os questionários foram aplicados no intervalo de uma semana durante o 

período de aulas. As questões foram respondidas voluntariamente por todos os 

grupos, não sendo impositivo nem condição necessária, no caso dos alunos, 

para a evolução nas disciplinas correlatas. No questionário destinado aos 

alunos do 3º ano do ensino médio e aos graduandos de biologia, não foi 



14 

 

solicitada a identificação do professor, garantindo que as respostas não 

tivessem ligação com o docente. Os professores participantes foram 

comunicados que as respostas do questionário seriam utilizadas apenas como 

fonte de pesquisa e que visavam colher dados científicos que tornariam 

possível avaliar o processo de ensino aprendizagem dos educandos. 

 

3.4. Plano de análise dos dados estatísticos 

 

As respostas dadas às questões foram tabuladas e suas frequências 

expressas em porcentagens. As questões abertas foram analisadas utilizando-

se da Técnica de Análise de Conteúdo (Franco, 2005; Bardin, 1979).  

Os dados obtidos foram agrupados, tabulados e analisados 

estatisticamente através do software GraphPad Instat versão 3.01.  

Para a análise das possíveis diferenças entre os grupos, foi utilizado o 

teste “t” de Student pareado e não pareado, teste de Mann-Whitney (dados não 

paramétricos). 

Em todos os testes estatísticos aplicados, o nível de significância foi de 

5%, ou seja, a probabilidade P<0,05 foi considerada capaz de revelar 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos estudados. 
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4. RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos foram organizados e separados por níveis de 

atuação e formação com objetivos de se observar a trajetória de formação do 

aluno na fase final do ensino médio e na fase de formação do graduando em 

ciências biológicas, bem como a formação do professor dos níveis 

pesquisados. 

Responderam o questionário dirigido aos Educadores do Ensino Médio 

124 professores de ambos os sexos, de diversas escolas do grande ABC/SP e 

uma escola de Manaus/AM, sendo 84 (67,74%) do sexo feminino e 40 

(32,25%) do sexo masculino e com idades variando entre 20 e 53 anos. Seis 

participantes não declararam a idade.  O questionário destinado aos alunos do 

3º ano do Ensino Médio da rede publica estadual, foram respondidos por 156 

alunos, sendo 87 (55,76%) do sexo feminino e 69 (44,23%) do sexo masculino, 

e idades variando entre 16 e 18 anos. O questionário destinado aos 

Graduandos de Licenciatura de Biologia foi respondido por 171 estudantes, 

sendo 122 (71,34%) do sexo feminino e 49 (28,65%) do sexo masculino, 

idades variando entre 18 e 43 anos. Ainda, os questionários destinados aos 

professores universitários foram respondidos por 53 docentes, sendo 24 

(45,28%) do sexo feminino e 29 (54,71%) do sexo masculino, entre 25 e 57 

anos. O perfil dos indivíduos avaliados em cada um dos grupos estudados será 

apresentado nas Tabelas 4.1, 4.2, 4.3, 4.3.1, 4.4 e 4.4.1. Os resultados obtidos 

foram organizados em gráficos divididos por níveis de atuação e formação, 

visando observar a trajetória de formação do aluno na fase final do ensino 

médio e na fase de formação do graduando em ciências biológicas bem como 

a formação do professor dos níveis pesquisados. 
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Tabela 4.1. Distribuição e frequência dos Professores de educação básica segundo 

idade e sexo 

Faixas             Sexo                 Totais 

Etárias  Masculino Feminino  

(anos) N % N % N % 

20 - 30 18 45 31 36,90 49 39,51 

31 - 40 15 37,5 33 39,28 48 38,70 

41 - 50 5 12,5 17 20,23 22 17,74 

51 e mais 2 5 3 3,57 5 4,03 

Total 40 100 84 100 124 100 

 

Tabela 4.2. Distribuição e frequência dos Professores Universitários segundo idade 

e sexo 

Faixas             Sexo                 Totais 

Etárias  Masculino Feminino  

(anos) N % N % N % 

25 - 35 9 31,03 9 37,5 18 33,96 

36 - 45 15 51,72 12 50 27 50,94 

46 - 55 4 13,79 2 8,33 6 11,32 

56 e mais 1 3,44 1 4,16 2 3,77 

Total 29 100 24 100 53 100 

  

Tabela 4.3. Distribuição e frequência dos alunos do 3º ano do ensino médio 

segundo idade e sexo 

Faixas             Sexo                 Totais 

Etárias  Masculino Feminino  

(anos) N % N % N % 

16 30 43,47 28 32,18 58 37,17 

17 35 50,72 52 59,77 87 55,76 

18 4 5,79 7 8,04 11 7,05 

19 e mais 0 0 0 0 0 0 

Total 69 100 87 100 156 100 
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Tabela 4.3.1. Distribuição e frequência dos alunos do 3º ano do ensino médio 

segundo ano de conclusão 

Ano             Sexo                 Totais 

de  Masculino Feminino  

Conclusão N % N % N % 

2013 62 89,85 67 77,01 129 82,69 

2014 7 10,14 20 22,98 27 17,30 

Total 69 100 87 100 156 100 

 

Tabela 4.4. Distribuição e frequência dos graduandos de ciências biológicas 

segundo idade e sexo 

Faixas             Sexo                 Totais 

Etárias  Masculino Feminino  

(anos) N % N % N % 

18 - 28 28 57,14 71 58,19 99 57,89 

29 - 39 14 28,57 37 30,32 51 29,82 

40 e mais 7 14,28 14 11,47 21 12,28 

Total 49 100 122 100 171 100 

 

Tabela 4.4.1 Distribuição e frequência dos graduandos de ciências biológicas 

segundo ano de conclusão  

Ano              Sexo                 Totais 

de  Masculino Feminino  

conclusão N % N % N % 

2013/2ºS. 23 46,93 48 39,34 71 41,52 

2014/1ºS. 25 51,02 64 52,45 89 52,04 

2014/2ºS. 01 2,04 10 8,19 11 6,43 

Total 49 100 122 100 171 100 
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4.5. Percepções dos Alunos do 3º ano do Ensino Médio com relação 

à Biotecnologia e a Iniciação Científica 

 

Com relação à formação científica dos educandos no Ensino Médio, as 

opiniões expressas pelos alunos serão mostradas nos gráficos a seguir. Dentre 

todos os participantes (157), 34 cursaram o Ensino Médio na região de Manaus 

- AM, seguidos por 123 que cursaram o Ensino Médio em diversas escolas na 

região do Grande ABC – SP. As análises estatísticas para cada pergunta 

realizada serão apresentadas posteriormente: 

 

 

 

 

1 - Acredito que a disciplina de Biologia me dará uma noção completa sobre os 

seres vivos.  
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2 - Você acredita que está sendo iniciado nas áreas da Biotecnologia em suas 

aulas. 

 

 

 

 

 

 

3 - Você está aprendendo sobre o conhecimento cientifico nas aulas de 

Biologia. 
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4 - Nas aulas práticas, seu professor consegue inserir os conteúdos teóricos 

ministrados. 

 

 

 

 

 

 

5 - Linguagem escolar e cientifica são as mesmas coisas. 
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6 - Acredito que o saber científico deve ser construído ao longo da formação 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

7 - O laboratório da minha escola existe e oferece condições plenas para 

aplicação de uma aula prática. 
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8 - O laboratório da minha escola existe, mais os professores não utilizam. 

 

 

 

 

 

 

9 - Você acredita que os professores não levam os alunos ao laboratório por 

falta de motivação dos alunos ou o não conhecimento científico necessário. 
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10 - A disciplina de Ciência / Biologia é capaz de introduzir o aluno nas 

disciplinas da Biotecnologia para formação cientifica. 

 

 

 

           

 

4.6. Percepções dos Graduandos de Ciências Biológicas, com 

relação à teoria e a prática na formação acadêmica 

 

Com relação à concepção científica na formação dos graduandos em 

ciências biológicas para uma construção didática e pedagógica na formação do 

futuro educador, as indicações apresentadas pelos graduandos serão 

mostradas nos gráficos a seguir. Foram entrevistados 171 graduandos sendo 

que 72 são da universidade do grande ABC (UNIABC) / SP, 73 da Faculdade 

Fama de Mauá (UNIESP) / SP e 26 do Grupo Literatus Educacional / AM.  
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1 - Acredito que o curso de Biologia Licenciatura forma professores bem 

preparados para ministrar aulas teóricas para a educação básica. 

 

 

 

 

 

2 - Acredito que nas disciplinas dita instrumentais (Biologia Molecular, 

Genética, Citologia, Histologia), há um predomínio de atividades praticas. 
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3 - Você acredita que a linguagem cientifica é acessível aos alunos de ensino 

médio/fundamental. 

 

 

 

 

 

4 - Linguagem escolar e linguagem científica são as mesmas coisas. 

 

 

 

 

 

Linguagem escolar e cientifica são as 
mesmas coisas (ensino médio) 
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5 - Acredito que entenderia melhor a aplicação das disciplinas se as atividades 

práticas ocorressem desde o começo do curso. 

 

 

 

  

 

6 - As disciplinas que cursei na faculdade enfocam apenas as teorias 

pedagógicas e não praticas. 
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7 - Acredito que o saber científico deve ser reconstruído para ser utilizado no 

contexto escolar. 

 

 

 

 

 

 

8 - Acredito que as atividades práticas das disciplinas instrumentais são 

relacionadas aos conteúdos teóricos correspondentes. 

 

 

 

 

Você está aprendendo sobre o conhecimento 

cientifico nas aulas de Biologia. (ensino médio) 
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9 - Acredito que o curso de licenciatura não oferece aulas praticas suficientes 

para uma boa formação docente. 

 

 

 

 

 

 

10 - Depois de cursar as aulas praticas o futuro profissional de educação está 

muito bem preparado para propor atividades práticas aos alunos. 
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4.7. Percepções dos Professores de Educação Básica com relação 

às atividades práticas em sala de aula com seus alunos. 

 

Os professores de Educação básica responderam um questionário com 

perguntas abertas e fechadas em uma concepção cientifica voltada aos 

conteúdos ministrados na disciplina de ciências biológicas e sua forma didática 

de trabalhar, para uma construção critica e pratica dos alunos com relação às 

atividades laboratoriais e a iniciação cientifica em biotecnologia desses 

educandos. Foram entrevistados 124 professores sendo 39 são da região de 

Mauá/SP, 45 da região de santo André / SP e 40 da região de Ribeirão Pires / 

SP, todos são professores da rede pública estadual, com idades variando entre 

18 e 51 anos, sendo que 66 entrevistados eram do sexo masculino e 58 do 

sexo feminino. As freqüências das respostas estão representadas nos gráficos 

a seguir: 

 

 

 

 

1 - As atividades das disciplinas instrumentais incluem a preparação de aulas 

teóricas para a educação básica. 
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2 - Ao preparar uma atividade teórica para os alunos, sinto falta de 

fundamentá-las em uma aula pratica. 

 

 

 

 

 

 

3 - Acredito que a Prática de Ensino é a única disciplina que permite relacionar 

as teorias com as atividades práticas em laboratórios. 
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4 - A Licenciatura prepara os futuros professores para a reconstrução do saber 

cientifico no contexto escolar. 

 

 

 

 

 

 

5- Acredito ser capaz de aplicar os conteúdos teóricos estudados no curso 

cientifico com as aulas praticas em laboratórios. 
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6- Ao preparar uma aula teórica para os alunos, sinto dificuldades de extrapolar 

o conteúdo para uma atividade pratica. 

 

 

 

 

 

 

7- Acredito que ser Professor é mais do que saber preparar boas aulas 

praticas. 
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8- Acredito que um bom professor deve saber prepara boas aulas teóricas e 

não praticas. 

 

 

 

 

 

 

9 - Ser professor é saber transformar um conteúdo teórico em algo que os 

alunos entendam. 
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10 - Sou indiferente a qualquer mudança no currículo, porque para mim o que 

importa e ter o dom de educar. 

 

 

 

 

 

 

4.8. Percepções dos Professores Universitários com relação à 

formação dos futuros professores de educação básica. 

 

Os professores universitários responderam um questionário com 

perguntas abertas em uma concepção cientifica voltada aos conteúdos 

ministrados nas disciplinas do curso de ciências biológicas a fim de avaliar a 

formação dos estudantes de graduação com relação às praticas em laboratório 

e a iniciação cientifica em biotecnologia desses graduandos. As respostas 

foram analisadas e agrupadas, levando em conta seu conteúdo mais 

recorrente, e tabuladas em gráficos. Foram entrevistados 50 Professores 

Universitários de diversas faculdades do estado de São Paulo, as idades 

variaram entre 28 a 51 anos, sendo que 22 entrevistados eram do sexo 

masculino e 28 do sexo feminino. Os temas mais recorrentes das respostas 

estão representados nos gráficos a seguir: 
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1 - Quais os tópicos que você propõe aos alunos em sua disciplina? 

 

 

 

 

 

2 - O seu curso possui alguma abordagem teórica? Em caso da resposta 

afirmativa explique como ela é feita. 
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3 - Você acredita que o conteúdo teórico visto pelos alunos nas disciplinas do 

ciclo básico (bioquímica, Biologia Geral, Fisiologia, Citologia e Histologia), é 

aplicável ao trabalho do professor de biologia no ensino médio? 

 

 

 

 

 

4 - Em sua opinião, a disciplina especifica da licenciatura contribuem para o 

embasamento teórico necessário para a atuação pedagógica dos futuros 

professores do ensino fundamental e médio para as áreas da biotecnologia?  

Aponte suas razões. 
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4.9. Estudo comparativo do padrão das respostas obtidas em São 

Paulo e Manaus 

 

Tabela 1: Questões Voltadas para Alunos do Ensino Médio – São Paulo X Manaus – Concordo 

Fortemente + Concordo 
 
            Item 
Local               01               02                03                   04                 05                 06                 07                  08                   09                10  
 
 
S P        11,9 ± 7,0       2,5 ± 2,7       9,5 ± 6,9         7,5 ± 4,9       1,8 ± 2,0     11,4 ± 4,6       0,5 ± 0,7         5,4 ±4,7          2,8 ± 1,2       7,0 ± 
5,5                  
 
Man      11,5 ± 10,6     1,5 ± 2,1     11,5 ± 9,2         9,5 ± 0,7       3,0 ± 1,4     13,5 ± 7,8       2,6 ± 3,1         0,5 ± 0,7*         1,5 ± 0,7      9,0 ± 
8,5 
 

 
 
*P<0,02 redução em relação ao grupo SP - Item 8 (Teste “t” não pareado com correção de Welch) 

 

Tabela 2: Questões Voltadas para Alunos do Ensino Médio – São Paulo X Manaus – Discordo 

Fortemente + Discordo 
 
 
             Item 
Local            01                 02                 03                  04                  05                  06              07                   08                    09                10  
 
S P          4,3 ± 6,2      7,4 ± 5,1        2,3 ± 2,9         5,3 ± 4,2       7,4 ± 5,5       2,5 ± 1,8     11,6 ± 9,2         8,8 ± 9,2         8,8 ± 4,8       3,0 ± 
2,2                  
 
Man        9,0 ± 1,4      9,0 ± 1,4        0,5 ± 0,7         2,5 ± 0,7      8,5 ± 5,0        2,0 ± 1,4    16,5 ± 19,1     16,0 ± 19,8     11,0 ± 11,3      5,0 ± 
4,2 
 

 
A avaliação do item de discordância comparada entre São Paulo e Manaus, não apresentaram diferenças 
estatisticamente significante entre os grupos avaliados. 
 
 
 
 
Tabela 3: Questões Voltadas para Graduandos de Biologia – São Paulo X Manaus – Concordo 

Fortemente + Concordo 
 
 
             Item 
Local          01                   02                    03                04                  05                  06                07                08                 09                   10  
 
S P        12,1 ± 6,8        9,9 ± 4,3        4,6 ± 2,7        1,8 ± 1,3      15,5 ± 6,5      4,1 ± 2,9      12,5 ± 3,5      13,8 ± 7,7       6,8 ± 6,8      13,1 ± 
4,7                  
 
Man       10,5 ± 0,7        9,0 ± 1,4        6,5 ± 3,5        2,0 ± 1,4     11,0 ± 1,4       5,5 ± 5,0        8,5 ± 0,7*    10,0 ± 7,1        7,5 ± 5,0       7,0 ± 
4,2 
 
 

*P<0,02 redução em relação ao grupo SP - Item 7 (Teste “t” não pareado com correção de Welch) 
 
 
 
Tabela 4: Avaliação dos Alunos do Ensino Médio com Idade entre 16 e 18 anos  

 
             Local 
Sexo                                 São Paulo                               Manaus  
 
Masculino                        18,7 ± 12,9                              4,3 ± 3,8                  
 
Feminino                          22,3 ± 16,5                             6,7 ± 6,0            
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A avaliação dos alunos com idade entre 16 e 18 anos de diferentes localidades, avaliados com relação ao 
sexo, não apresentaram diferenças estatisticamente significante entre os grupos avaliados. 
 
 
 
 
Tabela 5: Avaliação Correlacionando o Fator Idade - Segmento Superior   

 
             Idade 
Local                               - 39 anos                           + 40 anos 
 
São Paulo                      32,0 ± 24,1                           8,5 ± 2,1                  
 
Manaus                            5,5 ± 3,3                             2,0 ± 2,8            
 
A avaliação correlacionando o fator idade em diferentes localidades, não apresentaram diferenças 
estatisticamente significante entre os grupos avaliados. 

 

Tabela 6: Avaliação Correlacionando o Fator Idade e Sexo - Segmento Superior   

 
 
           Idade 
Local                           Masculino com - 39 anos               Feminino com - 39 anos 
 
São Paulo                             17,5 ± 12,0                                     46,5 ± 27,6                  
 
Manaus                                   3,5 ± 2,1                                         7,5 ± 3,5            
 
 
A avaliação correlacionando o fator idade e o sexo em diferentes localidades, não apresentaram 
diferenças estatisticamente significantes entre os grupos avaliados. 
 
 
 
Tabela 7: Avaliação dos Alunos do Ensino Médio – Fator Idade   

 
        Local 
Sexo                                 São Paulo                               Manaus  
 
16                                    23,0 ± 1,4                                  6,5 ± 0,7*                
 
17                                    33,5 ± 7,8                                10,0 ± 4,2            
 
18                                      5,0 ± 1,4                                0,5 ± 0,7                                                                         
 
*P<0,004 redução em relação ao grupo São Paulo no mesmo período (teste t não pareado) 
 

 

Tabela 8: Segmento Superior – Ano de Conclusão - São Paulo X Manaus   

 
           
                                                          2013                             2014              
 
       São Paulo                            35,5 ± 17,7                     18,5 ± 19,0     
                                 
       Manaus                                  0,5 ± 0,7                      13,0 ± 8,5                            
 
 

A avaliação correlacionando o ano de conclusão nas diferentes localidades, não apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos avaliados. 
 

 



39 

 

 

Tabela 9: Questões Voltadas para Graduandos de Biologia – São Paulo X Manaus – Discordo 

Fortemente + Discordo 
 
 
               Item 
Local              01                02                03                   04                   05                 06                07                  08                  09                10  
 
S P           2,1 ± 1,9        5,4 ± 3,1        9,9 ± 6,0       14,4 ± 6,1       1,4 ± 2,1     10,6 ± 6,2       2,0 ± 2,4         1,8 ± 1,3       3,3 ± 2,3      2,0 ± 
1,7                  
 
Man          0,5 ± 0,7        0,5 ± 0,7*      3,5 ± 5,0         9,5 ± 0,7       0,5 ± 0,7       5,0 ± 5,7       2,0 ± 2,8         0,5 ± 0,7        3,0 ± 2,8     2,5 ± 
3,5 
 

 

*P<0,04 redução em relação ao grupo SP - Item 2 (Teste Mann-Whitney) 
 
 
 
 

4.9.1. Análise estatística das respostas dos Professores da 

Educação Básica quando divididos por extratos etários. 

 
 

Tabela 1: Questões Voltadas para Professores da Educação Básica - (- 39 X + 40) - Concordo 

Fortemente + Concordo 
 
 
             Item 
Idade              01                02                03                   04                  05                  06                07                   08                09                 10  
 
- 39        13,8 ± 8,7       8,8 ± 6,8      10,3 ± 6,1       7,0 ± 6,1      11,5 ± 11,2     8,8 ± 7,6        8,5 ± 2,4        5,3 ± 3,9        7,5 ± 2,1       9,5 ± 
5,4                  
 
+ 40      16,5 ± 10,1    10,0 ± 8,5      13,0 ± 9,9     10,0 ± 7,1      13,5 ± 14,8   10,0 ± 4,2      12,0 ± 2,8        4,0 ± 2,8      10,0 ± 2,8       9,0 ± 
2,8 

 
 
A avaliação dos diferentes períodos de idade entre os Professores da Educação Básica, não 
apresentaram diferenças estatisticamente significante entre os parâmetros avaliados. 
 

 

 
Tabela 2: Questões Voltadas para Professores da Educação Básica - (- 39 X + 40) - Discordo Fortemente 

+ Discordo 
 
 
          Item 
Local             01                  02                 03                 04                  05                 06                 07                  08                 09                10  
 
 
- 39         2,0 ± 2,3        6,8 ± 3,1        2,3 ± 3,3        8,0 ± 5,7        4,8 ± 1,7       6,0 ± 2,7       8,0 ± 3,7      13,5 ± 4,5        8,5 ± 2,4       7,5 ± 
3,1                  
 
+ 40        2,0 ± 1,4        7,0 ± 2,8        3,5 ± 5,0        9,0 ± 1,4        6,0 ± 1,4       9,0 ± 5,7       8,0 ± 7,1      14,5 ± 0,7        6,5 ± 0,7       9,5 ± 
5,0 
 

 
A avaliação dos diferentes períodos de idade entre os Professores da Educação Básica, não 
apresentaram diferenças estatisticamente significante entre os parâmetros avaliados. 
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5. DISCUSSÃO 

 

A análise dos dados obtidos revelou que os alunos não desenvolveram 

uma postura crítica e autônoma diante do conhecimento científico em relação 

às atividades práticas nas aulas de biologia, tema contemplado em unidade 

didática sobre biotecnologia no Ensino Médio. Dentre alunos entrevistados 38% 

desconhecem o significado do termo biotecnologia em aulas. O motivo pelo 

qual os alunos não associam a biotecnologia aos conteúdos aprendidos pode 

ser notado em outra questão onde 64% dos discentes confirmam a existência 

de laboratório na escola, porém este, não oferece condições completas de 

utilização. Os alunos não elaboraram correlações entre o conteúdo 

apresentado nas aulas teóricas e suas aplicações práticas, bem como não 

integraram campos de conhecimento diferentes ou utilizaram argumentos 

científicos para se posicionarem diante de uma questão polêmica, 

apresentando e utilizando os conceitos de forma equivocada. 

Ao terminar o Ensino Médio, esperava-se que os alunos tivessem 

desenvolvido a capacidade de decidir sobre a utilização da produção científica, 

de entenderem a dimensão social, histórica e política da ciência, tornando-se 

capaz de utilizar corretamente os conhecimentos construídos na vida escolar 

como base para a compreensão de temas mais amplos e de grande interesse 

social. No entanto,  somente 50% dos entrevistados acreditam que está 

aprendendo o conhecimento cientifico em sua plenitude, enquanto os demais 

acreditam que a falta de embasamento científico para direcionar um 

posicionamento torna os alunos presos às suas concepções. Talvez, mais 

espaço para o diálogo e reflexão em sala de aula trouxesse à tona concepções 

pré-estabelecidas que pudessem não estar sendo levadas em conta durante o 

planejamento das aulas, e que acabaram por tornar o aluno acrítico. Já com 

relação a graduação de ciências biológicas é nítida a não preocupação na 

qualificação das disciplinas ditas cientificas na construção teoria/prática dos 

graduandos. Dos entrevistados somente 43% acreditam que as disciplinas 

ditas instrumentais garantem uma formação mais completa. Ainda, vale 

destacar que na produção dos modelos, as questões e os argumentos trazidos 

pelos graduandos em ciências biológicas devam ser considerados como 

fatores importantes para o debate em torno da sua utilização no ensino de 
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Ciências e Biologia. Dessa forma, merecem destaque os questionamentos que 

são indicativos de reflexões sobre a importância do trabalho pedagógico com 

modelos didáticos. 

Um dos argumentos trazidos pelos estudantes, foi o aspecto da 

visualização, para explicação do processo nos conteúdos indicados, com um 

forte indicativo de que os modelos didáticos são um bom recurso para 

promover a socialização de um determinado assunto. Nesse sentido, 

constituindo-se como fator de interação para construção do conhecimento, bem 

como de perspectivas e possibilidade de sua utilização na prática pedagógica 

para os professores de Biologia.  

De acordo com Borges (1997) analogias são, ferramentas para o 

raciocínio e para explicação, um modelo pode ser definido como uma 

representação de um objeto ou uma ideia, de um evento ou de um processo, 

envolvendo analogias. Portanto, da mesma forma que uma analogia, um 

modelo implica na existência de uma correspondência estrutural entre sistemas 

distintos. 

Outra evidência é o dinamismo que os modelos práticos poderão 

propiciar na fixação dos conteúdos, teóricos ministrados em sala de aula, assim 

como na resolução dos problemas evidenciados no modo como os professores 

desenvolverão na execução da sua prática. Sob esta ótica, é imperativo que os 

futuros docentes possam promover a articulação entre a teoria e a prática de 

maneira dialógica e afetiva, partindo do princípio da autonomia do estudante 

em questionar sobre o que ele realiza e observa diante de um fenômeno ou 

processo estudado. 

Borges e Lima (2007) quando abordam acerca da aprendizagem efetiva, 

se referem a diversos autores (Delizocoiv, Angotti, Pernambuco, 2002; Laburu, 

Arruda, Nardi, 2003) que apontam para a importância de que ocorram 

situações diversificadas e interessantes no ensino para os conteúdos 

científicos. Enfatizam ainda que a utilização de estratégias didáticas que 

permite o diálogo entre teoria e prática para constituir um caminho para 

envolver os discentes nas aulas contribuindo, assim, para análises e reflexões 

nos processos que envolvem a construção de conhecimentos científicos. 

Pensando nesse sentido, Nanni (2007) ressalta que é importante acontecer 

uma relação entre os conteúdos trabalhados em sala de aula e as visões de 



42 

 

mundo dos estudantes na pratica, suas experiências e expectativas serão de 

suma importância para essa posição, Gomez Garcia & Insausti Tunon (2005) 

afirmam que o modelo Tradicional de ensino apesar de muito utilizado, não 

contribui para a aprendizagem efetiva, mas, sim, para reforçar uma imagem 

distorcida da Ciência. Sendo assim, o uso de modelos didáticos nas disciplinas 

da biotecnologia deve ser considerado numa perspectiva de atividade não 

somente mecânica, mas que possibilite os estudantes estabelecer interações 

que promovam a sua eficácia - “quando os alunos podem estabelecer relações, 

e sobretudo, quando ocorre a formulação de novas perguntas sobre o assunto 

que não ocorriam antes da introdução dos modelos”. (Paz et al, 2006, p.144). 

Nosso estudo nos permite especular sobre pontos altamente relevantes 

acerca do processo formativo de um profissional voltado a produção de 

Ciências e Tecnologias. Quando comparamos o nosso sistema de ensino ao de 

países sabidamente produtores de Inovação Tecnológica, fica claro que o 

nosso estudante não termina o ensino médio com conhecimentos acumulados 

suficientes que lhes dê condições para formular propostas que possam, de 

algum modo, solucionar problemas eminentes ou gerar inovação. No entanto, 

um ponto positivo levantado por nosso estudo é o fato de não terem sido 

encontradas diferenças significativas entre as percepções dos estudantes 

entrevistados em Manaus ou em São Paulo, fato que demonstra, mesmo que 

em níveis insatisfatórios uma homogeneidade no sistema nacional de ensino. 

Outro ponto positivo, e que deve ser ressaltado, diz respeito a 

equiparidade das respostas independentemente do extrato etário que se 

encontra o Professor. Tendemos a especular que os Professores mais antigos 

poderiam ser mais resistentes a mudanças inovadoras, tanto de conteúdo 

quanto de metodologia de ensino. Porém, nossos resultados mostram que não 

houve diferença estatisticamente significativa entre as respostas dadas pelos 

Professores de diferentes faixas etárias.   

Ainda, outro ponto relevante apontado em nosso estudo diz respeito a 

pergunta: Linguagem escolar e linguagem científica são as mesmas coisas? 

Interessantemente, quando esta questão foi posta aos alunos do ensino médio 

46% dos alunos discordaram ou discordaram fortemente, ao passo que estas 

mesmas respostas foram dadas por 72% dos graduandos. Apesar da dupla 

interpretação que este resultado pode originar, uma das linhas de raciocínio 
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pode ser que, no mínimo, os alunos de graduação estão mais inseguros quanto 

ao uso da linguagem científica.  

 A afirmativa feita por Guimarães et al (2006), pensar em melhorar a 

formação e formar os futuros educadores de forma plena e completa consiste 

na formação científica destes, implica, em primeiro lugar, reconhecer esses 

graduandos como sujeitos, que são responsáveis por qualquer mudança 

significativa que possa ocorrer na vida escolar de uma pessoa. Implica na 

importância desses profissionais refletirem sobre as suas ações pedagógicas. 

Maldaner (2006), destaca que os saberes produzidos a partir da prática 

profissional podem tornar-se importantes desde que sejam acompanhadas por 

práticas reflexivas que segundo alguns teóricos produz saberes de grande 

valia, tendo sido muitas vezes objetos de estudos por pesquisadores. 

Considerações dessa natureza são trazidas na visão de autores como Tardif; 

Gauthier (2000), Baptista (2003) indica que é preciso conduzir os futuros 

profissionais da área de ensino de ciência e tecnologia a partir das suas 

próprias concepções e experiências para ampliar seus métodos de ensino e 

recursos didáticos. Sob esta visão, é oportuno concordar que no sentido de 

haver interesse dos docentes em preparar atividades que possam garantir uma 

aprendizagem efetiva na construção do conhecimento científico, orientando-a 

ao tratamento de situações problemas e que possam dar sentido ao processo 

de ensino. 

Vale salientar ainda que a partir desses questionamentos, outras 

proposições decorrentes de leituras e das discussões nas orientações de 

pesquisa em andamento têm surgido, o que reflete uma busca mais profunda 

de informações que contribuam na sistematização de aspectos mais 

consistentes. Portanto trabalhar na perspectiva de tornar o aluno apto a 

conhecer os termos científicos e ter o primeiro contato com a biotecnologia 

seria função da escola em todos seus níveis, a fim de iniciar o discente na vida 

academia de uma forma plena e completa construindo um pensamento 

cientifico completo de embasado em experiências e praticas vivida. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho nos permitiu entender um pouco mais sobre a 

relação teoria e prática nas aulas de Biologia do ensino médio e nos cursos de 

graduação em Ciências Biológicas das escolas e faculdades participantes. Foi 

possível notar que há uma grande separação entre a teoria e a prática desses 

grupos, tornando o currículo totalmente fragmentado. Entre o grupo de 

indivíduos entrevistados ficou muito claro que as fundamentações para as 

reclamações a respeito da separação, entre teoria e prática em aulas de 

ciência e tecnologia na disciplina de Biologia é uma questão que merece um 

olhar mais atento. Apesar do desejo em buscar novas formas de conhecimento 

entre estas duas dimensões da realidade, algumas barreiras, sejam elas de 

infraestrutura ou apenas filosóficas, ainda devem ser quebradas. Sabemos que 

não será possível propor um programa ideal de aulas práticas, que 

desenvolvam no estudante a vocação para a descoberta ou para soluções de 

problemas do nosso cotidiano, pois para tanto necessitaríamos de um 

engajamento sinérgico do pessoal nos vários níveis que compreendem o 

processo pedagógico de uma instituição de ensino (direção, coordenação, 

professor e alunos).  

No entanto, nosso trabalho mostra que também é preciso uma maior 

reflexão e olhar crítico quanto aos alunos em relação à iniciação cientifica no 

ensino médio, bem como na formação dos futuros professores de ciências e 

tecnologias, envolvendo todos agentes no contexto da biotecnologia e suas 

inovações, para que mudanças concretas ocorram.  
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UNIVERSIDADE BANDEIRANTE - ANHANGUERA 

Título do Projeto 
 

“A Importância do Ensino da Biologia no Processo de Formação dos 

Profissionais em Ciência e Tecnologia” 

 

1. ANEXO I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Agradecemos sua participação nesta pesquisa. Nosso interesse é obter 

informações sobre a pratica da biotecnologia que esta sendo aplicadas nas 

universidades, escolas de nível médio, como a atuação dos professores 

universitários e os professores de educação básica na formação e na iniciação 

cientifica dos educandos. Essas informações são muito importantes para nós 

para que possamos redirecionar nossos procedimentos e encaminhamentos 

didático-pedagógicos. Isto não é uma prova ou exame, não existem questões 

certas ou erradas e não será atribuída nenhuma nota. 

Você não precisa se identificar. Isto significa que ninguém saberá o que 

você está respondendo. Nós garantimos absoluto anonimato e sigilo de suas 

respostas, as quais serão usadas somente com finalidades científicas. Após a 

tabulação das respostas os questionários individuais serão destruídos. 

Suas respostas são muito importantes. Por favor, responda todas as 

questões de maneira completa.  

   Muito obrigado 

Prof. Fábio Dupart Nascimento 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Concordo e em participar como voluntário da pesquisa sobre o Perfil: (   ) Professor(a) ou 

(  )  Aluno (a), de que poderei retirar meu consentimento a qualquer hora, antes ou 

durante a mesma, sem qualquer justificativa não acarretando qualquer tipo de 

penalidade ou prejuízo. Acho suficientes os esclarecimentos e as informações sobre a 

pesquisa e seus objetivos enunciados acima. Autorizo o uso das respostas sempre 

preservando minha privacidade e anonimato. Assino o presente Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias de igual teor, ficando uma em minha 

posse. 

                                  ,  de de  

Local Dia Mês Ano 

  

Nome do Voluntário Assinatura do Voluntário(a) 

Ecio Veríssimo  
 

Pesquisador Responsável Assinatura do Pesquisador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endereço do Comitê de Ética para qualquer informação que se faça necessária  
 

Rua: Maria Cândida, 1813, 6º andar – Vila Guilherme  - CEP: 02.071-013 São Paulo – SP 
 

Telefone: (11) 2967-9015    Fax: (11) 2967-9083   E-mail: comissão.cep@ig.com.br 
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2. ANEXO III – COMITÊ DE ÉTICA 
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