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RESUMO 

 

As concepções alternativas são ideias dos estudantes sobre conhecimentos 
específicos, constituindo-se em uma causa importante que pode levar a erros 
conceituais, dificultando a aprendizagem significativa de conceitos científicos, 
especialmente aqueles com alto grau de abstração, como biologia celular e genética. 
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar as dificuldades de aprendizagem de 
estudantes de ensino fundamental sobre conceitos de genética, em uma escola da 
rede pública no Estado do RN. Para identificação das concepções alternativas sobre 
célula, cromossomos, genes, DNA e hereditariedade, foram utilizados desenhos e 
questionário, contendo questões abertas e fechadas. Realizou-se uma análise dos 
limites e potencialidades dos questionários e desenhos como instrumento diagnóstico 
de concepções alternativas. Usou-se uma abordagem qualitativa, com breve ênfase 
quantitativa. Foram categorizados cinco níveis de entendimento conceitual: sem 
compreensão (SC); compreensão parcial (CP); compreensão coerente (CC); 
compreensão incoerente (CI); compreensão parcial e incoerente (CP/CI). As 
concepções alternativas evidenciadas foram caracterizadas pela falta de 
entendimento em torno dos níveis de organização celular, identificação e localização 
das partes constituintes da célula e do material genético, e incompreensão do 
fenômeno da hereditariedade. As concepções alternativas apontam para origem 
sensorial, cultural e escolar, principalmente dos livros didáticos, evidenciadas pela 
expressão de obstáculos verbais e conhecimento pragmático. Observou-se maior 
lacuna no conhecimento sobre o material genético (cromossomo) do que sobre as 
células. A partir da avaliação dos limites e possibilidades dos instrumentos usados, 
indicou-se o uso associado de questões abertas, desenhos e entrevistas, para 
identificar, com mais precisão, as concepções alternativas em estudantes. Como 
forma de superar as dificuldades de aprendizagem de conceitos sobre genética, 
diagnosticadas a partir da identificação das concepções alternativas dos estudantes, 
foi proposta uma unidade de ensino potencialmente significativa (UEPS), visando a 
contribuir com o planejamento da ação pedagógica do professor que busca minimizar 
as dificuldades de ensino e aprendizagem em torno do tema. Evidencia-se que o 
conhecimento sobre as concepções alternativas dos estudantes se constitui um 
elemento essencial para orientar o planejamento e a prática pedagógica do professor, 
buscando evitar a permanência das concepções alternativas nos níveis subsequentes 
de ensino.  

 
 

Palavras-chave: Concepções alternativas. Conteúdos de genética. Célula e 
cromossomo. Ensino fundamental. Unidade de Ensino Potencialmente Significativa 
(UEPS). 
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ABSTRACT 

 

Alternative conceptions are ideas from students on specific knowledge, and this is an 
important cause to conceptual errors, hindering meaningful learning of scientific 
concepts, especially those with a high degree of abstraction, such as cell biology and 
genetics. The objective of this study was to evaluate the learning difficulties of 
elementary students on genetics, in a public school in the state of RN. To identify the 
alternative conceptions about cells, chromosomes, genes, DNA and heredity, drawings 
and questionnaire were used with open and closed questions. We conducted an 
analysis of the limits and potential of the questionnaires and drawings as a diagnostic 
tool for misconceptions, and we used a qualitative approach to the results, with a short 
quantitative emphasis. We defined five levels of conceptual understanding : without 
understanding ( WU ); partial understanding ( PU ) ; coherent understanding ( CU ) ; 
incoherent understanding ( IU ), partial and incoherent understanding ( PI / IU ). The 
alternative conceptions found were characterized by the lack of understanding 
concerning the levels of cellular organization, identification and location of the 
constituent parts of the cell and the genetic material, and misunderstanding of the 
phenomenon of heredity. Alternative conceptions point to sensory, culture and 
schooling origin, the latter especially in textbooks, as evidenced by the expression of 
verbal obstacles and pragmatic knowledge. The genetic material knowledge 
(chromosomes) was worse than on cells. From the assessment of the limits and 
possibilities of the instruments used, we preferred the use of open questions and 
associated drawings instead of interviews to identify more accurately, the alternative 
conceptions of the students. To overcome the difficulties of genetics learning, 
diagnosed from the identification of alternative conceptions of students, we proposed 
a potentially meaningful teaching unit ( PMTU ), aiming to contribute to the planning of 
the teacher's pedagogical action that seeks to minimize the teaching and learning 
difficulties around the theme. We show that knowledge about alternative conceptions 
of students is an essential guide to the teacher’s planning and pedagogic practice to 
avoid the alternative conceptions in subsequent levels of education. 

 
 

Keywords: Alternative Conceptions. Genetic content. Cell and chromosome. 
Elementary school. Potentially Meaningful Teaching Unit (PMTU). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A profissionalização na área da educação se apresenta em meio a desafios, 

evidenciam-se momentos satisfatórios mesmo diante de dificuldades. Mesmo assim, 

à docência sempre se revela de forma gratificante, revivendo histórias e experiências 

ensinadas, ou que ainda têm a nos ensinar.  

A presente dissertação, estruturada em seis partes, contempla a investigação 

das concepções alternativas sobre os conteúdos de genética com estudantes do 

ensino fundamental, e propõe uma sequência de ensino para auxiliar alunos e 

professores do ensino básico na aprendizagem do conceito de genética. 

Na segunda parte, mostra-se a trajetória da experiência docente da 

pesquisadora até o início desta pesquisa, justifica-se o tema escolhido, apresenta-se 

a questão de pesquisa e seus objetivos gerais e específicos. 

Na terceira parte, percorre-se um caminho em torno da fundamentação teórica 

norteadora da pesquisa, versando considerações sobre o processo de ensino e 

aprendizagem das ciências, as dificuldades de aprendizagem no ensino de ciências 

naturais, as concepções alternativas sobre conteúdos de genética e alternativas 

didáticas possíveis para a superação das dificuldades de aprendizagem.  

O percurso metodológico, sujeito e contexto da pesquisa é mostrado na quarta 

parte, evidencia-se a abordagem metodológica, na qual se optou pela pesquisa 

qualitativa com uma breve ênfase quantitativa, e o processo de pesquisa. Mostram-se 

os instrumentos de coleta de dados e expõe-se a metodologia de análise dos dados 

obtidos. 

A quinta parte é destinada à análise dos dados. Apresentam-se as 

categorizações com base na Análise Textual Discursiva e evidenciam-se as 

Concepções Alternativas dos alunos sobre os temas. Apresentam-se e discutem-se 

os resultados, por meio da análise dos desenhos e questionários, contendo questões 

abertas e fechadas.  

Na sexta parte, apresenta-se uma proposta de Unidade de Ensino 

Potencialmente Significativa – UEPS e um vídeo didático, como produto desta 

pesquisa, visando transpor os resultados da pesquisa e superação das dificuldades 

que alunos e professores encontram para, respectivamente, aprender e ensinar 

conceitos de genética, considerados de difícil abstração. A proposta é baseada na 
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investigação das concepções alternativas dos alunos em relação ao tema, e servirá 

como subsídio para o planejamento das ações pedagógicas do professor, de modo a 

minimizar as dificuldades de ensino e aprendizagem em torno do tema.  

Em seguida, são apresentadas as referências e os apêndices que 

complementam esta dissertação. 

 

1.1 UM BREVE HITÓRICO 

 

Apresenta-se aqui um breve relato da vida profissional e acadêmica, na área 

biológica, a fim de justificar o interesse pelo tema da pesquisa. Ao iniciar a docência, 

quando terminava o curso de graduação em Ciências Biológicas, em 1996, na 

modalidade de licenciatura plena, os desafios da área tornaram-se evidentes e, na 

ansiedade de ingressar no mercado de trabalho, as oportunidades se apresentaram 

como um estímulo e desafio a ser vencido.  

Ao assumir as turmas de ensino fundamental e médio, no ano de 1997, o 

senso de responsabilidade criou asas, despertando o interesse para a superação dos 

desafios na área docente. O envolvimento com alunos e com as equipes pedagógicas 

foram motivos de satisfação para consequente implementação e execução de aulas 

diferenciadas e inovadoras. Mas, diante das expectativas da docência, percebeu-se a 

necessidade de expandir os horizontes em busca do saber e de uma maior 

capacitação para a melhoria das práticas pedagógicas, tanto em sala de aula, como 

também em atividades de campo e feiras científicas, à necessidade de maiores 

aprofundamentos de conteúdos na área biológica direcionou ao reingresso no 

bacharelado em genética, área muito fascinante, com isso foi possível a ampliação e 

aquisição de novos conhecimentos na área de pesquisa.  

Ao participar de um estágio extracurricular no laboratório Central da 

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, onde se realizava 

análise das águas do Estado do Rio Grande do Norte (RN), novos conhecimentos 

foram adquiridos. Os trabalhos estavam voltados para a análise de água levando em 

consideração seus aspectos microbiológicos e físico-químicos, foi uma experiência 

válida e incentivadora. Isso aumentou o leque de conhecimentos na área laboratorial, 

possibilitando maior implementação de aulas experimentais e de campo nas escolas.  

Com novas práticas e vivências inseridas no ensino de ciências e biologia foi 

possível observar que os alunos se mostravam mais motivados ao participarem das 
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aulas, propiciando uma melhor relação com a teoria, que, na maioria das vezes, 

estavam associadas ao dia-a-dia, e que, dessa forma, percebia-se que uma maior 

apropriação dos conteúdos ministrados acontecia.  

A motivação e o envolvimento dos alunos durante as aulas estreitavam os 

laços de afeto que envolviam professores e estudantes, tornando as práticas 

pedagógicas cada vez mais prazerosas. Dessa forma, as atividades diversificadas, 

tais como as feiras de ciências, as aulas de campo, visitas a laboratórios de anatomia 

humana e museus, além dos inúmeros projetos na área de saúde e meio ambiente 

tomaram outro rumo e passaram a ser mais valorizadas, tanto pelos alunos como 

também pelos professores, além de que muitos momentos interdisciplinares foram 

propiciados.  

Nesse mesmo período, houve a participação em um projeto de extensão no 

laboratório de Biofísica, da Universidade Federal do Rio grande do Norte - UFRN, que 

objetivava o estudo em torno da Leishmaniose visceral (Calazar), levando em 

consideração seu aspecto hematológico. Em seguida um nova oportunidade de 

trabalhar na mesma área surgiu, ao ingressar em uma especialização em Biofísica, 

que abriu possibilidades para unir a teoria à prática, bem como, diminuir a distância 

entre a comunidade escolar à universidade, uma vez que tais experiências serviam 

para embasamento e fundamentação das práticas pedagógicas no ambiente escolar. 

Portanto, novos conhecimentos foram agregados, contribuindo para a formação 

profissional e científica, durante o percurso.    

O ingresso como professora da rede pública Estadual, no ano de 2001, foi 

motivo de muita satisfação. Até aqui, no exercício da profissão docente, foi possível 

construir e reconstruir conhecimentos, mas, mesmo assim, percebia-se que não eram 

suficientes para compreender as fragilidades do processo de ensino e aprendizagem. 

Descobrir novas técnicas e metodologias que pareciam aproximar o mundo virtual do 

real, o microscópico do macroscópico e o abstrato do concreto, que permeiam o 

ensino das ciências naturais, se instalou como desafio para a carreira docente. Nessa 

perspectiva, sentiu-se a necessidade de buscar novas orientações no intuito de 

conhecer novos métodos, estratégias e tecnologias para a superação do 

distanciamento entre a teoria e a prática, de modo que pudessem contribuir para o 

desenvolvimento educacional no ambiente escolar.  

Sempre foi muito gratificante o envolvimento em práticas e atividades 

diversificadas nos ambientes escolares, sendo assim, ao assumir uma coordenação 
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pedagógica, na expectativa de entender e ajudar a equipe pedagógica da escola, 

surgiu a oportunidade de fazer uma especialização em gestão e organização escolar, 

e, na ocasião, foi desenvolvido um trabalho intitulado: Endomarketing na Escola como 

subsídio para garantir a qualidade educacional. O trabalho teve como objetivo 

principal enfatizar e tornar transparente as inúmeras estratégias que podem ser 

adotadas na escola, de modo a nortear um processo de aprendizagem eficaz e 

significativo para os jovens, crianças e toda a comunidade escolar.  

Por ocasião de trabalhos desenvolvidos na Secretaria de Saúde Pública do 

Estado do Rio Grande do Norte – SESAP, no ano de 2010 – e escolas da rede pública 

estadual, situada no município de Natal, parcerias com unidades de saúde foram 

estabelecidas para execução de momentos de interação entre a saúde e a escola. 

Nessa oportunidade, foram promovidos inúmeros encontros científicos, envolvendo 

profissionais das diversas áreas da saúde e educação, com o objetivo de aproximar 

as práticas das teorias ministradas em sala de aula, contribuindo para a promoção e 

prevenção de doenças de agravos na comunidade em que a escola encontra-se 

inserida. Variadas atividades foram realizadas, envolvendo temas de saúde, meio 

ambiente e cidadania, como oficinas sobre sexualidade, nutrição, drogas, 

enfermagem e orientações para uma melhoria da qualidade de vida para toda a 

comunidade escolar, além de exposições de modelos didáticos biológicos e 

procedimentos como verificação da pressão, índice de massa corpórea, atividades 

físicas, tipagem sanguínea, vacinas e oficinas de produção de material didático para 

aproximação de conteúdos abstratos e considerados de difícil ensino e aprendizagem.  

A partir dessas intervenções, a utilização de práticas e estratégias inovadoras 

foi utilizada com maior frequência, pois se percebeu que essas práticas passaram a 

favorecer o processo de ensino e aprendizagem no sentido mais amplo, na medida 

em que muitos dos alunos aprendiam a ser agentes multiplicadores de práticas para 

a melhoria da qualidade de vida em sua comunidade. Ao longo do ano, foram feitas 

oficinas para confecção de modelos didáticos em cada bimestre e que, ao final do 

ano, eram socializadas com toda a comunidade escolar, nas feiras de ciências e 

encontros científicos realizados.  

Essas atividades superavam as expectativas dos profissionais da educação e 

saúde envolvidos no processo, pelo fato de ser notória a promoção e motivação dos 

alunos à aprendizagem – principalmente de conceitos de biologia celular, molecular e 

genética, talvez pelo seu caráter microscópico e abstrato – e estreitavam os laços 
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entre os quatro pilares fundamentais da educação, baseados no relatório da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO: 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros, aprender a 

ser. De acordo com Delors et al. (1998, p. 89): 

 

Aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão; 
aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender 
a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas 
as atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que 
integra as três precedentes. [...] A Comissão pensa que cada um dos 
“quatro pilares do conhecimento” deve ser objeto de atenção igual por 
parte do ensino estruturado, a fim de que a educação apareça como 
uma experiência global a levar a cabo ao longo de toda a vida, no 
plano cognitivo como no prático, para o indivíduo enquanto pessoa e 
membro da sociedade. 

 
 
A partir dessas experiências, o interesse pela área de ensino das ciências 

aumentou, e com ele a procura pelo mestrado no Programa de Pós-Graduação de 

Ensino de Ciências Naturais e Matemática – PPGECNM – da UFRN. O motivo maior 

para a busca de um mestrado na área se deu pela necessidade de tornarem científicas 

as práticas já aplicadas nas escola, e buscar conhecimentos acerca de estratégias 

inovadoras para facilitar o processo de ensino e aprendizagem das ciências naturais 

e biológicas, além de uma maior aquisição de conhecimento para melhor qualificação 

e desempenho profissionais.  

 

1.2 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Apresentar um objeto de estudo em uma pesquisa de mestrado para o 

PPGECNM se constitui um desafio, já que muitas possibilidades de pesquisas 

encontram-se disponíveis para a melhoria das práticas pedagógicas no contexto 

escolar, principalmente na rede pública, cujas dificuldades e deficiências no processo 

de ensino e aprendizagem se apresentam de forma mais evidente.  

O interesse em ingressar no programa foi além das expectativas pessoais de 

uma formação em nível de mestrado; mas, certamente, a possibilidade de aprofundar, 

refletir e redimensionar as práticas pedagógicas para a produção de conhecimentos 

que possam ser difundidos no ensino de ciências naturais, além de buscar 

embasamento de conteúdos científicos e metodologias de ensino atualizadas. 
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Acredita-se que é possível unir o saber científico ao saber escolar e nesse contexto, 

a atuação do professor é de fundamental importância. 

A partir das experiências vivenciadas pela pesquisadora ao longo dos anos 

em sala de aula, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, além do que já 

é constatado na literatura científica, é sabido que o ensino e aprendizagem de 

conteúdos de biologia, dentre vários, destacam-se a genética e biologia celular, como 

sendo desafiantes para o professor ensinar e difíceis para o aluno aprender. Essas 

dificuldades prevalecem devido, principalmente, ao elevado nível de complexidade e 

abstração dos conteúdos, e são evidenciadas em estudantes do ensino básico-

fundamental, médio e também do ensino superior (SCHNEIDER et al., 2011; 

BOUJEMAA et al., 2010; CID; NETO, 2005; TOPÇU; SAHIN-PEKMEZ, 2009; 

ANDRADE et al., 2011; INFANTE-MALACHIAS et al., 2010). 

As dificuldades de aprendizagem dos estudantes, não somente em biologia, 

mas também em diferentes áreas das ciências naturais, têm sido objeto de estudo nos 

últimos vinte anos, destacando-se as pesquisas sobre concepções alternativas.  

A complexidade do estudo de genética no ensino médio é atribuída, em 

grande parte, pela natureza de seus conceitos, abstração e aprofundamento, além da 

desvinculação dos conteúdos de núcleo e divisão celular dos conteúdos de genética 

proposto nos programas de ensino em biologia (SILVÉRIO; MAESTRELLI, 2012). Tais 

fatores favorecem a criação de concepções alternativas nos estudantes, podendo 

levar a erros conceituais, manifestando-se como dificuldades de aprendizagem.    

Diversos estudos já foram realizados sobre concepções alternativas de 

conteúdos de genética no ensino médio e superior, mas poucos estudos abordam as 

dificuldades de aprendizagem de conteúdos de biologia evidenciadas no ensino 

fundamental, especialmente genética e biologia celular.  

Assim, é importante identificar as concepções alternativas dos estudantes, já 

no ensino fundamental, para o professor conhecer as lacunas de aprendizagem dos 

conceitos envolvidos e propor alternativas didáticas inovadoras, visando a superar e 

para prevenir a permanência dessas dificuldades no ensino médio e também superior. 

Nesse sentido, o planejamento de estratégias de ensino e aprendizagem adequadas 

pelo professor favorece a compreensão dos conceitos de genética, contribuindo para 

a caracterização da ciência.  
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Diante disso, este trabalho surge da seguinte questão foco: Quais as 

concepções alternativas de estudantes de escola pública sobre conteúdos de genética 

contemplados no 4o ciclo do ensino fundamental? 

Assim, como objetivos geral e específicos, propõem-se:  

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 
Avaliar as dificuldades de aprendizagem de alunos de ensino fundamental 

sobre conceitos de genética. 

 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar as concepções alternativas de conceitos básicos sobre 

genética, como: cromossomos, genes e DNA e hereditariedade;  

 Analisar os limites e potencialidades de questionário e desenhos como 

instrumento diagnóstico das concepções alternativas. 

 Elaborar uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa – UEPS - 

como proposta didática para a superação das dificuldades de aprendizagem de 

conceitos básicos sobre genética.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 
2.1 ENSINO DE CIÊNCIAS: CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE ENSINO 

E APRENDIZAGEM 

 
As ciências naturais, especificamente a biologia, é uma área que muito 

desperta interesse nos alunos, uma vez que a própria organização que rege a vida 

em nosso planeta já é motivo para instigar a curiosidade daqueles que buscam 

conhecer os fenômenos naturais.  

Para Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007), dos sistemas organizados, o 

mais extraordinário e singular, por ora limitado ao nosso planeta, é a vida. Mas o que 

é vida? Essa é uma excelente questão que contribui para o surgimento de um novo 

campo de conhecimento científico: a Biologia Molecular. 

Nessa perspectiva, 

 

É hoje largamente reconhecido que a ciência deve integrar os recursos 
culturais de qualquer pessoa, nomeadamente por ser parte integrante 
de uma visão contemporânea solidamente fundamentada. A biologia 
tem, obviamente, o seu lugar nesta tarefa, até por se ter vindo a 
converter numa ciência dotada de forte dinamismo e com um 
desenvolvimento ímpar na atualidade (CID; J. NETO, 2005, p. 1). 

 
 

A despeito de sua importância, do interesse que possa despertar e da 

variedade de temas que envolvem, o ensino de Ciências Naturais tem sido 

frequentemente conduzido de forma desinteressante e pouco compreensível 

(BRASIL, 1998). 

A evolução histórica mostra as diferentes fases que percorreram as questões 

relacionadas ao ensino de Ciências Naturais. Conforme mostra os PCNs (BRASIL, 

1998, p. 19): 

 

Até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, 
ministravam-se aulas de Ciências Naturais apenas nas duas últimas 
séries do antigo curso ginasial. Essa lei estendeu a obrigatoriedade do 
ensino da disciplina a todas as séries ginasiais, mas apenas a partir 
de 1971, com a Lei nº 5.692, a Ciências passou a ter caráter 
obrigatório nas oito séries do primeiro grau atual ensino fundamental, 
atual ensino fundamental. Quando foi promulgada a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação de 1961, o cenário escolar era dominado pelo 
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ensino tradicional, ainda que esforços de renovação estivessem em 
processo. 

 

Nessa perspectiva, Melo e Carmo (2009) citam que, no início da década de 

1950, a biologia, como disciplina de Ensino Médio, ainda não dispunha do perfil atual 

no que tange às divisões de suas subáreas, as quais consistiam apenas em botânica, 

zoologia e biologia geral.  

Melo e Carmo (2009, p. 594) apontam que: 

 

As discussões na sala de aula com vistas à construção de um 
conhecimento consistente, provavelmente não eram realizadas de 
forma aprofundada acerca de temas mais específicos dentro da 
biologia - como, por exemplo: anatomia e fisiologia humana, 
reprodução e dispersão de determinados tipos de vegetais, 
classificação de grupos e definição do ciclo vital de fungos, dentre 
outros temas -, de forma que fossem priorizados os conteúdos mais 
generalizados e que contribuíssem mais para o convívio social do que 
para o conhecimento científico. 

 

Na visão das Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs – para o ensino médio 

(BRASIL, 2013), o ensino das disciplinas, que contemplam a área de ciências naturais 

e matemática e suas tecnologias, também deve contemplar a prática pedagógica do 

professor, a orientação à contextualização, e a interdisciplinaridade dos conteúdos 

dessas disciplinas. 

Segundo as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino 

fundamental (BRASIL, 1998, p.32), os objetivos gerais, relativos ao ensino de Ciências 

Naturais nos anos finais do ensino fundamental, “são concebidos para que o aluno 

desenvolva competências que lhe permitam compreender o mundo e atuar como 

indivíduo e como cidadão, utilizando conhecimentos de natureza científica e 

tecnológica”.  

Dessa forma, em Brasil (1998, p.33) constam as seguintes explicitações: 

 

O ensino de Ciências Naturais deverá ser planejado e conduzido de 

maneira que os alunos desenvolvam as seguintes capacidades ao 

final do ensino fundamental.  

1. Compreender a natureza como um todo dinâmico e o ser humano, 

em sociedade, como agente de transformações do mundo em que vive 
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em relação essencial com os demais seres vivos e outros 

componentes do ambiente; 

2. Compreender a Ciência como um processo de produção de 

conhecimento e uma atividade humana, histórica, associada a 

aspectos de ordem social, econômica, política e cultural; 

3. Identificar relações entre conhecimento científico, produção de 

tecnologia e condições de vida, no mundo de hoje e em sua evolução 

histórica, e compreender a tecnologia como meio para suprir 

necessidades humanas, sabendo elaborar juízo sobre riscos e 

benefícios das práticas científico-tecnológicas; 

4. Compreender a saúde pessoal, social e ambiental como bens 

individuais e coletivos que devem ser promovidos pela ação de 

diferentes agentes; 

5. Formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas 

reais a partir de elementos das Ciências Naturais, colocando em 

prática conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidos no 

aprendizado escolar; 

6. Saber utilizar conceitos científicos básicos, associados à energia, 

matéria, transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida; 

7. Saber combinar leituras, observações, experimentações e registros 

para coleta, comparação entre explicações, organização, 

comunicação e discussão de fatos e informações; 

8. Valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e 

cooperativa para a construção coletiva do conhecimento. 

 

Ao longo de décadas de estudos sobre ensino e aprendizagem das ciências, 

vários modelos de ensino foram propostos e praticados nas escolas do Brasil e em 

diversos países do mundo, pois o professor está sempre buscando diferentes formas 

de abordar os conteúdos e motivar os alunos, visando a uma aprendizagem eficaz de 

seus alunos.  

Contemplando os conteúdos, o aluno e o professor como componentes 

essenciais do processo ensino e aprendizagem, diferentes autores, conforme citado 

em Grigoli, Teixeira e Lima ([200-?]), propuseram quatro modelos de ensino: (1) 

clássico – em que o papel do professor é de transmissor do conhecimento; (b) 

tecnológico – foca no domínio do conteúdo e no desenvolvimento de competências; 

(c) personalizado – em que o aluno é o centro do processo e o professor é o mediador 
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da aprendizagem que ocorre em função dos interesses, experiências e necessidades 

do próprio aluno; (d) interacional – no qual o professor propicia o diálogo e a troca de 

experiências, remetendo à análise crítica de problemas socioculturais. Outras 

denominações desses modelos são dadas por outros autores, como modelo 

tradicional por recepção e transmissão; tecnicista; construtivista e sociocultural.  

Em decorrência das críticas ao ensino tradicional e ao ensino por descoberta, 

o construtivismo assume dois princípios básicos: (1) o pensamento é ativo na 

construção do conhecimento, consequentemente a aprendizagem é produto da 

atividade mental do sujeito e não do acúmulo de informações; (2) os conceitos são 

mais uma construção do que uma descoberta (LIMA et al., 2004 apud NUÑEZ; 

RAMALHO, 2004). 

Assim, a atuação do professor na sala de aula reflete a sua concepção 

pedagógica sobre o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos e também de 

suas interações com os alunos.  Nesse sentido, é importante o professor conhecer e 

definir um “estilo” ou modelo de ensino, contemplando estratégias didáticas 

inovadoras que promovam a motivação e aprendizagem significativa. “Ao professor 

cabe mediar, criar condições, facilitar a ação do aluno de aprender, ao veicular um 

conhecimento como seu porta-voz”. (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 

2007, p. 122). 

Segundo os PCNs, a abordagem dos conhecimentos por meio de definições 

e classificações estanques, a serem decoradas pelo estudante, contraria as principais 

concepções de aprendizagem humana. Para os PCNs, quando há aprendizagem 

significativa, a memorização de conteúdos debatidos e compreendidos pelo estudante 

é completamente diferente daquela que se reduz à mera repetição automática de 

textos cobrada em situação de prova. 

Dessa forma, Francisco Júnior (2010, p. 24-25) fala que: 

 

A palavra torna-se vazia de significados uma vez que há um 
descompasso entre a realidade em que se engendra sua dimensão 
concreta e a ação do educador. O professor torna-se narrador de um 
conteúdo que os estudantes recebem passivamente, memorizam e 
repetem. Trata-se de uma prescrição de saberes que nem sempre 
correspondem à necessidade real dos educandos. Os aprendizes são 
vistos como espectadores e não recriadores do mundo, como seres 
no mundo e não seres com o mundo e com os outros. (...) as 
aprendizagens ocorridas durante o cotidiano, desenvolvidas 
basicamente de forma não sistemática, como fruto da experiência, dos 
saberes populares e do senso comum, são ignoradas. Passa a valer 
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apenas o conhecimento científico, elaborado de forma rigorosa, 
sistemática, autêntica e, por isso mesmo, mais nobre e mais 
valorizada do que o conhecimento cotidiano. 

 
 

A teoria de aprendizagem significativa, segundo Ausubel (1989), criada em 

resposta à aprendizagem mecânica e por descoberta, ocorre quando novos 

significados ou informações são ancorados em subsunçores pré-existentes na 

estrutura cognitiva do aluno, diferenciando-se da aprendizagem mecânica, que ocorre 

sem nenhuma interação com informações já existentes, implicando em uma 

armazenagem arbitrária do novo conhecimento. 

Nesse contexto, Moreira et al. (2000) fazem uma revisão sobre as teorias de 

aprendizagem de Ausubel, Novak, Gowin, Jonhson-Laird, Verngnaud, Araújo e Veit e 

defenderam que, na sociedade contemporânea, não basta adquirir novos 

conhecimentos de maneira significativa, é preciso adquiri-los criticamente. 

Já na visão crítica de Moreira (1996, p. 15), 

 

A aprendizagem significativa pode ocorrer quando a nova informação 
“ancora-se” em conceitos relevantes (subsunçores) preexistentes na 
estrutura cognitiva. Ou seja, novas ideias, conceitos, proposições 
podem ser apreendidos significativamente (e retidos), na medida em 
que outras ideias, conceitos, proposições, relevantes e inclusivos 
estejam, adequadamente claros e disponíveis, na estrutura cognitiva 
do indivíduo e funcionem, dessa forma, como ponto de ancoragem às 
primeira. 

 

Segundo Nuñez e Ramalho (2004), a teoria de Ausubel apresenta uma 

contribuição relevante na compreensão e modo de ensinar e aprender no contexto 

escolar, apesar de suas limitações.  

Nesse sentido, acredita-se que o ensino das ciências ainda traz enraizado, ao 

longo desses anos, essa prática de ensino tradicional, e, sobre isso, Nuñez e Ramalho 

(2004) citam que essa cultura começou a se desenvolver no século XVII, com o 

surgimento das escolas na Europa e na América Latina, cuja tendência se fundamenta 

numa prática educativa baseada na tradição, que ainda persiste no tempo.  

 

O pressuposto básico dessa pedagogia é considerar que a aquisição 
de conhecimentos se realiza principalmente na escola, cuja tarefa é 
preparar intelectualmente o aluno para assumir o papel na sociedade. 
O caminho em direção ao “saber” é o mesmo para todos os alunos, 
havendo necessidade de que estes apenas se esforcem. Nessa 
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perspectiva quem sabe (o professor) ensina e quem não sabe (o 
aluno). Os conteúdos de ensino são os conhecimentos e valores 
sociais acumulados ao longo das gerações passadas que devem ser 
repassadas ao aluno como verdades absolutas. Esses conteúdos, 
geralmente pouco relacionados com a experiência de vida do aluno e 
com sua realidade social, tem um caráter sequencial, que se expressa 
nos programas curriculares, embora suas partes não apresentem 
interação entre os temas, os quais, inclusive, podem aparecer de 
forma isolada, sem relação entre si (NUÑEZ; RAMALHO, 2004, p. 17).   

 

Essas limitações permeiam o campo do conhecimento científico e podem 

influenciar, negativamente, na aquisição de conhecimentos, que ainda é considerado, 

por alguns educadores, um saber neutro, isento, e a verdade científica tida como 

inquestionável. O professor é tido como o detentor do saber e ao aluno cabe o papel 

de mera absorção de informações e conteúdos prontos. Nesse contexto, Nuñez e 

Ramalho (2004) enfatizam a exposição verbal de conteúdos, que oferece ao aluno 

grande quantidade de informações que devem ser memorizadas, caracterizando-se 

como uma pedagogia tradicional chamada enciclopedista e intelectual e que Paulo 

Freire1 chama de Educação Bancária.  

Em relação a esse contexto, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007, p. 33) 

evidenciam que: 

 
A maneira simplista e ingênua com que, não raro, o senso comum 
pedagógico trata as questões relativas à veiculação de conhecimentos 
científicos na escola e à sua apropriação pela maioria dos estudantes 
tem-se agravado no Brasil, onde só a partir da década de 70 começou 
a ocorrer a democratização do acesso à educação fundamental 
pública. 

 

 Portanto, com base na obrigatoriedade do ensino de ciências nas oito séries 

do primeiro grau, democratização do acesso à educação fundamental pública a partir 

da década de 70 e expansão de forma mais aprofundada acerca de temas mais 

específicos dentro da biologia, preconizados na Lei de Diretrizes e Bases -  LDB, 

acredita-se que a escola continua a ser o principal cenário onde os alunos possam ter 

acesso à aprendizagem. No entanto, uma aprendizagem mais estruturada dos 

conceitos científicos, com vista à construção de um conhecimento científico sólido e 

produtivo poderá permitir aos alunos, enquanto futuros cidadãos de pleno direito, tirar, 

                                                 
1 Paulo Reglus Neves Freire: (19 de setembro de 1921 - 02 de maio de 1997) brasileiro educador e 
filósofo brasileiro, um dos principais defensores da pedagogia crítica. Ele é mais conhecido por seu 
trabalho influente, Pedagogia do Oprimido, considerado um dos textos fundamentais para o movimento 
pedagógico emancipatório. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Educator
http://en.wikipedia.org/wiki/Philosopher
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nomeadamente, maior partido da informação veiculada diariamente pelos meios de 

comunicação social, é o que defendem Cid e Neto (2005). 

Nuñez e Ramalho (2004, p. 245) em seus estudos sobre construção do 

conhecimento científico, apontam para uma concepção diferenciada do conhecimento 

científico:  

 

[...] diversos sociólogos têm refletido acerca da construção desse 
conhecimento e das influências sociais nessa construção. [...] em 
particular no ensino de Ciências, essa é uma questão muito 
significativa, pois para muitos alunos e professores de diferente níveis 
de ensino esse conhecimento representa uma “verdade 
inquestionável” acerca dos fenômenos do mundo natural. 

 
 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007, p. 32) chamam a atenção para a 

superação do que tem sido denominado senso comum pedagógico, impregnado no 

ensino/aprendizagem dessa área, na seguinte consideração:  

 

Esse tipo de senso comum está marcadamente presente em 
atividades como: regrinhas e receituários, classificações taxonômicas; 
valorização excessiva pela repetição sistemática de definições, 
funções e atribuições de sistemas vivos ou não vivos; questões pobres 
para prontas respostas igualmente empobrecidas; uso indiscriminados 
e acrítico de fórmulas e contas em exercícios reiterados; tabelas e 
gráficos desarticulados ou pouco contextualizados relativamente aos 
fenômenos contemplados; experiências cujo único objetivo é a 
“verificação” de teorias. 

 
 

Em oposição a isso, evidencia-se, ao longo dos anos, que o ser humano tem 

se colocado como centro do universo no sentido de manter uma relação muito 

intrínseca com a natureza, chegando a dominar as suas ações e comprometendo a 

vida no planeta, e, em meio a essas questões, encontram destacados nos PCNs: 

 

A Ciência que, acima de qualquer julgamento, domina a natureza e 
descobre suas leis, passa a ser percebida, então, em sua dimensão 
humana, com tudo que isso pode significar: trabalho, disciplina, erro, 
esforço, emoção e posicionamentos éticos. É importante, portanto, 
que se supere a postura que apresenta o ensino de Ciências Naturais 
como sinônimo da mera descrição de suas teorias e experiências, sem 
refletir sobre seus aspectos éticos e culturais (BRASIL, 1998, p. 22). 
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As tendências atuais da Didática das Ciências mostram que o conhecimento 

científico também faz parte do processo histórico e social. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) fomentam que a 

educação contemporânea, em que se pode reconstruir a relação ser humano/natureza 

em outros termos, contribui para o desenvolvimento de uma consciência social e 

planetária. 

Da mesma forma, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007) propõem que o 

desafio de pôr o saber científico ao alcance de um público escolar em escala sem 

precedentes não pode ser enfrentado com as mesmas práticas docentes das décadas 

anteriores ou da escola de poucos e para poucos. 

Francisco Júnior (2010) menciona que as aulas verbalistas, as provas para 

avaliar “os conhecimentos”, a imposição de conteúdos programáticos, entre outras 

atitudes prescritivas, domesticam, apassivam e hipertrofiam os indivíduos, 

impossibilitando-os de desvelar criticamente o mundo em que vivem. 

Essas dificuldades em torno dos conteúdos programáticos existem, e, nas 

pesquisas realizadas por Cid e J. Neto (2005), obstáculos apontam que as 

dificuldades sentidas e expressas pelos alunos foram agrupados em duas categorias: 

dificuldades de ordem genérica e dificuldades específicas. As primeiras focalizaram, 

sobretudo, a extensão do programa e a quantidade de informação para estudar e 

memorizar; as segundas, os alunos afirmaram, sobretudo, terem encontrado mais 

resistência no aprendizado dos tópicos do programa como a Fotossíntese, a 

Respiração e a Fermentação, DNA, Reprodução e Hereditariedade. 

Isso remete ao fato de que as expectativas e interações dos alunos com as 

avançadas tecnologias e com os desafios do mundo onde estão inseridos vêm 

aumentando de forma assustadora, exigindo da escola e dos educadores uma maior 

contextualização. Faz-se necessário levar em consideração o aspecto social e 

familiar, para favorecer os processos de ensino e aprendizagem na escola, no seu 

cotidiano e, consequentemente, a atuação desses sujeitos como pessoas críticas, 

conscientes, preparadas para atuarem como agentes transformadores na sociedade 

e no planeta onde vivem. 

As reflexões das pesquisas em Didática das Ciências mostram que novas 

propostas de ensino de ciências têm sido crescentemente influenciadas pela tipologia 

dos conteúdos conceituais procedimentais e atitudinais, em sua maioria articuladas 

com os conteúdos conceituais que permanecem com o eixo central da maior parte 
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dos currículos de ciências (POZO; CRESPO, 2009, p.77). Os autores apresentam e 

contemplam os princípios epistemológicos e ontológicos, além dos conceituais, na 

dimensão de mudanças na aprendizagem da Ciência.  

Conforme mencionado por Silva, Silva e Nuñez (2004), o conhecimento 

científico não pode ser reduzido ao trabalho dos conteúdos conceituais, sendo esse 

um dos aspectos enfatizados no modelo de mudança conceitual.  

 
 
3.2 DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NO ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS  

 

As dificuldades de aprendizagens dos estudantes sobre conceitos nas 

diferentes áreas do ensino de Ciências Naturais têm sido um dos objetos de estudos 

de pesquisadores da Didática das Ciências nos últimos vinte anos (POZO; CREPO, 

2009). 

Os recentes estudos têm mostrado que as dificuldades de aprendizagem 

ocorrem em diferentes disciplinas no ensino básico e superior (SCHNEIDER et al., 

2011; BOUJEMAA et al., 2010; CID; J. NETO, 2005; TOPÇU; SAHIN-PEKMEZ, 2009; 

ANDRADE et al., 2011; INFANTE-MALACHIAS et al., 2010). 

Relatado em inúmeras pesquisas e também citado por Pozo e Crespo (2009), 

o fato de que muitos professores verbalizam em sua prática docente as dificuldades 

dos alunos em apresentarem uma compreensão de conceitos da área de ciências 

naturais como a geologia, física, química e biologia. Em relação à biologia, por 

exemplo, a dificuldade consiste na ideia que os alunos têm de que a adaptação 

biológica é baseada na forma como os organismos efetuam conscientemente 

mudanças físicas como respostas às mudanças ambientais, de tal maneira que o 

mecanismo evolutivo seria baseado em uma mistura de necessidade, uso e falta de 

uso. Outros alunos, no entanto, pensam que o tamanho dos organismos é 

determinado pelo tamanho de suas células (POZO; CRESPO, 2009). 

Sendo assim, algumas concepções alternativas adquiridas na escola advêm 

dos erros conceituais presentes no livro didático ou nas explicações do professor. Os 

alunos tendem a assimilar os conhecimentos escolares às suas outras fontes de 

conhecimento científico sobre o mundo de maneira analógica. Os modelos científicos 

produzidos para explicar fenômenos abstratos, do macrocosmo e microcosmo, 

misturam-se e difundem-se com os referencias de conhecimento do cotidiano do 

aluno. A consequência disso é uma incompreensão da própria natureza do discurso 
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científico que se confunde com o conhecimento sensorial e social do aluno (POZO; 

CRESPO, 2009). “As investigações sobre as dificuldades de aprendizagem dos 

estudantes são similares em diferentes países, culturas, condições sociais e 

econômicas” (POZO; CRESPO, 1998, p.94). 

Como citado por Kempa (1991, apud UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2008b, p.3), as dificuldades de aprendizagem das Ciências 

Naturais estão vinculadas, segundo:  

 

1. À natureza das ideias prévias (ou concepções alternativas, termo 
que estamos utilizando desde a disciplina de Instrumentação para o 
Ensino de Química II) ou à pouca aquisição para estabelecer 
conexões significativas com os conceitos que se deseja que os 
estudantes aprendam; 
2. Às relações entre a demanda ou complexidade de uma tarefa a ser 
aprendida e a capacidade do estudante para organizar e processar a 
informação; 
3. À competência linguística; 
4. À pouca coerência entre o estilo de aprendizagem do estudante e o 
estilo de ensinar do professor. 

 

As dificuldades de aprendizagem dos estudantes podem ser atribuídas a 

diferentes causas. Segundo evidenciado em Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (2008a), muitos professores tendem a atribuir as dificuldades de aprendizagem 

às capacidades cognitivas, intelectuais e psicológicas e à motivação dos estudantes. 

Outros fatores também são apontados, como, por exemplo, os componentes 

pedagógicos: como a atuação do professor e o livro didático; a natureza dos 

conteúdos, em relação ao nível de complexidade e abstração; e a existência de 

concepções alternativas que se manifesta como uma dificuldade de aprendizagem e 

pode ser usada como uma forma de explicar o erro conceitual (SCHNEIDER et al., 

2011; ANDRADE et al., 2011; INFANTE-MALACHIAS et al., 2010).  

Nesse sentido, a partir do erro, o professor pode conhecer as lacunas de 

aprendizagem dos alunos, não obstante os modelos evoluíram a partir da 

compreensão das concepções prévias dos estudantes, e pode-se identificar as 

lacunas de aprendizagem dos conceitos ensinados aos estudantes (BOUJEMAA et 

al., 2010; CID; J. NETO, 2005; TOPÇU; SAHIN-PEKMEZ, 2009). 

Em relação à atuação do professor, é importante destacar que a falta de 

conhecimento sobre práticas inovadoras das tendências atuais didáticas da ciência, 

incluindo conhecimento e prática da aprendizagem significativa, aponta como um forte 
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motivo para originar concepções alternativas nos estudantes. Um estudo realizado por 

Nuñez e Ramalho (2004) mostrou que existem dificuldades de futuros professores 

para planejar situações que promovam esse tipo de aprendizagem significativa, 

sugerindo necessidades formativas a serem consideradas em cursos de formação 

continuada. 

 Assim, o cenário pode estar associado à dificuldade de ensino e 

aprendizagem de diversos conteúdos nas áreas das ciências naturais e biologia, que 

são consideradas de difícil compreensão; na maioria das vezes configuram-se pelo 

seu caráter abstrato, aspectos invisíveis e pouco palpáveis pelos alunos e, até 

mesmo, também pelos professores e pela sua própria natureza. Além das 

características mencionadas, algumas outras precisam ser ressaltadas, como os 

níveis de complexidade dos conteúdos; a falta de contextualização; a relação entre os 

níveis macroscópicos e microscópicos, real e virtual, abstrato e concreto; as 

concepções alternativas e errôneas que professores e alunos trazem consigo; as 

definições equivocadas e confusas encontradas nos livros didáticos, enfim, a falta de 

organização dos conteúdos, obedecendo às ordens de conteúdos que são pré-

requisitos para ancorar conceitos mais complexos.  

 Essas características que permeiam os conteúdos nas áreas das ciências 

naturais e biologia podem estar gerando maiores dificuldades para o corpo docente 

na mediação das suas práticas durante o processo de ensino, que terminam 

influenciando os alunos no processo de aprendizagem significativa (BOUJEMAA et 

al., 2010; CID; J. NETO, 2005). 

Pode-se inferir que tal comportamento é resultante da utilização do livro 

didático como recurso exclusivo para abordagem dos conteúdos pelo professor por 

transcrição na lousa. Nesse contexto, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007) citam 

que pesquisas realizadas sobre os livros didáticos, desde a década de 1970, têm 

apontado para suas deficiências e limitações, implicando um movimento que culminou 

com a avaliação institucional, a partir de 1994, dos LD’s, distribuídas pelo Plano 

Nacional do Livro Didático – PNLD. 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007) fomentam que, com base nos dados 

das suas pesquisas, o professor não pode ser refém dessa única fonte, o livro didático, 

por melhor que venha a tornar-se sua qualidade.  
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Ferreira e Justi (2004, p. 11), em levantamentos realizados em torno dos 

conceitos e modelos encontrados nos livros didáticos de biologia e química, 

constataram que:  

 

Em qualquer momento, nenhum dos livros apresentou uma 
contextualização pertinente ao tema, seja na parte histórica, 
tecnológica ou social. Citações (e não contextualizações) históricas 
foram mais frequentemente observadas, entretanto, nada que 
contribuísse para o aluno compreender o desenvolvimento do 
conhecimento científico e a importância dele no contexto social. A 
abordagem limitada ou a ênfase na abordagem do tema e a falta de 
contextualização histórica não são os únicos fatores que prejudicam o 
processo de ensino-aprendizagem. É possível citar, ainda, problemas 
relativos aos modelos de ensino apresentados pelos autores como um 
dos principais fatores responsáveis pela construção de conceitos 
equivocados. 

 
 

Dessa forma, os estudos norteados meramente pelos livros didáticos 

apresentam-se como conjunto de métodos e técnicas de valor até universal, portanto, 

facilmente desvinculados dos interesses dos alunos e de suas características 

pessoais. Esses fatores podem, também, estar contribuindo para uma falta de 

motivação, por parte dos professores, para elaboração das suas aulas e, em 

contrapartida, os alunos terminam por ficar à margem do processo de ensino e 

aprendizagem, tornando-se sujeitos passivos e não agentes ativos para a construção 

de seus conhecimentos, dispondo desses conhecimentos para melhor atuarem no 

contexto social em que se encontram inseridos.   

Em relação a esse contexto, os PCNs fomentam: 

 

Assim, o estudo das Ciências Naturais de forma exclusivamente 
livresca, sem interação direta com os fenômenos naturais ou 
tecnológicos, deixa enorme lacuna na formação dos estudantes. 
Sonega as diferentes interações que podem ter com seu mundo, sob 
orientação do professor. Ao contrário, diferentes métodos ativos, com 
a utilização de observações, experimentação, jogos, diferentes fontes 
textuais para obter e comparar informações, por exemplo, despertam 
o interesse dos estudantes pelos conteúdos e conferem sentidos à 
natureza e à ciência que não são possíveis ao se estudar Ciências 
Naturais apenas em um livro. (BRASIL, 1998, p. 27). 

 

Os equívocos ou concepções alternativas e errôneas, mais comuns em 

biologia, apresentados na revisão de Tekkaya (2002) são os referentes aos conteúdos 

de: 
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1. Respiração: quanto à função e processos de trocas gasosas, órgão onde 

ocorre a respiração, confusão entre respiração animal e vegetal;  

2. Conceito de fotossíntese: reconhece fotossíntese como um processo de 

fornecimento de energia, o dióxido de carbono, água, fertilizantes e minerais são 

alimentos, as plantas obtêm alimento a partir do solo. A planta transforma dióxido de 

carbono em oxigênio;   

3. Ecologia: confusão nos conceitos de população e comunidade, organismos 

mais fortes têm mais energia e bactérias são fonte de energia da cadeia alimentar;  

4. Classificação dos seres vivos: usam comportamento e habitat como 

critérios de classificação, denominando baleias, golfinhos, medusa como peixes, além 

de não considerar os seres humanos como animais;  

5. Sistema circulatório: confusão com conceitos de soro e plasma, além de 

considerar o coração como responsável pela filtragem ou fabricação do sangue;  

6. Genética: incompreensão dos conceitos de genes, alelos, DNA, 

cromossomos e reprodução sexual.  

 Além dos conteúdos mencionados, segundo pesquisa feita por Oliveira 

(2005), concluiu-se que os alunos apresentaram uma grande dificuldade em explicar 

o que ocorre em nível celular lançando respostas vagas para sua explicação, além de 

mostrarem deficiência no formato das células, composição e disposição das organelas 

dentro da célula, citando as organelas ou estruturas, sem definir sua localização. 

De acordos com os PCNs das Ciências Naturais: 

  

O estudo do corpo humano, ao ser reiterado em várias ocasiões e sob 
vários aspectos durante o ensino fundamental, torna-se cada vez mais 
complexo para os estudantes, que vão desenvolvendo maior 
possibilidade de análise e síntese. (...) Em Ciências Naturais, 
apresentar a saúde como um estado de equilíbrio dinâmico do corpo 
e um bem da coletividade é uma meta que não é simples e que precisa 
ser reiterada em diferentes momentos, por meio de abordagens 
diversificadas. (BRASIL, 1998, p.45-46) 

 

O nível de complexidade dos conteúdos aumenta quando a esses fatores se 

aliam os diferentes níveis de pensamento necessários à abordagem dos diversos 

conteúdos que permeiam o ensino das ciências e biologia (BOUJEMAA et al., 2010). 

Sobre esse aspecto, Cid e J. Neto (2005) chamam atenção para o 

conhecimento das principais dificuldades e condicionantes de aprendizagem que os 
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alunos, em geral, enfrentam ao estudar um novo tópico de ciências. Afirmam que esse 

conhecimento se constitui, precisamente, um dos fatores que podem fornecer, à 

partida, de elementos importantes para que os professores transformem o conteúdo 

a ser ensinado.  

Nesse sentido, é oportuno que o conhecimento das dificuldades sobre os 

conteúdos de difícil ensino e aprendizagem, em especial na área da genética e 

biologia celular, seja reconhecido pelos professores e, também, pelos alunos, para 

que ambos sejam capazes de construírem estruturas conceituais coerentes que lhes 

permitam uma melhor compreensão da genética e da hereditariedade em seu nível 

mais complexo (TOPÇU; SAHIN-PEKMEZ, 2009). 

Nesse contexto, se faz necessário alcançar um nível de compreensão elevado 

da relação entre estruturas básicas, em particular entre os conceitos de genes, 

cromossomos e DNA, só assim os alunos poderão compreender claramente o modo 

como, por exemplo, os processos da mitose, da meiose e da fecundação resultam em 

uma continuidade de informação genética dentro e entre os organismos. 

Em relação, especificamente, aos conteúdos de genética, percebe-se que 

desde a descoberta da estrutura do DNA por Watson e Crick em 1953, a ciência tem 

avançado e passado por grandes repercussões, principalmente nas áreas da genética 

e da biologia molecular. Watson (2005) elucida que ele e Crick2 tinham compreendido 

o significado intelectual de suas descobertas, mas ressalta que não tinham como 

prever o impacto explosivo da dupla-hélice nas ciências e na sociedade, e, com base 

nisso, enfatiza: 

 

Contidas nas curvas grandiosas da molécula estava a chave da 
biologia molecular; uma nova ciência cujos avanços nos cinquenta 
anos subsequentes foram espantosos. Ela não só gerou uma gama 
impressionante de novas concepções dos processos biológicos 
fundamentais como vem tendo um impacto cada vez mais profundo na 
medicina, na agricultura e no direito. O DNA não é mais algo de 
interesse apenas para cientistas de avental branco em obscuros 
laboratórios das universidades; ele afeta todos nós (WATSON, 2005, 
p. 13). 

 

                                                 
2 Francis Harry Compton Crick: (08 de junho de 1916 - 28 de julho 2004) foi um Inglês biólogo 
molecular , biofísico e neurocientista , mais conhecido por ser um co-descobridor da estrutura 
do DNA molécula em 1953, com James D. Watson . Ele, Watson e Maurice Wilkins foram outorgado 
em 1962 o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina “pelas suas descobertas sobre a estrutura molecular 
dos ácidos nucléicos e seu significado par a transferência de informação em material vivo”. 

http://en.wikipedia.org/wiki/English_people
http://en.wikipedia.org/wiki/English_people
http://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_biology
http://en.wikipedia.org/wiki/Biophysics
http://en.wikipedia.org/wiki/Neuroscience
http://en.wikipedia.org/wiki/DNA
http://en.wikipedia.org/wiki/DNA
http://en.wikipedia.org/wiki/James_D._Watson
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Nessa perspectiva, o desenvolvimento das tecnologias do DNA recombinante 

pelas indústrias, tanto as farmacêuticas quanto as agrárias, introduziu a utilização de 

organismos geneticamente modificados.  

Porém, tendo em vista a evolução da educação genética, se fazem 

necessárias pesquisas e estudos, para que se opinem sobre os benefícios, riscos e 

ética provenientes das biotecnologias geradas. Para entendermos e nos colocarmos 

diante dessa nova realidade, é fundamental uma educação genética adequada e 

eficiente nas Escolas, uma vez que as temáticas relacionadas à genética e à biologia 

molecular abriram novos espaços e passaram a fazer parte de um discurso presente 

na sociedade.  

Também a clonagem de animais, o sequenciamento do genoma humano, o 

desenvolvimento das técnicas de impressão do DNA, terapia gênica, entre outros, 

aumentaram a importância das questões culturais, sociais e éticas que envolvem a 

aplicação dessas tecnologias (BOUJEMAA et al., 2010; TOPÇU; SAHIN-PEKMEZ, 

2009; LIMA et al.). 

. 

Apesar de todos os avanços da engenharia genética, as dificuldades de 

compreensão conceitual em relação à genética têm ocupado grande espaço no 

debate biológico nas últimas décadas, tendo um grande número de realizações 

científicas, tais como pesquisas genômicas, clonagem, emprego de células-tronco e 

utilização de organismos transgênicos, divulgadas nos meios de comunicação em 

massa (LIMA; PINTON, CHAVES, 2007). 

Nesse contexto, Ferreira e Justi (2004) apontam que estudos realizados na 

Europa têm evidenciado que estudantes apresentam ideias confusas sobre temas na 

área de genética, como, por exemplo, função do DNA e dos genes, transferência 

genética, projeto genoma, clonagem, etc.; e que alguns estudos desenvolvidos no 

Brasil, que investigam ideias de estudantes brasileiros sobre tais temas, bem como a 

prática de professores de química e de biologia aos quais se têm acesso nos últimos 

anos, mostra que tanto esses temas gerais quanto temas mais específicos – como o 

DNA – são muito mal compreendidos pelos estudantes tanto de nível fundamental, 

médio e também superior.  

Como forma de vencer esses desafios, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

do Ensino Médio – PCNEMs – sugerem reformas educacionais, de acordo com a LDB, 

inserindo visões atualizadas da Biologia, especificamente relacionadas à genética. 
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Entre os novos temas, que estruturam a disciplina de biologia, estão o estudo e 

aplicabilidade de novas tecnologias associadas ao DNA. Os PCNEMs trazem uma 

visão atualizada da Biologia e da genética, incluindo, no ensino médio, temas como 

transgênicos, terapias gênicas, clonagem, células-tronco e teste de paternidade 

(BRASIL, 2000). 

O estudo de doenças genéticas (BRASIL, 2000) está previsto no subitem 2 

(Genética humana e saúde) do tema 5 (Transmissão da vida, ética e manipulação 

genética), que trata dos seguintes assuntos: 

1. Levantar dados sobre as características que historicamente são 

consideradas para definir os agrupamentos raciais humanos em caucasoides, 

negroides e orientais, identificando-os como correspondentes a apenas uma fração 

mínima do genoma humano. 

2. Analisar aspectos genéticos do funcionamento do corpo humano como 

alguns distúrbios metabólicos (albinismo, fenilcetonúria), ou os relacionados a 

antígenos e anticorpos, como os grupos sanguíneos e suas incompatibilidades, 

transplantes e doenças autoimunes. 

3. Distinguir uma célula cancerosa de uma normal, apontando suas anomalias 

genéticas, além de alterações morfológicas e metabólicas. 

4. Identificar fatores ambientais – vírus, radiações e substâncias químicas – 

que aumentam o risco de desenvolver câncer e medidas que podem reduzir esses 

riscos, como limitar a exposição à luz solar. 

5. Avaliar a importância do aconselhamento genético, analisando suas 

finalidades, o acesso que a população tem a esses serviços e seus custos. 

De acordo com Brasil (1998), diferentes temas e problemas poderão ser 

escolhidos para a composição de planos de trabalho de modo a proporcionar o 

desenvolvimento das capacidades expressas nos objetivos de ciclo. O professor 

julgará a pertinência de aprofundamento de estudo em alguns temas e a exploração 

mais ampla de outros, tomando como base os critérios de seleção de conteúdos 

aplicados à sua realidade.  

Para o quarto ciclo, busca-se uma melhor compreensão sobre as funções 

vitais essenciais para a manutenção do corpo como um todo, abordando-se também 

as semelhanças e diferenças entre o ser humano e demais seres vivos, tendo sempre 

como base os pressupostos da teoria da evolução. Ao retomar-se a reprodução e 

sexualidade, é possível trabalhar elementos de hereditariedade. Uma aproximação ao 
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conceito de célula pode ser sistematizada nesse ciclo, associando-se conhecimentos 

de vários estudos, fundamental a atenção às representações que os estudantes 

constroem, ao longo e no fechamento das investigações.  

Em conexão com o eixo Tecnologia e Sociedade, é interessante destacar a 

investigação sobre a fabricação de vacinas e remédios. Quanto aos níveis de 

organização das estruturas dos organismos vivos, é um desafio ministrar para o quarto 

ciclo o reconhecimento do nível celular, considerando-se a célula como unidade de 

vida. Para isso, pode-se auxiliar os alunos, comparando-se, em panorama, vários 

tecidos animais e vegetais com formas e funções diferenciadas, pois a organização 

básica das células, com membrana plasmática, citoplasma e material genético, 

caracteriza a unidade e sua relação no meio em que vive.  

A partir da formação da célula-ovo, podem ser discutidos alguns fenômenos 

de herança biológica no ser humano, compreendendo-se as manifestações de 

algumas características em gerações alternadas, possibilitando também discutir, no 

nível dos cromossomos, a atuação dos agentes mutagênicos e os efeitos da mutação 

na transmissão hereditária de informações. O estudo das Leis de Mendel, seu 

tratamento estatístico e a estrutura gênica molecular não são enfoques adequados 

aos estudantes desse ciclo.  

Tomando como base os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, tanto do 

ensino fundamental quanto do ensino médio, percebe-se uma ampla preocupação, a 

partir das sugestões contidas nesses documentos, com a formação de alunos 

cidadãos, cuja palavra “cidadania”, por exemplo, aparece repetidas vezes no texto 

desses documentos. Para os PCNs, o objetivo da educação é a formação de alunos 

críticos e que tenham condições de utilizar os conhecimentos apreendidos na Escola 

para atuar no mundo que o cerca.  

Em concordância com a própria função da educação e do ensino de ciências, 

os PCNs apresentam competências a serem atingidas pelos alunos; dessa forma, 

esses documentos não trazem uma lista de conteúdos a serem ensinados em ciências 

e biologia, e, sim, temas a serem trabalhados com os alunos, que abrangem todos os 

conhecimentos de ciências.  

Dessa forma, os conteúdos a serem trabalhados não vêm listados como se 

fossem uma receita de bolo, onde o professor deve apenas seguir todos os itens 

propostos. Nesse caso, o professor deverá escolher quais assuntos irá trabalhar para 

que o aluno possa desenvolver a sua aprendizagem de acordo com o tema em 
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questão. De toda a forma, o estudo da genética é de extrema importância e possui 

lugar de destaque, tanto nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino 

fundamental quanto para o ensino médio. 

No entanto, apesar dos avanços e repercussões no campo da genética, várias 

pesquisas mostram que essa é uma área de difícil compreensão para o Ensino de 

Biologia, devido à complexidade dos fenômenos a que se refere e à discussão sobre 

sua construção conceitual e abstração de conceitos (CID; J. NETO, 2005; TOPÇU; 

SAHIN-PEKMEZ, 2009; ANDRADE et al., 2011). 

Vale, ainda, citar que as dificuldades dos alunos com a linguagem da genética 

são, em particular, recorrentemente referidas e atribuídas ao fato de ser uma área 

caracterizada por um vasto e complexo vocabulário, onde os alunos mostram, muitas 

vezes, dificuldades em compreender e diferenciar os conceitos envolvidos, como é o 

caso dos associados a termos como gene, cromossomos e DNA (SCHNEIDER et al., 

2011; BOUJEMAA et al., 2010).  

Nessa direção, Cid e J. Neto (2005) citam que as dificuldades que os 

conteúdos científicos levantam, decorrem, frequentemente, da própria natureza 

desses conceitos, como é, por exemplo, o caso dos conceitos de DNA, proteína ou 

gene, os quais escapam a um acesso sensorial direto dos alunos, ou seja, às suas 

experiências cotidianas.  

Além do caráter abstrato dos conceitos, e em relação a esse contexto, Topçu 

e Sahin-Pekmez (2009) evidenciaram que a dificuldade que os alunos possuem em 

abstrair conteúdos básicos relacionados à genética, e recomendam que o currículo 

deve contemplar uma apresentação de conceitos por hierarquia, a partir de conceitos 

de nível macro, como celular, divisão celular a conceitos de nível micro, como 

cromossomos e genes; acreditam eles que seria uma estratégia louvável para a 

abstração de conceitos considerados difíceis.  

Outra pesquisa aponta para algumas dificuldades de aprendizagem em 

conceitos relacionados à genética: 

 

A partir das atividades realizadas foi possível identificar as principais 
dificuldades de aprendizagem envolvidas no processo de formação de 
conceitos relacionados à síntese de proteína. (...) dificuldades em 
aprender/ensinar e compreender conceitos relacionados à síntese de 
proteína pela autora desta pesquisa se dá, devido a forma 
fragmentada e linear como tais conceitos são comumente 
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apresentados, não contemplando a relação micro e macroscópica do 
conteúdo (ARCANJO; SANTOS; LEÃO, 2010). 

 

Vale, ainda, lembrar que a integração entre os conceitos de DNA, genes e 

cromossomos na genética no nível da organização estrutural e funcional não estão 

representados de forma consistente nos livros didáticos de Ciências e Biologia, do 

ensino básico (NASCIMENTO E MARTINS, 2005). Essa fragmentação tem sido um 

obstáculo para a assimilação desses conceitos básicos, que além de serem 

considerados de difícil abstração, se constituem conteúdos importantes para a 

aquisição de outros no nível mais complexo, como a hereditariedade, transferências 

e perpetuação das características genéticas ao longo das gerações.  

Ferreira e Justi (2004), evidenciaram que, nos livros didáticos das disciplinas 

de química e biologia, o estudo do DNA se resume, em geral, a uma abordagem 

bastante breve, acompanhada de algum modelo que represente a estrutura das 

moléculas, como o DNA. Afirmam, ainda, que é interessante ressaltar, que em um dos 

livros analisados, esse tema foi abordado apenas como texto auxiliar no capítulo 

intitulado “As moléculas da vida”.  

Nas pesquisas realizadas por Topçu e Sahin-Pekmez (2009), sobre 

dificuldades dos alunos relacionadas aos livros didáticos, os alunos relataram que os 

livros didáticos não trazerem a essência do assunto e não possuem exercícios 

suficientes. Além disso, outra das razões para os estudantes estarem insatisfeitos com 

os livros é a falta de conceitos básicos necessários para resolverem os problemas 

genéticos. A maior parte dos alunos seleciona livro de teste (livro de exercícios) para 

reforçar os conteúdos ensinados, porque esses livros têm uma quantidade maior de 

exercícios e explicam os conceitos do tema brevemente, e preparam os alunos para 

os exames futuros.  

Foi evidenciado em pesquisas com livros didáticos que:  

 
 

O estudo do DNA é realizado em momentos bastante diferentes se 
comparamos os ensinos nas disciplinas química e biologia. Enquanto 
esse estudo é realizado na biologia, de modo geral, já na primeira série 
do ensino médio, a química o traz como um conteúdo da terceira série 
desse ensino. As divergências do ensino nas duas disciplinas se 
iniciam pela organização dos conteúdos. Em geral, os estudos de 
biologia são iniciados, na primeira série do Ensino Médio, abordando 
os vários níveis de organização de um ser vivo, o que inclui a sua 
composição química (bioquímica). Enquanto isso, os estudos de 
química se iniciam, nessa mesma série, no nível macroscópico 
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(discutindo as propriedades dos materiais), para só então partir para o 
estudo dos átomos, das moléculas, ligações... Assim, o estudo das 
moléculas orgânicas na biologia se inicia antes mesmo de o aluno ter 
o conhecimento relativo aos átomos, ligações e mesmo às moléculas, 
conteúdos que se mostram necessários para o entendimento desse 
estudo inicial da biologia, pelo menos com a complexidade que é 
abordado. Na química, em contrapartida, o estudo do DNA só é 
realizado na terceira série do ensino médio em virtude de o conteúdo 
de química orgânica ser considerado um pré-requisito necessário para 
a compreensão da estrutura do DNA. Dessa forma, o estudo do DNA 
aparece nas duas disciplinas em momentos bastante distantes, 
trabalhados com enfoques totalmente diferentes e sem o 
estabelecimento de um vínculo entre os conteúdos de uma e outra 
disciplina (FERREIRA; JUSTI, 2004, p. 4). 

 
 

Segundo a observação feita por Ferreira e Justi (2004), e ao observar como 

se encontra a organização dos conteúdos de genética, percebe-se que, geralmente, 

já se inicia o estudo da composição e estrutura do DNA e, depois, quando os 

conteúdos de genética e divisão celular são abordados, não se estabelecem relações 

diretas com os demais assuntos anteriormente trabalhados. “Esses livros trabalham o 

DNA independente do estudo de genética e hereditariedade. Os livros de química, por 

sua vez, contemplam aspectos restritos ao estudo da estrutura do DNA em detrimento 

à sua função” (FERREIRA; JUSTI, 2004, p. 5).  

Evidencia-se que os livros de Biologia, Ciências e até Química, no Brasil, 

encontram-se pouco atualizados no estudo dos temas considerados essenciais para 

a aquisição e entendimento das informações associadas ao rápido avanço do 

conhecimento na área da genética, que inclui a Biologia Molecular e a Biotecnologia 

(NASCIMENTO E MARTINS, 2005). 

Topçu e Sahin-Pekmez (2009) citam que outro problema, encontrado na 

literatura, foi referente aos conceitos matemático, em relação à aprendizagem de 

expressões em genética, pois as expressões causaram problemas, e símbolos da 

genética (por exemplo, XX, XY) não foram utilizados de forma consistente por 

professores e autores de livros didáticos. 

Nesse contexto, fica caracterizada e notória a fragmentação do ensino, uma 

vez que os livros didáticos são utilizados para nortear a organização dos conteúdos a 

serem trabalhados em sala de aula pelos professores.  

Essa fragmentação do ensino dificulta o entendimento pelos alunos de temas 

relevantes, pois nem sempre, eles conseguem estabelecer relações entre os 

diferentes níveis de conhecimentos, com isso são passíveis ao desenvolvimento de 
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concepções errôneas. Por sua vez, o professor, que também pode trazer os seus 

conceitos alternativos diferentes da ciência dos cientistas, poderá transmitir esses 

conceitos aos seus alunos, e, com isso, reforçar os conceitos que os alunos trazem, 

poderá influenciar nas discussões mais profundas dos conceitos estudados. Essa 

situação pode levar os professores a repetir mecanicamente os textos dos livros 

didáticos, muitos dos quais, por sua vez, já deixam transparecer claramente essas 

mesmas deficiências. 

O resultado das entrevistas realizadas por Topçu e Sahin-Pekmez (2009) 

mostrou que os alunos, em geral, ficaram satisfeitos com a metodologia utilizada pelos 

professores. Os estudantes afirmaram que, depois que eles aprendem conceitos, 

conseguem resolver problemas de genética, mas alegam que precisam de uma 

quantidade maior de exercícios e atividades visuais. Acreditam que, se os professores 

fizessem uma maior quantidade de exercícios práticos e usassem alguns recursos 

visuais durante as atividades de ensino, poderiam aprender melhor os conceitos de 

genética. 

“Para, além disso, a informação que os alunos já possuem acerca destes 

conceitos ou processos pode interferir no processo de construção de significados, 

causando distorção ou compartimentação do novo conhecimento” é o que apontam 

Cid e J. Neto (2005, p. 2). Já que muitos desses conceitos e processos são ensinados 

e aprendidos separados e defasados no tempo, e as relações entre eles raramente 

são explicitadas, esperando os professores que os alunos sejam capazes de 

estabelecer as relações necessárias para construção, por si mesmos, de novos 

conhecimentos.  

Essa apresentação desvinculada da realidade não favorece a aprendizagem 

do aluno, pois há somente a transmissão de conhecimentos de forma mecânica. 

Tendo em vista a dificuldade de transmissão e procedimentos, por parte dos 

professores, dos conteúdos de genética considerados de difíceis abstrações, fato 

observado por Topçu e Sahin-Pekmez (2009), esses autores enfatizam que se os 

professores utilizassem veículos para dar mais visibilidade e acessibilidade, os 

conceitos de genética poderiam ser mais compreensíveis para os alunos, por 

exemplo, simulações, animações, tutoriais e jogos podem ser desenvolvidos e 

utilizados em salas de aula para a representação clara dos conceitos genéticos. 

Nesse sentido, há uma necessidade inadiável de que os professores da área 

das Ciências Naturais e Biologia conheçam as dificuldades de ensino e aprendizagem 
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sobre genética, para que possam aprofundar esses temas e assim, aproximarem a 

ciência e a tecnologia, que hoje já está bem presente no cotidiano do aluno, em sua 

sala de aula, contribuindo para a formação de um cidadão crítico e capaz de resolver 

problemas, no ambiente em que se encontra inserido. 

Os PCNEMs ressaltam, acerca das competências e habilidades dos 

conhecimentos relativos à biologia, que: 

 

O desenvolvimento da Genética e da Biologia Molecular, das 
tecnologias de manipulação do DNA e de clonagem traz à tona 
aspectos éticos envolvidos na produção e aplicação do conhecimento 
científico e tecnológico, chamando à reflexão sobre as relações entre 
a ciência, a tecnologia e a sociedade. Conhecer a estrutura molecular 
da vida, os mecanismos de perpetuação, diferenciação das espécies 
e diversificação intraespecífica, a importância da biodiversidade para 
a vida no planeta são alguns dos elementos essenciais para um 
posicionamento criterioso relativo ao conjunto das construções e 
intervenções humanas no mundo contemporâneo (BRASIL, 2000, 
p.14-15). 

 

Com base nisso, se faz necessário um acompanhamento constante da 

evolução tecnológica e científica nas diversas áreas e, principalmente, nas áreas das 

ciências naturais, envolvendo a genética e conteúdos relacionados, como a biologia 

celular e molecular; portanto, a escola, em especial o ambiente da sala de aula, pode 

favorecer as discussões de temas para que os alunos sejam capazes de participar de 

forma ativa e crítica no mundo.  

Referente às dificuldades encontradas acerca dos conteúdos que envolvem a 

biologia e, em particular, a genética, e que são considerados de difícil ensino e 

aprendizagem, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio sugerem que:  

 

O professor deve conduzir o aluno à compreensão de que todos os 
organismos estão sujeitos aos mesmos processos, como recepção de 
estímulos do meio, integração e resposta, obtenção, transformação e 
distribuição de energia, trocas gasosas, equilíbrio de água e sais em 
seu corpo, remoção de produtos finais do metabolismo e perpetuação 
da espécie. Para tanto, é preciso compreender a célula como um 
sistema organizado, no qual ocorrem reações químicas vitais, e que 
está em constante interação com o ambiente, distinguir os tipos 
fundamentais de célula e a existência de organelas com funções 
específicas, reconhecer os processos de manutenção e reprodução 
da célula (mitose e meiose) como forma de interligar a gametogênese 
e a transmissão dos caracteres hereditários, comparar e perceber 
semelhanças e diferenças entre os seres unicelulares e pluricelulares. 
O aluno deve compreender como as informações genéticas 
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codificadas no DNA definem a estrutura e o funcionamento das células 
e determinam as características dos organismos. Deve também 
conhecer o princípio básico de duplicação do DNA e saber que esse 
processo está sujeito a erros – mutações – que originam novas 
versões (alelos) do gene afetado e podem, ou não, ser causadores de 
problemas para os diferentes organismos. É preciso ressaltar que as 
mutações são a fonte primária da variabilidade e, portanto, permitiram 
a constituição da biodiversidade hoje existente. Cabe estimular o aluno 
a avaliar as vantagens e desvantagens dos avanços das técnicas de 
clonagem e da manipulação do DNA, considerando valores éticos, 
morais, religiosos, ecológico e econômico. Trata-se da evolução sob a 
intervenção humana. Sobre esse tema, podem-se gerar discussões, 
por exemplo, em relação à seleção artificial, ao surgimento e perda de 
espécies e ao aumento da expectativa de vida da população humana 
(BRASIL, 2006, p. 24). 

 
 

Nos últimos séculos, temas como DNA e genes tomaram uma dimensão muito 

e passaram a se constituir em uma situação real, concreta e de grande relevância 

social; sendo assim, convém buscar conhecimentos sobre o tema para oportunizar 

uma melhor apropriação de novos conhecimentos.  

Em recente revisão, Braga, Ferreira e Gastal (2010, p. 3790) relatam que: 

 

A falta de entendimento claro e diferenciado de conceitos como, DNA 
e gene, aliado a uma série de fenômenos e nomenclaturas pertinentes, 
se faz sentir não só a compreensão desses processos, mas também 
em outros conteúdos que lhes fazem referências como o ensino de 
genética. 

 

Nessa perspectiva, identificar as concepções alternativas que alunos e 

professores possuem em relação aos temas que envolvem a genética, e que são 

considerados de difícil abstração, tais como: cromossomos, genes, DNA, 

hereditariedade e, até mesmo, células, relacionando as suas organelas e funções, são 

relevantes para que o professor possa organizar o currículo escolar de modo a facilitar 

a aquisição de novos conceitos.  

Nessa direção, Boujemaa et al. (2010) reforçam a existência de concepções 

alternativas e a falta de moderno modelo e métodos para ministrar conteúdos 

considerados de difícil ensino e aprendizagem, dificultando a mobilização do 

conhecimento ensinado em biologia. Isso sugere a melhoria nos métodos de ensino 

na genética, por exemplo, através do desenvolvimento de atividades que trazem os 

alunos frente a frente com suas concepções. 
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Nesse sentido, considerar as ideias iniciais dos alunos como âncora para 

subsidiar o ensino poderá favorecer o processo de aprendizagem significativa. Assim, 

uma quantidade cada vez maior de instrumentos que possam auxiliar o professor e o 

aluno na sala de aula, facilitando e ampliando o processo de ensino e aprendizagem, 

se faz necessário.  

Sendo assim, pesquisas realizadas enfatizam que: 

 

Atividades que utilizem instrumentos e saberes cotidianos, possibilita 
uma aprendizagem mais eficaz, pois o contato do aluno com o objeto 
de estudo de sua realidade o envolve muito mais do que em aulas 
convencionais em que, geralmente, a ênfase é o conteúdo abordado 
teoricamente (VINHOLI JÚNIOR, 2011, p. 282). 

 

 

 

 

2.3 CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS SOBRE CONTEÚDOS DE GENÉTICA 

 

Muitas discussões acontecem em torno da função da escola no sentido de 

entender como ela deve contribuir para a formação de cidadãos críticos e 

competentes, agentes de transformação social, capazes de atender às exigências e 

necessidades contemporâneas. Dessa forma, a escola deve garantir a todos o acesso 

ao conhecimento historicamente acumulado.  

Peter e Nadir (2005) destacam que as crianças formulam explicações sobre o 

mundo que as cercam e os fenômenos naturais, mesmo que não tenham tido acesso 

formalmente aos conceitos científicos. Essas representações, que cada indivíduo faz 

do mundo que o rodeia, conforme a sua própria maneira de ver o mundo e de ver a si 

próprio, são consideradas concepções alternativas, também chamadas de intuitivas 

ou espontâneas, e que podem ser diferentes das concepções aceitas pela 

comunidade científica.  

Dessa forma, as concepções devem ser encaradas como construções 

pessoais, que o professor deve procurar conhecer, compreender e valorizar, de modo 

que os conceitos científicos sejam inseridos sistematicamente no processo de ensino 

e aprendizagem, propiciando mudança conceitual, de modo a promover uma 

aprendizagem significativa (GRAVINA; BUCHWEITZ, 1994; OLIVEIRA, 2005). 

Com o intuito de identificar as concepções que os alunos e professores 

possuem acerca de determinados temas, são utilizados diferentes significados do 
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ponto de vista dos diversos autores, e que se manifestam com diferentes posições 

epistemológicas. Conforme Oliveira (2005, p.65),  

 

[...] essas concepções são denominadas ideias intuitivas, por Driver 
(1986); pré-concepções, por Gil Pérez (1986) e Freitas, Duarte (1990); 
ideias prévias por Gil Pérez (1986) e Driver (1988); pré-conceitos, por 
Novak (1977) e Andersson (1986); erros conceituais por Linke, Venz 
(1979); conceitos alternativos, por Gilbert (1982); conhecimentos 
prévios por Pozo (1998); concepções alternativas por Santos (1998).  

 

As concepções alternativas tiveram como precursores os teóricos Piaget e 

Ausubel que, na década de 70, desencadearam o Movimento das Concepções 

Alternativas. De acordo com estudos realizados por Oliveira e Bastos (2006), os 

teóricos possuem posições epistemológicas diferentes, mas possuíam algo em 

comum: cada aluno leva para a sala de aula estrutura cognitiva própria, elaborada a 

partir de suas experiências diárias, que servem para explicar e predizer o que ocorre 

a sua volta. Dessa forma, vamos considerar nesta pesquisa o termo “concepções 

alternativas” que, de acordo com os trabalhos dos autores estudados nesta pesquisa, 

se constitui o mais adequado.  

Segundo pesquisas realizadas por Pozo (1996, apud BACCON, 2010), as 

concepções dos educandos podem ser diferenciadas de acordo com sua origem ou 

com a forma como foram adquiridas: 

a) origem sensorial: concepções espontâneas. Essas concepções visam dar 

significado às atividades cotidianas, por exemplo, a ideia intuitiva de força; 

b) origem cultural: concepções sociais. Essas concepções originam-se no 

contexto social, na vida social das pessoas; 

c) origem educativa: concepções escolares. Essas concepções têm sua 

origem nos materiais e nas atividades didáticas. 

As concepções alternativas podem ser identificadas em alunos, mas também 

em professores e em outros profissionais. Infante-Malachias et al. (2010) revelaram 

que os futuros professores e outros profissionais de saúde possuem ideias distorcidas 

sobre a compreensão da genética elementar. Esse achado é de particular interesse, 

refletindo a relação entre a aquisição do conhecimento genético e o desenvolvimento 

profissional. 

Bonzanini e Bastos (2005), a partir dos trabalhos de vários autores como 

Ayuso e Banet (1995), e, também, Silveira e Amabis (2003), fizeram um levantamento 
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das características das concepções alternativas dos estudantes sobre conceitos de 

genética e constataram problemas, tais como os seguintes:  

 

1. Alunos acreditam que os vegetais não possuem células, genes ou 
cromossomos;  
2. Muitos estudantes, mesmo após frequentarem o ensino médio, 
atribuem significados errôneos a conceitos básicos como 
cromossomos, genes alelos, mutações;  
3. Existe a concepção de que as células que possuem material 
genético se localizam no sangue e no sistema reprodutivo (geralmente 
masculino), ou seja, muitos alunos não compreendem que todas as 
células possuem informações genéticas, e não se dão conta do 
significado de processos importantes, como, por exemplo, a meiose 
ou os mecanismos de transmissão das características hereditárias;  
4. Em diversos casos, os estudantes interpretam de maneira 
equivocada os fenômenos da dominância e da recessividade, e situam 
genes alelos em um mesmo cromossomo (BONZANINI; BASTOS, 
2005, p.3).  

 

Bonzanini e Bastos (2005), quando perguntaram em suas pesquisas, “Você 

acredita que o estudo de genes humanos poderá trazer prejuízos ou benefícios para 

o homem? Quais?”, evidenciaram, por meio das respostas dos alunos, que os 

mesmos não detalharam quais seriam os prejuízos mencionados, provavelmente por 

não saberem com clareza quais são as novas possibilidades práticas que se abrem a 

partir do sequenciamento do DNA humano.  

Ratz, Martins e Motokane (2013) diagnosticaram que ao definir DNA, 71% dos 

alunos apresentaram concepções alternativas e deram respostas cientificamente 

incorretas, como, por exemplo: “É uma célula que diferencia cada ser humano.” “O 

DNA é uma amostra de sangue, onde especialistas analisam a amostra genética.” 

“DNA é uma célula retirada de algum indivíduo para poder ser estudada e também 

para poder ser clonada, entre outras coisas.”  

Boujemaa et al. (2010) relatam sobre os resultados em torno das concepções 

alternativas dos alunos sobre DNA e genes: o autor mostra que a maioria dos 

estudantes sabia que os genes são partes do DNA (75 alunos/ 79,8%), mas apenas 

um aluno (1,3%) mencionou que os genes poderiam também, em alguns vírus, ser 

parte do RNA.  

Entre esses 75 estudantes, apenas 18 indicaram que o DNA é responsável 

pela síntese de proteínas, que governa caracteres hereditários, 14 indicaram que o 
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DNA é responsável pela síntese de proteína, mas eles não mencionaram uma ligação 

entre essas proteínas e traços hereditários.  

Vinte e oito estudantes indicaram que o DNA é responsável por caracteres 

hereditários, mas não mencionaram nenhuma relação com as proteínas.  

Quinze alunos (16%) indicaram que gene é um segmento de DNA, mas que 

não fazem qualquer referência aos seus produtos (proteínas via RNAm e outros 

RNAs) ou ao seu controle.  

Dezenove alunos (20,2%) não fizeram qualquer ligação entre o gene e sua 

composição, ou natureza química (DNA ou RNA). Nove estudantes (9.6%) definiram 

o gene por sua relação com um fenótipo, independentemente do genótipo específico 

e toda a sequência de mecanismos envolvidos no desenvolvimento.  

Poucos estudantes indicaram que os genes estão localizados nos 

cromossomos (9/9.6%), ou estão localizados no núcleo (2/2.1%). Dezesseis 

estudantes indicaram que os genes são compostos de alelos (17%), e um dos quais 

indicou que o gene é composto por apenas dois ou três alelos. Apenas um aluno 

referiu que o gene é composto por introns e exons.  

Por outro lado, muitos alunos mencionaram na definição do gene, o que são 

responsáveis por levar a informação genética (21/22.3%) e responsáveis pela sua 

transferência de uma geração para outra (3/3.2%). 

Várias concepções alternativas sobre genética também foram evidenciadas. 

Nas pesquisas realizadas por Infante-Malachias et al. (2010), com 217 estudantes de 

graduação da Universidade de São Paulo, que pertenciam a cursos de Ciências 

Biológicas ou Biologia (140 alunos), 92 no primeiro ano e 48 estudantes do último ano, 

Medicina (38), Psicologia (26), Nutrição (23), Fonologia (12) e Odontologia (32), esses 

pesquisadores constataram que, aproximadamente, 15% dos alunos da amostra não 

foram capazes de identificar as cromátides irmãs.  

Em vez de separar as cromátides, muitos alunos dividiram os braços 

cromossômicos a partir do braço curto e longo (gerando uma figura ou cromátide em 

forma de "v"). De todos os estudantes testados, apenas um total de três alunos não 

foram capazes de localizar um gene dentro de um cromossomo.  

Ao serem convidados a representar algumas fases da mitose, interfase e 

meiose (metáfase da mitose, G1 fase apenas antes da duplicação do DNA, a fase G2, 

logo após a duplicação de DNA e metáfase II da meiose), considerando-se que a 
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célula possui um par de cromossomos (2n = 2), cerca de 70% dos estudantes 

representaram os processos de mitose e meiose de forma inadequada.  

Cerca de 29,5% dos alunos não foram capazes de representar os 

cromossomos na fase G1 e G2 do ciclo celular. Cromossomos em metáfase II da 

meiose foram inadequadamente representados por 21% dos alunos, enquanto a 

metáfase da mitose foi mais bem compreendida, uma vez que uma menor 

percentagem de estudantes (15%) representou-a de forma incorreta. 

A segregação das cromátides e cromossomos, durante a mitose e a meiose, 

frequentemente, foi representada de forma inadequada, resultando em cromossomos 

duplicados (diploides ou tetraploides gametas: "XX", "XXXX").  

Os alunos participantes da pesquisa apresentaram melhor desempenho 

quando comparado com os seus colegas de outra classe. Alguns deles, que são os 

futuros professores, mostraram a pior compreensão da meiose. Em outras questões 

destinadas a explorar as ideias relacionadas aos conceitos de genes e alelos, a 

maioria dos alunos respondeu a essas perguntas corretamente; no entanto, 23% de 

todos os estudantes do curso de Odontologia indicaram que apenas o pai contribuiu 

para a herança de albinismo. 

Quando os alunos foram convidados a desenhar um par de cromossomos 

homólogos e cromátides correspondentes, muitos não foram capazes de diferenciar 

entre ambos. Outro equívoco inesperado foi a ideia de que os cromossomos possuem 

duas cromátides irmãs, contendo informação genética diferente nos mesmos loci 

genéticos. 

Um número alto de alunos, (67%), não representou cromossomos 

adequadamente, em diferentes fases do ciclo celular (G1 e G2), metáfase da mitose 

e metáfase II da meiose. Muitos estudantes dos primeiros anos, (11%), e no último 

ano, (27%), não foram capazes de descrever qualquer fase da mitose e meiose. Cerca 

de 23% dos alunos não sabiam que os alelos são diferentes formas de um gene, que 

pertencem ao mesmo lócus.  

Outra questão nesse assunto afirma o seguinte: "Para a comunidade 

científica, o DNA contém toda a informação genética de um indivíduo”. “Assumindo 

que todas as células têm DNA, como você explica que as células do seu corpo são 

diferentes?" Cerca de 88% dos alunos, do primeiro ano, e 87% dos estudantes de 

biologia, do último ano, responderam à pergunta acima adequadamente. No entanto, 

quando os alunos foram questionados sobre a genética condição como albinismo, 
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investigando seus entendimentos do genótipo e fenótipo, assim como a relação entre 

os genes e alelos, foram encontradas diferenças comparando ambos os grupos. 

Os vários trabalhos citados consolidam a necessidade de identificar o que 

contribui para a dificuldade de ensino e aprendizagem dos conceitos de genética, 

dentre os quais se incluem as concepções alternativas que professores e estudantes 

constroem previamente sobre os conteúdos.  Essas concepções influenciam 

diretamente no aprendizado e, por isso, devem ser consideradas, a fim de subsidiar a 

aprendizagem de novos conceitos.  

 

2.4 ALTERNATIVAS DIDÁTICAS POSSÍVEIS PARA A SUPERAÇÃO DAS 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM  

 
Andrade et al. (2011) enfatizam que materiais alternativos, utilizados no 

cotidiano, podem tornar-se matéria-prima para o aprendizado. Uma simples área com 

um pouco de terra e seres vivos pode ser utilizada para explicar conteúdos de 

ecologia, relação entre espécies, entre outros. 

Dessa forma, o professor precisa ter um olhar crítico sobre essa realidade e 

buscar alternativas, visando à melhor compreensão do conteúdo por parte dos alunos, 

utilizando-se de recursos que estão a sua volta, relacionados ao próprio cotidiano dos 

alunos. 

Nessa perspectiva, é concebível que a proposta de ensino e aprendizagem 

esteja interligada à compreensão dos professores do que é aprender, tendo em vista 

que os alunos possuem diferentes modos de aprender, e os professores, de transmitir 

os seus conhecimentos, e entender como se dá o processo de ensino e aprendizagem 

(GALIAZZI ET AL., 2007).  

Francisco Júnior (2010) aponta para a questão de que, em se tratando de 

conhecimento de ciências, o qual possui características bem peculiares e é tido como 

de difícil compreensão, isso se torna mais agravante, visto que aprender química, 

física, biologia, astronomia ou matemática passa a ser incutido no senso comum como 

um desafio capaz de ser vencido apenas por mentes dotadas de capacidade superior. 

E caso o professor de ciências não esteja devidamente preparado, o mesmo perpetua 

tal imagem, ainda que não queira. 

Dessa forma, pesquisas em torno das concepções alternativas do ensino das 

ciências e biologia, tanto de alunos como de professores, têm se tornado cada vez 
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mais frequentes, e têm contribuído para desfazer inúmeros entraves na produção e 

condução de conhecimentos, de modo a facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem nas escolas. 

A intervenção do professor como mediador do processo de ensino e 

aprendizagem desempenha um papel importante e fundamental para a construção e 

reconstrução de conhecimentos pelo aluno. Apesar de ser evidenciado um avanço no 

que diz respeito às metodologias e recursos utilizados para uma maior apropriação 

dos conteúdos, ainda há uma forte tendência ao método tradicional de ensino em que 

o professor é o detentor de todo saber e um mero transmissor de informações, e o 

aluno se limita a decorar regrinhas e receituários, aprimorando repetições sistemáticas 

de definições, funções e atribuições de sistemas vivos e não vivos.  

Os PCNs das Ciências Naturais chamam atenção, a esse aspecto ao 

explicitar que: 

 

É sempre essencial a atuação do professor, informando, apontando 
relações, questionando a classe com perguntas e problemas 
desafiadores, trazendo exemplos, organizando o trabalho com vários 
materiais: coisas da natureza, da tecnologia, textos variados, 
ilustrações etc. Nestes momentos, os estudantes expressam seu 
conhecimento prévio, de origem escolar ou não, e estão reelaborando 
seu entendimento das coisas. Muitas vezes, as primeiras explicações 
são construídas no debate entre os estudantes e o professor. Assim, 
estabelece-se o diálogo, associando-se aquilo que os estudantes já 
conhecem com os desafios e os novos conceitos propostos (BRASIL, 
1998, p. 28). 

 

No contexto do mundo atual, as exigências no campo educacional tornaram-

se evidentes e cada vez mais urgentes na busca do conhecimento científico.  

Para Schneider et al. (2011, p. 201-202),  

 

Os inúmeros avanços científicos na área de Ciências Biológicas são 
acompanhados pela inserção de novos conceitos no corpo teórico da 
Biologia, sendo a compreensão destes, fundamental para o 
entendimento dos processos biológicos por alunos da Educação 
Básica ao Ensino Superior. Porém, a aprendizagem dos conceitos 
biológicos é um desafio tanto para jovens estudantes quanto para 
professores e pesquisadores envolvidos com a educação em ciências, 
sendo as dificuldades de construções conceituais justificadas em parte 
pela própria dimensão do objeto de estudo da Biologia, a vida em toda 
sua diversidade. 
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Propostas inovadoras de ensino requerem estratégias didáticas que propiciem 

aos alunos um fácil entendimento dos conceitos científicos; no entanto, as concepções 

alternativas, persistentes e difíceis de modificar, que os alunos apresentam sobre os 

conceitos que lhes são ensinados, permanecem ao longo dos níveis de ensino 

subsequentes.  

A partir da influência do Movimento das Concepções Alternativas – MCA –, as 

ideias, opiniões e concepções dos estudantes começaram a ser consideradas como 

requisito essencial para a aprendizagem de conhecimento científico. Na continuidade, 

foram propostos vários métodos para o estudante perceber e confrontar suas ideias 

prévias acerca de um determinado conceito científico.   

Segundo Mortimer (1996), as consequências da aproximação entre ideias 

científicas e ideias dos estudantes começam a aparecer na medida em que, modelos 

filosóficos aplicáveis às mudanças conceituais ocorridas na história da ciência, são 

transplantados para o ensino de ciências, gerando as famosas estratégias de ensino 

para mudança conceitual. Segundo o autor, o monitoramento desse processo levará 

à superação do conflito, seja pelo abandono das ideias anteriores, seja por subsunção 

às ideias científicas, mais poderosas.  

Essa nova abordagem, de certo modo, também contribuiu para o 

fortalecimento da visão construtivista no processo de ensino e aprendizagem, a qual 

valoriza a visão e participação ativa do aluno.  

De acordo com o postulado por Pozo e Crespo (1998), as atividades que o 

professor organiza devem levar a: (1) Conhecer as principais concepções alternativas 

dos alunos sobre o assunto a ser abordado, de modo a auxiliá-lo na elaboração das 

atividades; (2) Fornecer aos alunos situações que propiciem o conhecimento de suas 

próprias concepções alternativas; (3) propiciar discussões entre os alunos, 

favorecendo a interação entre as concepções alternativas. 

O modelo de mudança conceitual é discutido por pesquisadores do ensino de 

Ciências naturais nos últimos vinte anos, e consiste em uma proposta de construção 

de conhecimento por meio desse modelo, que apresenta uma posição construtivista 

no sentido de que o aluno elabore e construa seu próprio conhecimento, tomando 

consciência de suas limitações e tente superá-las (SILVA; SILVA; NUÑEZ, 2004). 

Nesse mesmo modelo de mudança conceitual, o professor propicia condições 

necessárias para que o aluno, a partir de suas ideias sobre determinado conceito, 

possa rejeitá-las em favor dos conceitos cientificamente aceitos pelo ensino formal.  
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De acordo com Nigro e Campos (1999), a base da mudança conceitual é o 

conflito cognitivo, o qual consiste em uma situação de desequilíbrio para o aluno; e, 

mediante uma situação de conflito, ele perceba a incoerência do seu pensamento e é 

induzido a abandonar suas ideias inicias por outra “nova”, mais explicativa. 

Diferentes modelos de mudança conceitual foram propostos, conforme mostra 

Pozo e Crespo (2009, p. 267), como ilustrado no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Distintos modelos de mudanças conceituais e seus autores 

NUSSBAUM E 
NOVICK 

DRIVER 
COSGROVE E 

OSBORNE 
POZO 

 

 

 

 

 

 

Exposição dos 

marcos teóricos 

alternativos  

 

Criação de 

conflitos 

conceituais. 

 

 

 

Incentivo à 

acomodação 

cognitiva. 

 

 

 

 

Identificação das 

ideias dos alunos. 

 

 

Questionamento 

das ideias 

mediante 

contraexemplos. 

 

 

Invenção ou 

introdução de 

novos conceitos. 

 

Utilização das 

novas ideias em 

contextos 

proporcionados.  

 

 

 

Preliminar: 

preparação da 

unidade pelo 

professor. 

 

 

Foco: fixação da 

atenção do aluno 

sobre suas 

próprias ideias. 

 

 

Desafio: pôr à 

prova as ideias do 

aluno. 

 

 

 

Aplicação de 

conceitos à 

solução de 

problemas. 

Preliminar: 

exposição dos 

objetivos da 

unidade. 

 

 

Consolidação das 

teorias do aluno. 

 

Provocação e 

tomada de 

consciência de 

conflitos empíricos. 

 

Apresentação de 

teorias científicas 

alternativas. 

 

Comparação entre 

as teorias do aluno 

e as teorias 

alternativas. 
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Aplicação das 

novas teorias a 

problemas já 

explicados pela 

teoria do aluno e a 

problemas não 

explicados.  

Fonte: (POZO; CRESPO, 2009, p. 267) 

 

Segundo Pozo e Crespo (2009), a mais conhecida e influente proposta que 

adota o conflito cognitivo é a proposta de Posner (1982), a qual estabelece que, para 

conseguir a mudança conceitual, são necessárias quatro fases: (a) que o aluno esteja 

insatisfeito com suas concepções alternativas; (b) que disponha de uma nova 

concepção inteligível; (c) que essa nova concepção lhe pareça plausível; (d) que a 

nova concepção se mostre mais frutífera ou produtiva que a concepção alternativa 

original.  

As propostas de ensino e aprendizagem inovadoras, portanto, requerem 

estratégias didáticas que propiciem aos alunos um fácil entendimento dos conceitos 

científicos, mas que não desconsidere o conhecimento comum, obtido pelas 

experiências cotidianas (senso comum). Nesse panorama, as ideias prévias ou 

concepções espontâneas dos alunos sobre temas específicos são o cerne dos 

modelos de mudança conceitual, pois, a partir delas, pode ocorrer a substituição das 

ideias iniciais (prévias) de um fenômeno, ou conceito, por um conhecimento formal 

científico (POZO; CRESPO, 2009).  

De acordo com Silva, Silva e Nuñez (2004), diferentes modelos de mudança 

conceitual foram propostos e sugerem estratégicas para seu desenvolvimento e, 

apesar da diferenças de proposições, apresentam em comum a condição para que a 

mudança conceitual ocorra, e, para que ocorra a mudança conceitual, é necessária 

uma ação metodológica e atitudinal. 

É relevante mostrar a integração dos diferentes enfoques ou intervenções do 

professor, ao mesmo tempo em que há aceitação crescente dos pressupostos e metas 

construtivistas, também é possível observar uma pausa mais vacilante no processo 

de evolução do ensino e aprendizagem, conforme é sintetizado por Pozo e Crespo 

(2009), no quadro 2.
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Quadro 2 - Principais características de cada um dos enfoques do ensino da ciência.  

 

 

Fonte: (POZO; CRESPO, 2009, p.282). 

 

 

 

Pressupostos 
Critérios de 

sequenciamento 
Atividades de 

ensino 
Papel do professor Papel dos alunos 

Tradicional 
Compatibilidade, 

realismo, 
interpretativo. 

A lógica da disciplina 
como um conjunto de 
fatos. 

Transmissão verbal 
Proporcionar 
conhecimentos 
conceituais. 

Receber os 
conhecimentos e 
reproduzi-los. 

Descobertas 
Compatibilidade, 

realismo, 
interpretativo. 

A metodologia 
científica como lógica 
da disciplina. 

Pesquisa e 
descoberta. 

Dirigir a pesquisa 
Pesquisar e procurar 
as suas próprias 
respostas. 

Expositivo Compatibilidade, 
construtivismo(?). 

A lógica da disciplina 
como sistema 
conceitual. 

Ensino por exposição 
Proporcionar 
conhecimentos 
conceituais. 

Receber e assimilar 
os conhecimentos. 

Conflito cognitivo Incompatibilidade, 
construtivismo. 

Os conhecimentos 
prévios e a lógica da 
disciplina. 

Ativação e mudança 
de conhecimentos 
prévios. 

Apresentar os 
conflitos e guiar para 
a solução. 

Ativar seus 
conhecimentos e 
construir outros.  

Pesquisa Incompatibilidade, 
construtivismo. 

A lógica da disciplina 
como solução de 
problemas. 

Ensino por meio de 
resolução guiada de 
problemas. 

Apresentar os 
problemas e dirigir 
sua solução. 

Construir seu 
conhecimento por 
meio da pesquisa. 

Modelos 

Independência ou 
integração 

hierárquica, 
construtivismo. 

Os conteúdos 
disciplinares como 
meio para o acesso 
às estruturas 
conceituais e 
modelos. 

Ensino por meio de 
explicação e 
contraste de 
modelos. 

Proporcionar 
conhecimentos, 
explicar e guiar o 
contraste de 
modelos.  

Diferenciar e integrar 
os diferentes tipos de 
conhecimentos e 
modelos. 
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Investigações sobre ideias prévias ou concepções alternativas dos alunos 

sobre diversos fenômenos científicos contribuíram para uma mudança de atitudes e 

procedimentos didáticos, no sentido de promover mudança conceitual nos alunos, o 

que, para isso, requer estratégias de aprendizagem e de ensino específicas (POZO; 

CRESPO, 2009). 

Em síntese, o ponto chave do ensino e aprendizagem, tomando como base o 

modelo de mudança conceitual, é concepções prévias, espontâneas ou alternativas 

que os alunos apresentam sobre os conceitos que lhes são ensinados, cujas 

características são a persistência, a dificuldade de modificação, podendo permanecer 

ao longo dos níveis de ensino subsequentes (POZO; CRESPO, 2009).  

Nesse sentido, uma análise das dificuldades de aprendizagem, que os alunos 

carregam consigo, torna-se fundamental para que o professor planeje e desenvolva 

estratégias didáticas para superá-las. Assim a prática do professor deve ser centrada 

na investigação das concepções, ideias ou opiniões que os alunos têm sobre o 

conteúdo que se deseja ensinar e aprender. 

Segundo Galiazzi et al. (2007), um dos desafios da educação brasileira, hoje, 

é oportunizar à população o acesso ao conhecimento, com o objetivo de que cada 

cidadão atinja um desenvolvimento pessoal, profissional e social. É necessário que se 

pense em práticas que oportunizem aos alunos exercer sua capacidade de pensar, 

pesquisar, construir e reconstruir.  

Uma das propostas é a construção de uma sequência de atividades 

diversificadas, envolvendo situação problema, que é a utilização de modelos, práticas, 

textos de divulgações científicas, que podem ser trabalhadas de diferentes maneiras 

e com diversificados materiais (ANTÔNIO JÚNIOR E SOUZA, 2011).  

 
 

 



57 
 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Nesse tópico, serão apresentados os aspectos metodológicos da pesquisa. 

Inicialmente, descreve-se o contexto em que a pesquisa foi inserida, bem como o 

sujeito da pesquisa e o percurso metodológico. A seguir, apresenta-se a abordagem 

metodológica, incluindo a pesquisa qualitativa e uma breve ênfase quantitativa. 

Segundo Chaer et al. (2011) as duas abordagens, qualitativa e quantitativa, 

vistas até certo tempo como antagônicas, podem apresentar um resultado mais 

considerável e significativo, se utilizadas na pesquisa de um mesmo problema.  

Em seguida, fundamenta-se e descreve-se o processo de pesquisa, o qual 

esteve envolvido com uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa - UEPS; 

destacam-se os instrumentos utilizados na coleta de dados e se faz a descrição desse 

processo, utilizando uma abordagem indutiva construtivista.  

 

3.1 O CONTEXTO E O SUJEITO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada na escola estadual Jorge Fernandes, localizada no 

município de Natal/RN, que contempla o ensino fundamental II, em dois turnos, 

matutino e vespertino. A escola possui, 120 alunos matriculados no turno matutino e 

distribuídos em cinco salas de aulas. Participaram da pesquisa 33 alunos do 8º ano, 

do ensino fundamental II, do turno matutino, com faixa etária entre 13 e 18 anos, sendo 

16 do sexo feminino e 17 do sexo masculino. A amostragem de trinta e três alunos se 

justifica pelo fato de na escola só possuir uma turma de 8º ano. Poucos alunos se 

encontravam fora da faixa etária escolar.  

 

3.2 O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

O percurso metodológico foi dividido em três fases ou etapas, 

esquematizadas segundo o fluxograma (Figura 1). 

 

1ª Fase: Diagnóstico: teve como objetivo identificar as concepções 

alternativas de conceitos básicos sobre a célula e conteúdos de genética, como 

cromossomos, genes e DNA e hereditariedade;  
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2ª Fase: Análise dos resultados: atendeu ao objetivo de verificar os limites 

e potencialidades do questionário aplicado e dos desenhos feitos pelos alunos como 

instrumento diagnóstico das concepções alternativas; 

3ª Fase: Elaboração de sequência de atividades: a proposta foi elaborar 

uma sequência de atividades, fundamentadas nos conceitos da UEPS como proposta 

didática para a superação das dificuldades de aprendizagem de conceitos básicos de 

genética. 

Apresentar-se-á a metodologia utilizada na pesquisa, focando o percurso 

metodológico, articulado aos resultados e às discussões. O trabalho utilizou uma 

abordagem qualitativa e, para melhor visualização dos resultados e complemento aos 

aspecto qualitativo da pesquisa, também foram usados dados percentuais 

quantitativos. Nesse sentido, Strauss e Corbin (2008) sugerem que o termo “pesquisa 

quantitativa” se refira a qualquer tipo de pesquisa que produza resultados não 

alcançados através de procedimentos estatísticos ou outros meios de quantificação.  

Segundo Godoy (1995), a abordagem quantitativa, enquanto exercício de 

pesquisa, não se apresenta como uma proposta rigidamente estruturada, ela permite 

que a imaginação e a criatividade levem os investigadores a propor trabalhos que 

explorem novos enfoques.  

Para identificar as concepções alternativas dos alunos acerca dos conteúdos 

sobre a célula e a genética, foram utilizados, como instrumentos de investigação, 

questionário (APÊNDICE B) e esquemas ou desenhos (APÊNDICE C e D) que foram 

distribuídos aos alunos.  

O desenvolvimento dessa investigação demandou, inicialmente, a 

identificação das concepções alternativas dos alunos, cujos resultados serviram de 

base para a elaboração da proposta de uma sequência de atividades, visando a 

contribuir para a superação dos equívocos sobre os conteúdos evidenciados na 

pesquisa.  
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Figura 1 – Fluxograma do Percurso metodológico 

Fonte: Autoria própria 

 

3.2.1 Descrição das etapas da pesquisa 

 

1ª Fase: Diagnóstico  

Essa etapa foi caracterizada como uma fase de levantamento e coleta de 

dados para atender ao primeiro objetivo da pesquisa. Para a consolidação dessa 

etapa, optou-se por estratégias individuais, de modo que não houvesse 

constrangimento por parte dos alunos, visando a deixá-los livres para não 

comprometer a coleta dos dados. Para isso foram utilizados três instrumentos, 

apresentados a seguir: 

1 – Aplicação do termo de livre consentimento e autorização (APÊNDICE A). 

O objetivo desse instrumento foi avaliar o nível de interesse em participar da pesquisa, 

além de propiciar um momento de contato com o objeto de estudo, de modo a 

subsidiar as buscas almejadas, permitindo observar as características do grupo e 

maior socialização. Essa etapa foi executada em uma aula, com duração de 50 

minutos. 

FASES

1ª fase

Diagnóstico

1º Objetivo: Identificar as concepções alternativas de 
conceitos básicos sobre genética como: cromossomos, 

genes e DNA e hereditariedade; 

Aplicação do

Termo de 

Consentimento 

Aplicação do

questionário e folha 
de resposta para os 

desenhos

2ª fase

Análise dos

resultados

2º Objetivo: Analisar os limites e potencialidades do 
questionário e dos desenhos como instrumento 

diagnóstico das concepções alternativas dos alunos;

Análise dos resultados 

3ª fase 
Elaboração da 

sequência 
didática 

3º Objetivo: Elaborar uma sequência de atividades 
como proposta didática para superação das 

dificuldades de aprendizagem de conceitos básicos 
sobre genética.

Elaboração dos instrumentos da sequencia 
didática

Elaboração de um vídeo sobre conteúdos 
de genética
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2 – Aplicação de questionário (APÊNDICE B), contendo questões abertas e 

fechadas sobre hereditariedade, cromossomos, genes, DNA, célula, a importância da 

genética, suas vantagens e desvantagens. Incluíram-se, também, por questões 

abertas, pelo fato desse tipo de questão poder garantir que as respostas dadas pelos 

alunos representassem seu entendimento sobre o conteúdo. Essa etapa foi executada 

na segunda aula, logo em seguida à aplicação do termo de livre consentimento. Essa 

aplicação foi feita na aula com a duração de cinquenta minutos, cujo objetivo foi o de 

fazer um levantamento das concepções alternativas dos alunos sobre os conceitos 

básicos de genética para subsidiar a construção da sequência didática. Vale ainda 

ressaltar que, ao aplicar o questionário, a turma já havia tido aula sobre o conteúdo.   

3 – Aplicação do roteiro para os desenhos. Foram solicitados aos alunos 

desenhos e/ou esquemas (APÊNDICE C e D) acerca da estrutura de uma célula, do 

núcleo e do cromossomo por meio de roteiro. Esses esquemas caracterizariam as 

representações das suas concepções sobre as células e os cromossomos. Essa etapa 

objetivou fazer levantamento das concepções alternativas dos alunos, de modo a 

complementar as informações coletadas por meio do questionário, contendo questões 

abertas e fechadas. A escolha desse instrumento para análise partiu do pressuposto 

de que nem sempre os estudantes conseguem expressar as suas ideias por meio da 

escrita.  

 

 

2ª Fase: Análise dos resultados  

Nessa etapa, foram levantadas as evidências das concepções alternativas 

dos estudantes e foi feita a análise dos limites e potencialidades do questionário e 

desenhos como instrumento diagnóstico.  

A análise dos resultados, tanto dos questionários quanto dos desenhos, foi 

realizada usando uma abordagem indutiva-construtivista e qualitativa, de acordo com 

Bardin (2010), que afirma serem as categorias rubricas ou classes, as quais reúnem 

um grupo de elementos sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão 

das características comuns desses elementos.  

As respostas dos estudantes foram organizadas em cinco categorias, 

consistindo nos níveis de entendimento conceitual, tomando como base os trabalhos 

de Ratz, Martins e Motokane (2013) e Kose (2008), conforme mostra o quadro 3.  
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Quadro 3 – Categorias representativas dos níveis de entendimento dos alunos sobre 
os conceitos de genética consideradas nestes trabalho  

Fonte: Autoria própria 

 

Para as questões fechadas, foi utilizada a escala de Likert, ordenando os 

resultados nos seguintes critérios: DT: discordo totalmente; D: discordo; NC/ND: nem 

concordo nem discordo; S/R: sem respostas; C: concordo; e CT: concordo totalmente.  

Para o tratamento dos resultados obtidos da escala de atitude do tipo Likert, 

utilizou-se como procedimento a distribuição de frequências simples e percentuais, 

efetuando-se, em seguida, a transposição dos dados para as categorias definidas 

neste trabalho. Dessa forma, consideraram-se os critérios discordo totalmente (DT) e 

discordo (D) da escala de Likert, como sendo de compreensão incoerente (CI); nem 

concordo nem discordo (NC/ND) ou sem respostas (S/R), como sem compreensão 

(SC); e concordo (C) e concordo totalmente (CT), como compreensão coerente (CC) 

e compreensão parcial (CP).  

Para facilitar a interpretação e visualização dos dados, o nível de 

compreensão CC e CP foram representados como CC/CP para adequar às 

NÍVEIS DE 
ENTENDIMENTO 

CATEGORIAS 
CARACTERÍSTICAS 

Sem 
compreensão 

(SC) 

Foram consideradas todas as questões que não possuíam 
respostas ou desenhos/repetição de perguntas/respostas 
incoerentes. 

Compreensão 
coerente (CC) 

Foram consideradas as respostas com entendimento completo 
dos conceitos, mostrando coerência com os conhecimentos 
científicos. 

Compreensão 
incoerente 

(CI) 

Foram consideradas respostas com concepções alternativas, 
demonstrando erro conceitual ou incoerência em relação aos 
conceitos cientificamente aceitos ou uso inadequado dos 
termos e significados. 

Compreensão 
parcial 

(CP) 

Compreensão de parte dos conceitos, demonstrando algum 
conhecimento científico e/ou conhecimento coerente baseado 
no senso comum. 

Compreensão 
parcial/incoerente 

(CP/CI) 

Compreensão de parte dos conceitos, demonstrando algum 
conhecimento científico de médio ou baixo nível de 
entendimento, acrescido de erros conceituais. 
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características do tipo da questão fechada, a qual não permite a distinção entre essas 

duas categorias.  

A sistematização e a codificação dos dados foram feitas com base nas 

sugestões de Moraes (1999) e Bardin (2010). Cada aluno foi identificado por um 

código, composto pela palavra Sujeito, seguida do número, exemplo: Sujeito (Suj. 1). 

Como a amostragem foi de 33 alunos, a codificação variou entre Suj. 1 a Suj. 33. 

A expectativa da resposta esperada para a compreensão dos conceitos sobre 

célula, genética e hereditariedade, usada na análise de conteúdo desta pesquisa, foi 

elaborada com base em referencial teórico específico, levando-se em consideração 

as orientações para o planejamento e organização dos conteúdos preconizados nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino fundamental (BRASIL, 1998), 

conforme ilustrado no quadro 4. O eixo temático “ser humano e saúde” foi 

considerado, nessa pesquisa, para trabalhar os conteúdos de célula e genética no 

ensino fundamental II. 

Para análise da origem das concepções alternativas identificadas neste 

trabalho o estudo foi considerado os critérios de Pozo e Crespo 1998 (Sensorial, 

Cultural e Escolar) de e Bachelard, 1996, que reconhece o conhecimento geral, a 

experiência primeira, o obstáculo verbal e o conhecimento pragmático. 
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Quadro 4 - Elementos identificáveis nas respostas esperadas sobre os conceitos de genética consideradas neste trabalho 

 

CONCEITOS 
ELEMENTOS IDENTIFICÁVEIS 

DA RESPOSTA ESPERADA 
CONCEITO 

REFERENCIAL 
C

É
L

U
L

A
 

Reconhecer que todos os seres 
vivos (animais, vegetais, 
microrganismos) são formados por 
células. 
Compreender o papel das 
organelas celulares. 
Reconhecer os diferentes tipos de 
células associadas ao processo de 
transferência de informações 
genéticas (células reprodutoras) 
Reconhecer a função do núcleo na 
coordenação da célula e como 
portador do material genético. 
Compreender os níveis de 
organização dos seres vivos.  

Todos os seres vivos são constituídos por células, existem apenas dois tipos celulares 
básicos: células procariontes e eucariontes. Nas células procariontes o DNA consiste em 
um filamento duplo e circular localizado no espaço citoplasmático. As células eucarióticas 
possuem sistema de membranas intracelulares que delimitam microrregiões 
especializadas, onde funções podem ser executadas com mais eficiência, a exemplo do 
núcleo com o envoltório celular onde se encontra o material genético desses organismos 
(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1991, p.19). 
A célula é a menor parte viva de um organismo: a unidade da vida. Surgia assim a teoria 
celular, que é a ideia de que todos os seres vivos são formados por células e que toda 
célula vem sempre de outra célula (GEWANDSZNAJDER, 2009). 
A célula é considerada a unidade morfológica e fisiológica dos seres vivos (MACHADO, 
2003). 

G
E

N
E

 

Reconhecer o gene como partícula 
portadora da informação 
hereditária.  
Identificar os genes como 
segmentos do DNA que se 
localizam nos cromossomos. 
Reconhecer ou relacionar com 
elementos do termo (núcleo, DNA, 
cromossomo). 

Segmentos funcionais do DNA, caracterizado como unidade de herança responsável 
pela informação transmitida (PASSARGE, 2004, p.36; GRIFFITHS et al, 1996, p.297; 
ALBERTS et al, 1997, p. 98). 
Possui função estrutural, é a molécula na qual a informação genética está codificada 
(BRÖCKELMANN, 2011, p. 221). 
O gene é uma porção da molécula de DNA capaz de codificar a síntese de uma 
determinada proteína (PAULINO, 2002). 
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D
N

A
 Reconhecer a molécula de DNA 

como uma “estrutura” ou 
“substância química” que 
armazena informação genética.  

São filamentos duplos de nucleotídeos formando uma dupla hélice. Essa estrutura 
explica dois aspectos funcionais: a replicação e a transmissão da informação genética 
(PASSARGE, 2004, p.36; GRIFFITHS et al, 1996, p.297). 
A molécula de DNA contém a informação hereditária do organismo, ou seja, as 
características passadas de geração a geração. (BRÖCKELMANN, 2011, p. 18).  
DNA (ácido desoxirribonucleico) é portador das informações biológicas que determinam 
a manutenção da vida num organismo e define as características de um indivíduo 
(PAULINO, 2002). 

C
R

O
M

O
S

S
O

M
O

 

Reconhecer os cromossomos 
como entidades celulares (núcleo), 
nas quais se localizam os genes 
(segmento de DNA), envolvidas no 
processo de transmissão das 
características hereditárias.  
Reconhecer o núcleo celular como 
local que contém os cromossomos. 
Identificar a estrutura dos 
cromossomos e relacionar aos 
termos: DNA e genes. 

Pares de estruturas individuais que consistem em DNA e proteínas, localizados no núcleo 
celular. Possuem origem materna e paterna. O número e o tamanho de diferentes 
organismos variam (PASSARGE, 2004, p.2). 
São filamentos enrolados e bem definidos de DNA Está presente no núcleo das células 
eucarióticas e no citoplasma das células procarióticas. Possui função estrutural, é a 
molécula na qual a informação genética está codificada (BRÖCKELMANN, 2011, p. 221). 
Os cromossomos abrigam-se no núcleo da célula e cada um deles é constituído por um 
longo filamento de DNA, associado a determinadas proteínas. E que o DNA (ácido 
desoxirribonucleico) é portador das informações biológicas que determinam a 
manutenção da vida num organismo e define as características de um indivíduo 
(PAULINO, 2002). 

H
E

R
E

D
IT

A
R

IE
D

A
D

E
 

Reconhecer a hereditariedade 
como um conjunto de processos 
que garante a cada ser vivo receber 
e transmitir informações de ordem 
genética. 
Reconhecer os 
elementos/estruturas envolvidos na 
transferência de informações 
(óvulos, espermatozoides, 
cromossomos, DNA e genes). 
Relacionar a hereditariedade à 
transmissão de característica de 
pai para filho. 

Programa genético que é transmitido de uma célula para ambas as células-filhas em 
cada divisão celular e de uma geração para a seguinte por células especializadas, as 
células germinativas (óvulos e espermatozoides) (PASSARGE, 2004, p.2). 
Fenômeno de continuidade biológica relacionado à transmissão de características entre 
gerações (CALAZANS; CRUZ; TEIXEIRA, 2003). 
É o processo de transmissão de informações, contidas na molécula de DNA, localizada 
no núcleo da célula, que determinam as características herdadas de seus progenitores 
(BRÖCKELMANN, 2011, p. 220). 
A herança dos seres vivos é determinada por partículas materiais sem formas definidas, 
os fatores, que são transmitidos pelos gametas, em quantidades equivalentes, dos 
ancestrais para os descendentes (MACHADO, 2003). 
A herança dos seres vivos é determinada por partículas materiais sem formas definidas, 
os fatores, que são transmitidos pelos gametas, em quantidades equivalentes, dos 
ancestrais para os descendentes (MACHADO, 2003). 

Fonte: Autoria própria 
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3ª Fase 

Na terceira fase da pesquisa, foi elaborada uma sequência de ensino e um 

vídeo, como propostas didáticas para a superação das dificuldades de aprendizagem 

de conteúdos básicos sobre célula e genética.  

A partir da identificação das concepções alternativas dos alunos sobre os 

conteúdos de célula e genética, foram definidos os conceitos para preencher as 

lacunas de aprendizagem e a abordagem para a construção da sequência de 

atividades. Optou-se pela proposta de Moreira, (2012) que utiliza uma abordagem de 

construção de Unidades de Ensino Potencialmente Significativas - UEPS, 

contemplando as teorias de aprendizagem significativa, não mecânica e não 

memorística. Também foram contempladas as orientações para o planejamento e 

organização dos conteúdos preconizados nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o ensino fundamental II (BRASIL, 1998). 

A sequência de ensino é composta de oito passos, incluindo atividades iniciais 

introdutórias de menor nível de complexidade, aumentando o nível de complexidade, 

e utilizando situação problema como forma de provocar conflito cognitivo e promover 

a aprendizagem significativa.  

De acordo com Moreira (2006), a ideia de que aquilo que o aprendiz já sabe 

não é simplesmente a ideia de pré-requisito. O autor, em concordância com Ausubel, 

se refere a aspectos específicos da estrutura cognitiva que são relevantes para a 

aprendizagem de novas informações.  

Como produto desta pesquisa, além da proposta de sequência de atividades, 

também foi elaborado um vídeo educativo, o qual poderá ser usado na sequência de 

atividade proposta, ou como outro recurso complementar em sala de aula pelo 

professor. 
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4 EVIDÊNCIAS DE CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS 

 

Neste tópico referente aos resultados e análise da pesquisa procurou-se 

responder ao primeiro e segundo objetivos específicos da pesquisa: Identificar as 

concepções alternativas de conceitos básicos sobre genética como: cromossomos, 

genes, DNA e hereditariedade e analisar os limites e potencialidades do questionário 

e dos desenhos como instrumento diagnóstico das concepções alternativas.  

 

4.1 ANÁLISE DAS QUESTÕES FECHADAS 

 

A análise dos resultados das questões fechadas sobre o entendimento dos 

conceitos sobre a célula, DNA e cromossomos foi realizada a partir da transposição 

da interpretação da escala Likert para a categorização das respostas segundo Bardin, 

representada pelos níveis de entendimento dos conceitos considerados neste 

trabalho, conforme detalhado no percurso metodológico.  

 

 

4.1.1 Entendimento do conceito sobre célula 

 

Para análise dos resultados das questões fechadas, tomou-se como base os 

critérios estabelecidos em relação ao entendimento sobre a célula como unidade 

estrutural, funcional e genética dos seres vivos. 

Para o entendimento de que os seres vivos são formados por células, 82% 

apresentaram, conjuntamente, compreensão coerente e parcial (CC/CP), 12% 

deixaram as questões sem respostas ou as respostas se apresentaram sem 

compreensão (SC) e 6% demonstraram compreensão incoerente (CI).  

Ao considerar o entendimento de que as células que formam todos os seres 

vivos são diferentes, quanto à forma, tamanho e composição química e estrutural, 

foram apresentados os percentuais de 70%, para compreensão coerente e parcial 

(CC/CP), 21% com compressão incoerente (CI) e 9% sem compreensão ou sem 

respostas (SC). 

Esses resultados apontam que os alunos tiveram um entendimento 

cientificamente coerente para a compreensão de que todos os seres vivos são 
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formados por células (82%) e que as células de todos os seres não são iguais (69%) 

(gráfico 1 e quadro 5). 

 

Gráfico 1 - Frequência (%) de respostas sobre o entendimento de que os seres vivos são 
formados por célula. 

 
Legenda: CI: compreensão incoerente; SC: sem compreensão; (CC/CP): compreensão 

coerente e parcial. 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Os resultados sinalizam que durante os processos de aprendizagem ao longo 

da vida escolar os alunos conseguem incorporar alguns conhecimentos de forma 

coerente e estável. Como foi verificado com os conteúdos relacionados às células, por 

exemplo, quando concordam que todos os seres vivos são formados por células, 

sendo estas diferentes umas das outras.   

No entanto na pesquisa realizada por Pedrancini et. al. 2007, aproximadamente 

21% dos entrevistados consideraram que “ser vivo é constituído de células ou órgãos”. 

Estes autores afirmam que o estudo da célula é um dos conteúdos mais ressaltados 

nas grades curriculares do ensino fundamental e médio. No entanto, a complexidade 

deste conceito aliada à forma como o ensino é organizado, potencializando a 

fragmentação dos conteúdos, dificulta a aprendizagem da estrutura e fisiologia celular 

como uma das características básicas dos seres vivos. 

No trabalho desenvolvido por Topçu e Sahin-Pekmez (2009), os alunos 

definiram o conceito de células em um percentual expressivo de 62,5%, apenas 14% 

dos alunos corretamente explicou a função da célula. 
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Quadro 5 – Perfil de compreensão de que todos os seres vivos são formados por células e 
que as células de todos os seres não são iguais, segundo os níveis de entendimento. 

Legenda: (CI: compreensão incoerente; SC: sem compreensão e (CC/CP): compreensão 
coerente e parcial; DT: discordo totalmente; D: discordo; NC/ND: nem concordo nem discordo; 
S/R: sem respostas; C: concordo e CT: concordo totalmente). 
Fonte: Elaboração própria. 
 
 
4.1.2 Entendimento sobre o conceito DNA 
 
 

Foi considerada, para esta análise, a compreensão dos alunos participantes 

de que todos os seres vivos possuem DNA, e que este é responsável pela transmissão 

das características entre os seres vivos. 

Para o entendimento de que todos os seres vivos possuem DNA, 35% dos 

alunos apresentaram compreensão coerente e parcial (CC/CP); 21% demonstraram 

compreensão incoerente (CI) e 44% deixaram as questões sem respostas ou as 

respostas se apresentaram sem compreensão (SC). 

Em relação à compreensão de que o DNA é responsável pela transmissão 

das características, foi evidenciado maior entendimento desse conceito, pois 45% 

mostraram compreensão coerente e parcial (CC/CP), 36% deixaram as questões sem 

respostas ou as respostas se apresentaram sem compreensão (SC) e 18% 

demonstraram compreensão incoerente (CI) (gráfico 2 e quadro 6). 

 
NÍVEIS DE ENTENDIMENTO 

 

Compreender que 
todos os seres vivos 
são formados por 
células e que as 
células de todos os 
seres não são iguais 

Todo ser vivo 
possui 
células? 

As células 
dos seres 
vivos são 
iguais? E. Likert 

Categorias 
deste trabalho 

DT 

CI 

Não compreendem o 
conceito totalmente. 

02  6% 02 6% 

D 
Não compreendem o 
conceito. 

05 15% 00 00% 

Sub total  07 21% 02 6% 

NC/ND 
SC 

Possuem dúvida sobre o 
conceito. 

03 9% 04 10% 

S/R Não responderam. 00 00% 00 00% 

Subtotal  03 9% 04 10% 

C 

CC/CP 

Compreendem o 
conceito. 

15 45% 08 24% 

CT 
Compreendem o 
conceito totalmente. 

08 24% 19 58% 

Sub total  23 69% 27 82% 

TOTAL  33 100% 33 100% 
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Gráfico 2 – Frequência (%) de respostas sobre DNA por níveis de entendimento:  

 
Legenda: CI: compreensão incoerente; SC: sem compreensão e com compreensão parcial e 

incoerente (CP/CI). 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Apesar dos alunos possuírem conhecimento de que todos os seres vivos são 

formados por célula como mostram os resultados da questão anterior, ao serem 

questionados sobre a existência de DNA em todos os seres vivos, os alunos 

apresentaram respostas incoerentes, sem compreensão e com compreensão parcial, 

em percentuais expressivos (gráfico 02), comprovando o elevado grau de abstração 

desse conceito.  

Em pesquisa recente, Silveira e Amabis (2003) também evidencia que quando 

os alunos afirmam, por exemplo, que todas as células possuem material hereditário, 

no entanto demonstram não saber se neurônios ou células epiteliais possuem 

cromossomos, genes ou DNA.  

Percebe-se que embora os conteúdos sobre células serem ministrados em 

diversos níveis de ensino e constar no currículo de Ciências e Biologia, as 

particularidades sobre o material genético (DNA, genes e cromossomos) são 

apresentados  apenas quando o conteúdo de Genética é visto, geralmente  no oitavo 

ano do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio. Além de que estes 

conteúdos terminam por serem ministrados de forma fragmentada e separados dos 

conteúdos relacionados e necessários para estabelecimento de conexões e melhor 

assimilação, como os conteúdos relativos à citologia. 
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Silveira e Amabis (2003) comprova que alunos do ensino médio mostram um 

predomínio de entendimento de que informações genéticas estão contidas apenas 

nos gametas (21,78%); sangue e nos gametas (8,38%); apenas nas células nucleadas 

(10,06%); todas as células (24,02%). Apesar disso, 20,67% das respostas dos alunos 

apresentam insegurança na resposta. Pedrancini et. al. (2207) também mostra que 

alunos não concebem que a molécula se encontra no núcleo das células, encontrando 

respostas referindo-se a localização do DNA “plasma do sangue” ou “no sangue e no 

fio de cabelo”.  

Nas pesquisas realizadas por Topçu e Sahin-Pekmez (2009), no que diz 

respeito a transferência de informação genética, 41,6% das respostas dos alunos não 

demostrou o desenvolvimento de raciocínio coerente sobre este processo. 

Da mesma forma neste trabalho verificamos os alunos investigados possuem 

dificuldade em relacionar o material genético ao DNA, cromossomos e genes, de 

identificar e estabelecerem relações com os processos de transmissão das 

características, ou, simplesmente, localizá-los nas células. AS concepções dos alunos 

sobre DNA detectados nesta pesquisa, revelam sofrer influência de conhecimento do 

senso comum, promovidas por antigas concepções de que a hereditariedade era 

transmitida pelo sangue, ou, mais provavelmente, das divulgações da mídia sobre os 

atuais testes de paternidade e exames criminalísticos baseados na análise de DNA 

extraído do sangue, fio de cabelo, pele ou outros tecidos dos indivíduos envolvidos.  
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Quadro 6 – Compreensão de que todos os seres vivos possuem DNA e que estes são 
responsáveis pela transmissão das características entre os seres vivos, segundo os níveis 

de entendimento. 

Legenda: (CI: compreensão incoerente; SC: sem compreensão e CP/CI: compreensão 
incoerente e compreensão parcial; (CI: compreensão incoerente; SC: sem compreensão e 
(CC/CP): compreensão coerente e parcial; DT: discordo totalmente; D: discordo; NC/ND: 

nem concordo nem discordo; S/R: sem respostas; C:concordo e CT: concordo totalmente). 
Fonte: Elaboração própria. 

 
 
4.1.3 Entendimento sobre cromossomos 
 
 
 

Os resultados foram analisados com base na compreensão de que o 

cromossomo e o DNA são estruturas diferentes, mas que estão relacionadas entre si, 

e de que todos os seres vivos de uma mesma espécie possuem a mesma quantidade 

de cromossomos. 

Em relação à análise dos resultados referentes à semelhança entre o DNA e 

o cromossomo, em nível estrutural, percebeu-se que 48% possuíam compreensão 

coerente e parcial (CC/CP), 42% deixaram as questões sem respostas ou as 

respostas se apresentaram sem compreensão (SC) e 9% demonstraram 

compreensão incoerente (CI). 

 
NÍVEIS DE 

ENTENDIMENTO 
 

Compreender que todos 
os seres vivos possuem 
DNA e que estes são 
responsáveis pela 
transmissão das 
características entre os 
seres vivos. 

Todo ser 
vivo 
possui 
DNA? 

O DNA é o 
responsável pela 
transmissão das 
características 
entre os seres 
vivos? 

E. Likert 
Categorias 

deste 
trabalho 

DT 

CI 

Não compreendem o 
conceito totalmente  

1 3% 0 0% 

D 
Não compreendem o 
conceito. 

6 18% 6 18% 

Sub total  07 21% 06 18% 

NC/ND 
SC 

Possuem dúvida sobre o 
conceito. 

14 42% 12 36% 

S/R Não responderam. 0 00% 00 00% 

Sub total  14 42% 12 36% 

C 

CC/CP 

Compreendem o conceito 
totalmente. 

10 30% 11 33% 

CT 
Compreendem o 
conceito. 

02 6% 04 12% 

Sub total  12 36% 15 45% 

TOTAL  33 100% 33 100% 
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Porém, para o entendimento de que seres vivos de uma mesma espécie 

possuem a mesma quantidade de cromossomos, obteve-se 58% das respostas 

apontando para uma compreensão incoerente (CI) e 21% das respostas apontaram 

para os dois níveis de entendimento em uma mesma proporção: compreensão 

coerente e parcial (CC/CP) e sem compreensão (SC) (gráfico 3 e quadro 7). 

 

Gráfico 3 – Frequência (%) de respostas sobre cromossomos por níveis de 
entendimento.  

 
Legenda: CI: compreensão incoerente; SC: sem compreensão e com compreensão 

coerente e parcial (CC/CP). 
Fonte: Elaboração própria. 

 

De forma geral, observou-se com estes resultados que os alunos 

demonstraram possuir algum conhecimento sobre a estrutura do DNA e do 

cromossomo, pois afirmam em 48% que são estruturas diferentes, mas entendem que 

estão relacionadas entre si; porém, se compararmos este resultado com as respostas 

com CI e SC, observa-se uma somatória de 51% para estas categorias, demonstrando 

que mais de 50% dos alunos possuem alguma concepção alternativa sobre os 

conceitos. Sobre a quantidade de cromossomos existente nos seres vivos de uma 

mesma espécie, demonstraram pouco entendimento, pois apresentaram um 

percentual de 21% com compreensão parcial e de 79% ao somar as categorias CI e 

SC, confirmando uma compreensão maior para a estrutura que para a relação da 

quantidade de cromossomos em diferentes espécies. Pinton e Chaves (2007), 

também observaram baixo nível de compreensão científica dos conceitos sobre 

cromossomos, DNA e genes, em alunos das três séries do ensino médio.  
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Pedrancini et. al. (2007) revelam que estudantes que consideraram a presença 

do DNA no núcleo das células, somente alguns reconheceram esta molécula como o 

principal constituinte dos cromossomos, enquanto que outros consideram 

cromossomo como uma célula, e que o gene é constituído de cromossomos. Parte 

dos alunos investigados por eles neste mesmo estudo associa o conceito de gene ao 

DNA corretamente.  

 

Quadro 7 – Compreensão de que o cromossomo e o DNA são estruturas diferentes, mas 
que estão relacionadas entre si e que todos os seres vivos de uma mesma espécie 

possuem a mesma quantidade de cromossomos segundo os níveis de entendimento. 

Legenda: CI: compreensão incoerente; SC: sem compreensão e (CC/CP): compreensão 
coerente e parcial; DT: discordo totalmente; D: discordo; NC/ND: nem concordo nem 

discordo; S/R: sem respostas; C:concordo e CT: concordo totalmente. 
Fonte: Elaboração própria. 

 
 

Neste trabalho, semelhantemente, >50% dos alunos apresentaram respostas 

incoerentes e sem compreensão ao serem interrogados se os cromossomos e o DNA 

correspondiam a uma mesma estrutura, embora pequena parte responderam com 

coerência. Todavia, tais respostas, por se tratarem de respostas para a categoria de 

NÍVEIS DE 
ENTENDIMENTO 

Compreender que 
o cromossomo e o 
DNA são estruturas 
diferentes, mas que 
estão relacionadas 
entre si e que todos 
os seres vivos de 
uma mesma 
espécie possuem a 
mesma quantidade 
de cromossomos. 

Cromossomos 
e DNA são as 
mesmas coisas. 

Todo ser vivo 
possui a mesma 
quantidade de 
cromossomos. E. Likert 

Categorias 
deste 

trabalho 

DT 

CI 

Não compreendem o 
conceito totalmente. 

01 3% 03 9% 

D 
Não compreendem o 
conceito. 

02 6% 16 48% 

Sub total  03 9% 19 57% 

NC/ND 
SC 

Possuem dúvida 
sobre o conceito. 

14 42% 07 21% 

S/R Não responderam. 00 0% 00 00% 

Sub total  14 42% 07 21% 

C 

CC/CP 

Compreendem o 
conceito. 

10 30% 04 12% 

CT 
Compreendem o 
conceito totalmente. 

06 18% 03 9% 

Sub total  16 48% 07 21% 

TOTAL  33 100% 33 100% 
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questões fechadas não são suficientes para indicar que o aluno se apropriou dos 

conceitos de modo a conseguir generalizá-lo para outras situações. Estas concepções 

podem indicar que o aluno apropriou-se da palavra e não, necessariamente, do 

conceito, apresentando um entendimento ainda não elaborado. 

 

4.1.4 Entendimento sobre a relação entre cromossomos, determinação do sexo 

e doenças 

 

Para análise desses resultados foi considerada a compreensão de que a 

alteração no número de cromossomos pode ser prejudicial ao ser humano ao propiciar 

o desenvolvimento de algumas síndromes e que os cromossomos estão relacionados 

com a determinação do sexo na espécie humana. Nessa análise, observa-se que os 

alunos participantes da pesquisa ainda consideram, por exemplo, a síndrome de 

Down como uma doença, talvez baseando-se no que é repassado para eles através 

da mídia e até mesmo na escola, uma vez que muitos ainda desconhecem sobre o 

conteúdo. 

Ao considerarmos o entendimento em relação à variação do número de 

cromossomos na espécie humana e a síndrome de Down os resultados sinalizam que 

54% das respostas foram categorizadas como de compreensão coerente e 

compreensão parcial (CC/CP), 27% apresentaram compreensão incoerente (CI) e 

18% dos alunos deixaram a questão em branco, respostas consideradas sem 

compreensão (SC). Nesse contexto, apesar de a síndrome de Down não ser mais 

considerada uma doença pela comunidade científica, percebe-se que 54% dos alunos 

ainda tendem a classificá-la como uma doença, isso pode estar relacionado à forma 

como os livros didáticos, e até mesmo os professores, abordam o conteúdo.  

Para a compreensão de que a alteração no número de cromossomos pode 

ser prejudicial ao ser vivo, obtiveram-se resultados como: 24% das respostas não 

foram compreendidas (SC), 48% apresentaram com compreensão coerente e parcial 

(CP/CI), 27% com compreensão incoerente (CI). Os resultados apresentados 

apontam para uma compreensão de que os alunos atribuem as alterações em nível 

de cromossomos ao prejuízo que isso pode trazer à sociedade, prevalecendo o 

aspecto negativo, embora a questão seja fechada e não se podem tirar muitas 

conclusões, mas pode-se ver que apenas 27% dos alunos discordaram do 

questionamento. 
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Em relação ao entendimento para a relação entre os cromossomos e a 

determinação do sexo, os resultados sinalizaram com 48% para compreensão 

coerente e parcial (CP/CI), 27% para compreensão incoerente (CI) e 24% para as 

questões sem respostas ou sem compreensão (SC). Com base nesses resultados, 

pode-se perceber que um bom percentual de respostas dos alunos aponta para o 

entendimento de que os cromossomos determinam o sexo. No entanto, não é possível 

visualizar se os alunos possuem um conhecimento mais aprofundado sobre o 

conteúdo, uma vez que as questões são fechadas (gráfico 4 e quadro 8). 

 

Gráfico 4 – Frequência (%) de respostas sobre a relação entre cromossomos variação 
quanto ao número e contribuição para formação de cariótipos sindrômicos e determinação 

do sexo por níveis de conhecimentos.  

 
Legenda: CI: compreensão incoerente; SC: sem compreensão e com compreensão parcial e 

incoerente (CP/CI). 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Os resultados desta pesquisa revelam que as concepções e opiniões dos 

estudantes em relação às doenças genéticas e a determinação do sexo não foram 

muito esclarecedoras, apesar da coerência das respostas. Tal fato pode ser justificado 

pela natureza das questões fechadas, a qual não favorece uma avaliação mais precisa 

das questões.  

Por outro lado, quando o conteúdo escolar não consegue ultrapassar a sala de 

aula depara-se com estudantes com pontos de vistas e ideias limitadas, cujo 

conhecimento não lhe permite analisar fenômenos científicos, além do imediato para 

estabelecimento de conexões para assimilação de conceitos mais complexos.  
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Todavia, a apropriação de conceitos sobre célula e a relação entre outros 

conceitos básicos de genética como DNA, cromossomo e gene são fundamentais para 

a compreensão de questões, muitas vezes, polêmicas presentes no dia-a-dia das 

pessoas. Falar sobre elas, emitir opiniões exige o conhecimento dos conceitos que as 

envolvem.   

Assim, a partir da análise das questões fechadas, evidenciamos que as 

concepções alternativas dos alunos sobre célula, gene, DNA e cromossomo possuem 

origem Sensorial, cultural e escolar, segundo Pozo e Crespo 1998.  

 
Quadro 8 – Compreensão de que a alteração no número de cromossomos pode ser 

prejudicial ao ser humano ao propiciar o desenvolvimento de algumas síndromes e que os 
cromossomos estão relacionados com a determinação do sexo na espécie humana e 

frequências segundo os níveis de entendimento. 

NÍVEIS DE 
ENTENDIMENTO 

Compreender que a 
alteração no número 
de cromossomos pode 
ser prejudicial ao ser 
humano ao propiciar o 
desenvolvimento de 
algumas síndromes e 
que os cromossomos 
estão relacionados 
com a determinação do 
sexo na espécie 
humana 

Alterações no 
número de 
cromossomo
s pode ser 
prejudicial ao 
ser vivo 

A síndrome de 
Down é 
considerada 
uma doença 
genética 

Os 
cromossomo
s podem 
definir o 
sexo 

E. Likert 
Categorias 

deste 
trabalho 

DT 

CI 

Não compreender o 
conceito totalmente. 

00 0% 02 6% 02 6% 

D 
Não compreender o 
conceito. 

09 27% 07 21% 07 21% 

Sub total  09 27% 09 27% 09 27% 

NC/ND 
SC 

Possuem dúvida sobre o 
conceito. 

08 24% 05 15% 08 24% 

S/R Não responderam. 00 00% 01 3% 00 00% 

Sub total  08 51% 06 18% 08 24% 

C 
CC/CP 

Compreender o 
conceito. 

14 42% 14 42% 10 30% 

CT 
Compreender o conceito 
totalmente. 

02 6% 04 12% 06 18% 

Sub total  16 48% 18 54% 16 48% 

TOTAL  33 100% 33 100% 33 100% 

Legenda: (CI: compreensão incoerente; SC: sem compreensão e CC/CP: compreensão 
coerente e compreensão parcial CC/CP; DT: discordo totalmente; D: discordo; NC/ND: nem 

concordo nem discordo; S/R: sem respostas; C:concordo e CT: concordo totalmente). 
Fonte: Elaboração própria. 
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4.2 ANÁLISE DAS QUESTÕES ABERTAS 

 

4.2.1 Conceito sobre hereditariedade 

 

De acordo com os critérios estabelecidos para os níveis de entendimento 

sobre o conceito hereditariedade - definição do termo, identificação e localização da 

molécula envolvida, a análise dos resultados (valores médios ± desvio padrão), 

revelou que, nas respostas dadas pelos alunos, 67% (±22) não houve entendimento 

dos conceitos ou ficaram sem respostas (SC); 18% (±12) das respostas foram 

compreendidas com coerência (CC); 16% (±8) dos alunos mostraram em suas 

respostas compreensão parcial (CP) e 8% (±2) das respostas foram apresentadas 

com compreensão incoerente (CI).  

Considerou-se o entendimento sobre a definição do termo hereditariedade 

como: 36% não compreenderam ou deixaram a questão sem respostas (SC); 30% 

das respostas foram apresentadas com compreensão coerente (CC); 27% 

apresentaram as respostas com compreensão parcial (CP); 6% apresentaram 

compreensão incoerente (CI) e nenhum aluno (0%) apresentou compreensão parcial 

e incoerente (CP/CI).  

Para a identificação da molécula envolvida na hereditariedade, a maioria dos 

alunos (85%) não compreendeu ou deixou a questão sem respostas (SC); 9% 

apresentaram as respostas com compreensão parcial (CP); 6% das respostas foram 

apresentadas com compreensão coerente (CC) e nenhum aluno (0%) apresentou 

compreensão incoerente (CI) ou compreensão parcial e incoerente (CP/CI). 

Em relação à localização da molécula envolvida na hereditariedade, 79% não 

compreenderam ou deixaram a questão sem respostas (SC); 12% dos alunos 

mostraram em suas respostas compreensão parcial (CP); 9% apresentaram 

compreensão incoerente (CI) e nenhum aluno (0%) apresentou compreensão 

coerente (CC) ou compreensão parcial e incoerente (CP/CI), conforme mostra o 

gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Frequência (%) de respostas sobre o conceito hereditariedade por níveis de 
entendimento. 

 
 Legenda: (SC: sem compreensão; CC: Compreensão coerente; CI: Compreensão 
incoerente; CP: Compreensão parcial e CP/CI: Compreensão parcial e incoerente). 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 

Considerando o entendimento sobre o termo hereditariedade, evidenciou-se 

que 30% dos alunos conseguiram construir um conceito aceitável pela comunidade 

científica, quando afirmaram, por exemplo: "É uma herança genética que passa de pai 

para filhos" Dos alunos que mostraram em suas respostas compreensão parcial (CP), 

apresenta-se alguns fragmentos de respostas: "para mim eu acho que é tipo uma 

herança de pessoa pra pessoa ou família" (Sujeito 19) e ainda que "É uma coisa que 

se passa geneticamente de pai para filho" (Sujeito 15).  

Para as respostas apresentadas com incoerente (CI), obteve-se um 

percentual de 6%. As respostas incoerentes demonstram concepção alternativa dos 

conceitos sobre hereditariedade, como pode ser observado na resposta do Sujeito 33: 

"e uma coisa de quando alguém da família morre deixa pra quem esta vivo”. Percebeu-

se que o aluno não associa a transmissão de características hereditárias por meio da 

alternância de gerações, nem como processo biológico e genético, e verifica-se que 

alguns alunos respondiam apenas pelo significado da grafia da palavra, ou pela 

repetição do termo que costumam ouvir através dos meios de comunicação, televisão 

ou internet. 

Embora os alunos demonstrassem não saber especificar os conceitos sobre 

hereditariedade com termos adequados, especificaram, de forma bem abrangente e 

generalista, que as características são passadas entre as pessoas, apresentando 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SC CC CI CP CP/CI

FR
EQ

U
ÊN

C
IA

NÍVEIS DE ENTENDIMENTO

NÍVEIS DE ENTENDIMENTO DO CONCEITO SOBRE 
HEREDITARIEDADE

Entendimento do termo
hereditariedade

Identificação da molécula envolvida
na hereditariedade

Localização da molécula envolvida na
hereditariedade



79 
 

dificuldade em expor os seus conhecimentos de acordo com os conceitos científicos, 

mesmo assim, percebe-se que os alunos possuem alguma ideia dos fenômenos 

envolvidos na hereditariedade como sendo um processo ou fenômeno de transmissão 

das informações genéticas (características) a partir dos progenitores entre as 

gerações. 

Pesquisas realizadas por Calazans, Cruz e Teixeira (2003) com alunos de 6ª 

série com a faixa etária entre 11 e 13 anos, detectaram também, que mesmo sem 

terem trabalhado formalmente o conceito de hereditariedade em sala de aula, 23,4% 

dos alunos conseguiram construir um conceito aceito pela comunidade científica, 

quando afirmaram que parte das características foi doada pelo pai e parte pela mãe. 

Segundo Patrão e Sousa (2010), transmissão da herança material é um 

acontecimento expectável na vida da família que se repercute na qualidade e dinâmica 

das suas relações no fim da vida. Dessa forma, percebe-se que o conhecimento do 

aluno baseia-se somente no senso comum de herança e conhecimento que 

adquiriram no dia-a-dia como sendo algo que passa para o outro indivíduo somente 

após a morte. Percebe-se que os alunos absorvem essas informações e terminam 

criando suas próprias conclusões que, ao fazer referência aos conhecimentos do 

cotidiano, produzem ideias alternativas e erros conceituais em relação aos 

questionamentos feitos.  

Pedrancini, Corazza e Galuch (2011) também encontraram resultados sobre 

as dificuldades de compreensão em conceitos relacionados à hereditariedade. Em 

seus trabalhos de pesquisa os alunos do 2º ano, do ensino médio, revelaram possuir 

ideias alternativas em relação ao mecanismo da hereditariedade. Essas evidências 

podem ser observadas através dos dados coletados pelos pesquisadores: “As 

características são transmitidas de pai para filho com o passar do tempo de 

convivência, é o mesmo que assumir a empresa após a morte dele.” 

Achados como esses foram detectados também por Calazans, Cruz e Teixeira 

(2003), com alunos de 6º ano, em que 29,8% dos entrevistados afirmaram que as 

características são transmitidas através do sangue e 53,2% dos alunos afirmaram ter 

sido por meio dos gametas, mas eles não sabiam justificar como os processos 

ocorriam ou quais as funções dos gametas para tornar possível a herança. 

Em relação à identificação da molécula envolvida na hereditariedade, a 

maioria dos alunos (85%) não compreendeu ou deixou a questão sem respostas (SC); 

9% apresentaram as respostas com compreensão parcial (CP); 6% das respostas 
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foram apresentadas com compreensão coerente (CC) e nenhum aluno (0%) 

apresentou compreensão incoerente (CI) ou compreensão parcial e incoerente 

(CP/CI). 

Os sujeitos da pesquisa identificaram, com compreensão parcial (9%), “os 

cromossomos” (Suj.23), “os genes” (Suj.7), e a “célula ou DNA” (Suj.26) ao tentarem 

identificar a molécula envolvida na hereditariedade. Os alunos que responderam de 

forma coerente (6%) afirmaram que a molécula envolvida na hereditariedade é o 

“DNA”, essas respostas foram dadas pelos Suj.9 e Suj.12. Observou-se que os alunos 

possuem dificuldade em identificar a molécula envolvida na hereditariedade.  

Em relação à localização da molécula envolvida na hereditariedade, as 

respostas apresentadas com compreensão parcial (12%) para localização da 

molécula foram: "no DNA" (Sujs.23 e 26) e “no óvulo feminino e no espermatozoide 

masculino” (Suj.7), e evidenciou-se a partir das respostas elaboradas pelos alunos 

uma estreita relação com o processo reprodutivo. As respostas que foram 

compreendidas de forma incoerente (CI) apresentaram um percentual de 9% ao 

mencionarem, por exemplo, que as moléculas encontram-se “no corpo humano” (Suj. 

4) e “no sangue” (Sujs. 9 e 32).  

Evidenciou-se que os alunos fazem muita confusão em relação aos conceitos 

sobre as estruturas relacionadas à identificação e localização da molécula envolvida 

na hereditariedade, o DNA, apresentando algumas concepções alternativas.  

Essas concepções alternativas que os alunos constroem estão relacionadas 

aos conceitos que os alunos aprendem ao longo dos anos na escola, e como são 

conceitos considerados de difícil abstração e que, tanto os livros didáticos quanto os 

professores abordam os conteúdos de forma fragmentada, fica complicado para o 

aluno assimilar e fazer distinções entre esses termos, que se apresentam tão 

relacionados entre si; além de que, essas dificuldades terminam por contribuir cada 

vez mais para a compreensão incoerente de conceitos mais complexos, fazendo com 

que as dificuldades de aprendizagem persistam desde o ensino básico (fundamental 

e médio), até o nível superior. 

As respostas elaboradas pelos alunos em relação à localização da molécula 

responsável pela hereditariedade foram bem generalizadas e nenhum (0%) dos 

sujeitos participantes da pesquisa demonstrou compreensão coerente (CC) sobre 

esse entendimento.  
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Não houve respostas de nenhum aluno apontando para o núcleo como local 

em que se encontram o DNA. Alguns alunos citaram a célula como resposta e essas 

respostas foram consideradas de compreensão parcial; os alunos também fazem 

muita referência apenas ao óvulo e ao espermatozoide, demonstrando que poucos 

entendem que o DNA se encontra no núcleo de todas as células, não apenas nas 

células reprodutivas.   

A relação que os alunos fazem em relação à localização do DNA no sangue 

pode estar vinculada ao que eles escutam sobre testes de paternidade e criminologia 

através da mídia, filmes, novelas e programas que abordam com frequência esses 

temas, na maioria das vezes sem uma fundamentação teórica, dessa forma os alunos 

acabam por reproduzir essas informações.  

Pedrancini, Corazza e Galuch (2011, p.127) também evidenciaram em suas 

pesquisas com alunos do 2º ano do ensino médio algumas concepções alternativas: 

“Hereditariedade é a característica passada de pai para filho geralmente ou de um dos 

familiares como os avós, bisavós tanto materno quanto paterno, são transmitidas de 

pai para filho através do sangue”. Segundo os autores, muitos dos conceitos 

espontâneos, de senso-comum, são resistentes a mudanças, sendo difícil 

ascenderem a conceitos científicos. Mesmo após terem passado por vários níveis de 

escolaridade e terem participado das interações verbais realizadas anteriormente, 

alguns alunos continuaram acreditando que fatores como tempo de convivência e o 

sangue são os veículos de transmissão das características hereditárias.  

O quadro 9 evidencia fragmentos de respostas dos alunos de conceitos sobre 

hereditariedade classificados segundo os níveis de entendimento estabelecidos.  
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Quadro 9 – Fragmentos das respostas (N=33) dos alunos (Suj.= Sujeito) referente a 
compreensão do conceito hereditariedade de acordo com os níveis de entendimento. 

CONCEITO: HEREDITARIEDADE 

CATEGORIAS DE 
ENTENDIMENTO 

ENTENDIMENTO 
DO 

CONCEITO 
HEREDITARIED

ADE 

IDENTIFICAÇÃO DA 
MOLÉCULA 

ENVOLVIDA NA 
HEREDITARIEDADE 

LOCALIZAÇÃO DA 
MOLÉCULA 

ENVOLVIDA NA 
HEREDITARIEDADE 

N
ÍV

E
IS

 D
E

 E
N

T
E

N
D

IM
E

N
T

O
 

              N
 

 

(CC) 

(Suj.10) "É uma 
herança genética 
passa de pai para 
filhos" 

(Suj.09) (Suj.12) “DNA” 
 

Sem respostas 

Nº de resp. N= 10  N= 02 N= 00  

(CI) 

(Suj.33) " e uma 
coisa de quando 
alguém da família 
morre deixa pra 
quem esta vivo."  

 
 
Sem respostas 
 

 
(Suj.04) “No corpo 
humano”  
(Suj.09) (Suj.32) “No 
sangue”  

Nº de resp. N= 02  N= 00 N= 03  

(CP) 

(Suj.03) “O que 
passa de pai pra 
filho”  

 

(Suj.07) “Genes”  
(Suj.23) 
“Cromossomos” 
(Suj.26) “A célula ou 
DNA” 

 

(Suj.07) “No óvulo 
feminino e no 
espermatozoide 
masculino”  
(Suj.10) “Na célula”  
(Suj.23) (Suj.26) "No 
DNA" 

 Nº de resp. N= 09 N= 03 N= 04 

Expectativa de 
resposta 
(N=33) 

Reconhecer a 
hereditariedade 
como um conjunto 
de processos que 
garante cada ser 
vivo receber e 
transmitir 
informações de 
ordem genética. 

Reconhecer os 
elementos ou as 
estruturas envolvidos 
na transferência de 
informações 
hereditárias (óvulos, 
espermatozoides, 
cromossomos, DNA e 
genes). 

Reconhecer o núcleo 
como portador do 
material genético (DNA).  

Legenda: SC: sem compreensão; CC: Compreensão coerente; CI: Compreensão 
incoerente; CP: Compreensão parcial e CP/CI: Compreensão parcial e incoerente. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em relação às concepções alternativas identificadas nesse estudo sobre o 

conceito hereditariedade, destaca-se, como exemplo, o sujeito 12 que definiu 

hereditariedade como: "É um tipo de órgão que temos no nosso corpo". E, ao analisar 

essa resposta, pode-se perceber que o aluno não faz distinção entre os níveis de 

organização dos seres vivos, além de apresentar dificuldade em entender que a 

hereditariedade é um processo, ou conjunto de eventos que estão associados à 

transferência de informações genéticas entre os progenitores de geração a geração.  
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Também, ao perguntar aos estudantes qual a molécula envolvida no 

processo, também tiveram dificuldade em estabelecer relações entre as estruturas 

envolvidas no fenômeno da hereditariedade, e deram como resposta: os genes, os 

cromossomos e até mesmo a célula. Apenas um aluno especificou o DNA como 

estrutura envolvida na hereditariedade, embora seja o gene (fragmento do DNA) 

responsável pela transferência das informações, e é de certa forma esperado que para 

o aluno do ensino fundamental essa relação ainda não é muito evidente, 

possivelmente pelo caráter abstrato do conteúdo. 

Dessa forma, conforme demonstrado pelos fragmentos de respostas dadas 

pelos sujeitos envolvidos nessa pesquisa, evidenciaram-se que existem concepções 

alternativas para os fenômenos que envolvem o conceito de hereditariedade. As 

origens de tais concepções indicam estarem associadas ao sensorial, cultural e 

escolar, de acordo com a classificação de Pozo e Crespo 1998, especificamente a 

escolar, pela influência do livro didático.   

 

5.2.2 Conceito sobre cromossomos 

 

Ao se considerar a análise dos resultados do entendimento sobre os 

cromossomos, observou-se que a categoria das respostas sem compreensão (SC) 

prevaleceu para os três conceitos investigados nessa pesquisa - definição do termo, 

localização e função dos cromossomos - apresentando 82% para o entendimento da 

função dos cromossomos; 70% em relação ao entendimento sobre a localização e 

58% para o entendimento sobre o termo cromossomo. Esses resultados apontam para 

uma maior dificuldade dos alunos em relação aos temas envolvidos uma vez que os 

percentuais para as questões que ficaram em branco ou com respostas sem 

compreensão (SC) ultrapassaram a metade das respostas dadas pelos alunos 

participantes. 

Sobre o entendimento ou definição do termo cromossomo os resultados 

mostram que 58% dos alunos não compreenderam ou deixaram a questão sem 

respostas (SC); 18% apresentaram compreensão parcial e incoerente (CP/CI); 9% 

para compreensão incoerente (CI) com igual percentual para compreensão o parcial 

(CP) e 6% das respostas foram apresentadas com compreensão coerente (CC).  

Para a localização dos cromossomos, observou-se que 70% dos alunos não 

compreenderam ou deixaram a questão sem respostas (SC); 15% apresentaram 
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respostas com compreensão parcial (CP); 12% apresentaram respostas com 

compreensão incoerente (CI); 3% das respostas foram apresentadas com 

compreensão parcial e incoerente (CP/CI) e nenhum aluno (0%) apresentou respostas 

com compreensão coerente (CC). 

Em relação ao entendimento sobre a função dos cromossomos, nota-se que 

82% dos alunos não compreenderam ou deixaram a questão sem respostas (SC); 

12% apresentaram compreensão incoerente (CI); 6% das respostas foram 

apresentadas com compreensão coerente (CC) e nenhum aluno (0%) apresentou 

respostas que pudessem ser categorizadas com compreensão parcial (CP) ou 

compreensão parcial e incoerente (CP/CI). O gráfico 6 ilustra o entendimento dos 

conceitos por categorias. 

 

Gráfico 6 – Frequência (%) de respostas por níveis de entendimento do conceito sobre 
cromossomos. 

 
Legenda: (SC: sem compreensão; CC: Compreensão coerente; CI: Compreensão 

incoerente; CP: Compreensão parcial e CP/CI: Compreensão parcial e incoerente). 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A análise dos resultados sobre o entendimento do termo cromossomo 

mostrou que 18% das respostas apresentadas foram classificadas nas categorias da 

compreensão parcial e incoerente (CP/CI). Percebe-se que parte das respostas 

estava parcialmente correta, mas contendo algumas concepções alternativas que 

podem ser visualizadas pelos fragmentos de respostas elaboradas pelos Sujs. 24 e 7: 

“Cromossomo é uma célula do corpo" (suj. 24 e 7) e pelo Suj. 12: "É um órgão 

molécula do nosso corpo". Sendo assim, os alunos tentaram definir e identificar, mas 
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com certa insegurança e confusão em relação aos termos, assim como dificuldade em 

fazer associação com os níveis de organização entre os seres vivos.  

Os alunos que apresentaram compreensão incoerente (CI) em um percentual 

de 9% elaboraram fragmentos de respostas que podem ser visualizadas: "Uma parte 

do corpo" (Suj. 16), “São conjunto de células" (Suj.17) e "É uma selula que causa 

sono" (Suj.33). 

Em igual percentual, 9% apresentaram as respostas com compreensão 

parcial (CP). Ao se referirem à definição sobre cromossomos, destacam-se as 

seguintes respostas: "Cromossomos são os DNA dos seres humanos (sua genética)" 

(Suj.09); "É aquilo que faz parte da genética" (Suj. 25). É evidente que os alunos 

possuem muita dificuldade em estabelecer diferença entre os diversos níveis de 

organização de um ser vivo, conceito básico para entendimento de muitos outros 

conceitos envolvidos na genética. 

Seis por cento (6%) dos fragmentos de respostas que foram compreendidas 

com coerência (CC) são visualizadas: Sujeito 10 afirmou que o cromossomo é para 

ele: "Onde guarda o material genético", e o sujeito A23 fez referência a 

“Transferências das características", tanto para definir cromossomos como para 

mencionar a sua função. Essas respostas foram consideradas coerentes para o nível 

de ensino em que os alunos se encontram, embora os alunos tenham respondido à 

questão de forma ampla e generalista, uma vez que os cromossomos apenas é a 

estrutura onde estão contidas as moléculas (DNA) envolvidas na transmissão das 

características.  

Tendo em vista a localização dos cromossomos, as respostas elaboradas 

pelos alunos, que mostraram compreensão parcial (15%), em relação à localização 

dos cromossomos, são: “Na células” (Suj. 5, 17 e 30), o sujeito 7 citou: “No sistema 

reprodutor” e o Sujeito 12 falou: “Eu acho que é no embrião”. Percebe-se que os 

alunos fazem relação com o sistema reprodutor na maioria das vezes, embora não 

saibam esclarecer como os processos que envolvem a transmissão das 

características acontecem. 

Identificou-se como respostas incoerentes as elaboradas pelos sujeitos 13, 

que mencionou: “No estômago", os sujeitos 16 e 19 citaram: "No sangue" e o sujeito 

33 respondeu: "No celebro". Três por cento (3%) das respostas com compreensão 

parcial e incoerente foram apontadas pelo sujeito 09 que citou “o DNA”. Embora a 

questão não esteja totalmente correta, percebe-se que o aluno estabelece uma 
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relação entre o local onde os cromossomos se encontram e o DNA e, 

consequentemente, com a genética. Nesse contexto, percebeu-se que nenhum aluno 

identificou o núcleo da célula como o local onde se encontram os cromossomos, 

resultados iguais a esse foram observados também ao se perguntar sobre a 

localização do DNA. Esperava-se que os alunos soubessem localizar as estruturas na 

célula, uma vez que são orientações contidas nos PCN’s para o entendimento exigido 

no nível fundamental de ensino.  

Ao se analisar as respostas em relação ao entendimento sobre a função dos 

cromossomos, as respostas que foram apresentadas com compreensão incoerente 

(12%) podem ser constatadas por meio das respostas elaboradas pelos alunos: "pra 

gente dormir porque se a gente não dormir pode até morrer" (Suj. 33) e "para formar 

o espermatozoide" (Suj. 24). Para essa resposta também é possível observar uma 

estreita relação que os alunos fazem da hereditariedade com os processos 

reprodutivos, especificamente como a célula reprodutora masculina.  

Ainda nesse contexto, sobre as respostas compreendidas com coerência (6%) 

que foram apresentadas pelo sujeito 23, mesmo enfatizando que os cromossomos 

são responsáveis para: "transferir as características", a questão foi julgada como 

coerente pelo fato de o aluno ter conseguido fazer relação com o processo de 

transferência de características, embora saibamos que a função dos cromossomos é 

em níveis estruturais. 

O quadro 10 apresenta os fragmentos de respostas dadas pelos estudantes 

em relação aos conceitos sobre cromossomos e classificadas segundo os níveis de 

entendimento estabelecidos.  

Esses dados evidenciam que os estudantes conseguiram construir um 

conceito parcialmente aceito pela comunidade científica sobre a definição do termo 

cromossomo, mas contêm alguns equívocos em suas respostas.  

Conforme as escritas dos Sujs. 24 e 7: “o cromossomo é uma célula do corpo” 

e Suj. 17: “são conjuntos de células”, evidencia-se que para muitos dos alunos a 

percepção da relação e diferença entre as estruturas das células, tais como: 

cromossomos, DNA, genes e dos níveis de organização de um ser vivo, que são 

conceitos abstratos para o estudante desse nível, embora sejam conceitos básicos 

para apropriação de significados mais complexos, não são muito claras. Com base 

nisso, pode-se fazer inferências em relação à dificuldade de apropriação de conceitos 

mais amplos devido à forma como os conteúdos são organizados e abordados pelo 
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professor, podendo levar o aluno a cometer erros conceituais e dificuldade em 

estabelecer relações por níveis hierárquicos de conhecimentos. 

 

Quadro 10 – Fragmentos das respostas (N=33) dos alunos (Suj.=sujeito) sobre o conceito 
cromossomos de acordo com os níveis de entendimento  

CONCEITO: CROMOSSOMOS 

CATEGORIAS 
DE 

ENTENDIMENTO 

DEFINIÇÃO/ENTENDI
MENTO DO TERMO 

CROMOSSOMO 

LOCALIZAÇÃO DOS 
CROMOSSOMOS 

FUNÇÃO DOS 
CROMOSSOMOS 

N
ÍV

E
IS

 D
E

 E
N

T
E

N
D

IM
E

N
T

O
 

(CC) 

(Suj.10) "Onde guarda o 
material genético" 
(Suj.23) "Transferências 
das características" 

Sem respostas (Suj.23) "transferir as 
características" 
(Suj.30) "servem para 
dá característica" 

Nº de resp. N= 02  N= 00  N= 02  

(CI) 

(Suj.16) "Uma parte do 
corpo" 
(Suj.17) "São conjunto 
de células" 

(Suj.13) “No estômago"  
(A16) (A19) "No 
sangue"  

(Suj.33) "No celebro"  

(Suj.19) "para proteger 
o nosso corpo de algo 
que estiver errado" 

Nº de resp. N= 03  N= 04  N= 04  

(CP) 

(Suj.05) "Para mim é 
uma parte da célula"  

(Suj.25) "É aquilo que 
faz parte da genética" 

(Suj.05) (Suj.17) 
(Suj.30) “Na células” 

(Suj.07) “No sistema 
reprodutor”  

Sem respostas 

Nº de resp. N= 03  N= 05  N= 00  

(CP/CI) 

(Suj.24) (Suj.07) 
"Cromossomo é uma 
célula do corpo" 
(Suj.12) "É um órgão 
molécula do nosso 
corpo" 

(Suj.09) “No DNA”  Sem respostas 
 

 Nº de resp. N= 06  N= 01  N= 00  

Expectativa de 
resposta 
(N=33) 

Reconhecer os 
cromossomos como 
entidades celulares nas 
quais se localizam os 
genes (segmento de 
DNA). 

Reconhecer os 
cromossomos como 
entidades celulares 
(núcleo) Reconhecer o 
núcleo celular como 
local que contém os 
cromossomos.  
  

Identificar a estrutura 
dos cromossomos 
envolvidas no processo 
de transmissão das 
características 
hereditárias e relacionar 
aos termo: DNA e 
genes. 

Legenda: SC: sem compreensão; CC: Compreensão coerente; CI: Compreensão 
incoerente; CP: Compreensão parcial e CP/CI: Compreensão parcial e incoerente. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Dessa forma, os PCN’s, para esse ciclo, propõem buscar uma melhor 

compreensão dos fenômenos e das relações entre os fenômenos que ocorrem na 

biosfera, na atmosfera, na litosfera e na hidrosfera e no nível da constituição mais 

íntima da matéria (nas células, entre substâncias etc.) por meio de estudos sobre a 

formação e os ciclos da matéria e da vida.  
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Nesse sentido, percebe-se que os alunos possuíam conhecimentos limitados 

em relação à definição do termo cromossomo, localização, organização estrutural e 

funcionalidade das estruturas envolvidas nesse nível de conhecimento, tais como: 

cromossomos, DNA e células. O que já é esperado para esse nível de ensino, mas 

mesmo assim os alunos identificaram conceitos sobre células, núcleo e alguns 

componentes, cujo estudo das organizações estruturais está além do exigido para o 

nível de ensino.  

Ao se observar as respostas dadas pelos alunos, ao se perguntar sobre a 

localização e entendimento sobre os cromossomos: Suj. 10 "Onde guarda o material 

genético" e Suj. 23, "Transferências das características”, evidencia-se que esses 

conceitos foram apreendidos durante os anos de escolaridade, e estão 

correlacionados a evidências científicas, embora se perceba que os alunos não fazem 

conexões para os objetivos que se pretendia alcançar para esse nível de 

entendimento, mas as definições são aceitas como compreensão coerente pelo fato 

de os alunos mostrarem certo conhecimento dos fenômenos e da relação entre eles 

no nível da constituição da célula.  

Vale ainda ressaltar que, a forma como foi feita a pergunta: “Onde podemos 

encontrar cromossomos no nosso corpo?” pode ter influenciado o tipo de resposta, 

fazendo com que os alunos respondessem de forma bem generalizada, pois a 

pergunta também foi bastante generalista. 

As respostas dos alunos nesse nível de entendimento são características da 

complexidade da formação dos conceitos básicos sobre os níveis de organização de 

um ser vivo, desse modo eles conseguiram citar palavras e expressões, mas não 

demonstraram entendimento claro sobre cada termo empregado. Isso termina por 

influenciar a aquisição dos conceitos básicos e necessários para entendimento de 

conteúdos mais complexos referentes à genética e estabelecimento de relações para 

compreensão dos fenômenos envolvidos na hereditariedade, por exemplo.  

Pode-se concluir que esses alunos não haviam se apropriado desses 

conceitos, mas sim, das palavras ou expressões, o que lhes permitiam somente repetir 

os termos retidos em sua memória, caracterizando um verbalismo vazio de 

significados e raciocínio.  

Resultados semelhantes foram encontrados nas pesquisas realizadas por 

Pedrancini, Corazza e Galuch (2011), corroborando com os resultados encontrados 

nesse estudo, ao pesquisar a respeito das mediações pedagógicas e formação de 
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conceitos sobre hereditariedade com alunos do 2º ano do ensino médio. Ao questionar 

sobre: “Os cromossomos a gente encontra onde?” os alunos responderam: “nas 

células”. Ou ainda, “Em quais células encontramos os cromossomos? E em que tipo 

de células?” Alguns alunos responderam “nas células do fio de cabelo, células da pele, 

na saliva, na orelha, na unha e no sangue”.  

As concepções alternativas evidenciadas nesse estudo sobre cromossomos 

foram relacionadas tanto à localização quanto à função. Em relação aos equívocos 

evidenciados nas respostas para a localização dos cromossomos, destacam-se: “no 

sistema reprodutor”, “no DNA” (Suj.9), “eu acho que é no embrião” (Suj.12), “no 

estômago" (Suj. 13), "no sangue (Suj. 16 e Suj. 19)", “no celebro" (Suj.33).  

Resultados semelhantes a esses são encontrados na pesquisa realizada por 

Pedrancini, Corazza e Galuch (2011) com alunos do 2º ano do ensino médio. Os 

autores citam que a concepção de que a hereditariedade é transmitida pelo sangue 

foi construída desde a antiguidade e amplamente aceita durante muitos séculos, 

sendo manifestada até nos dias atuais nas expressões consanguinidade, puro 

sangue, sangue do meu sangue. Por outro lado, essas ideias dos alunos podem ter-

se originado das divulgações da mídia ou dos comentários dos professores e livros 

didáticos sobre a extração de DNA do sangue para a realização dos atuais testes de 

paternidade, de exames criminalísticos e de diagnóstico precoce de doenças 

hereditárias. 

Sahin-Pekmez (2009), mostra que 5% dos alunos explicaram a função do 

cromossomo corretamente. Isso mostra que a percepção dos alunos é de que a escola 

não trata desses temas e há pouca relação entre o que aprendem nas aulas e as 

discussões que acompanham, de maneira fragmentada, na mídia. Os resultados 

mostram também a fragilidade dos alunos no que diz respeito aos conceitos 

envolvidos no entendimento sobre genética, o que fica evidente no uso errôneo de 

termos como DNA, molécula e célula. Essa fragilidade traz dificuldades para que os 

alunos se posicionem em relação aos conceitos básicos sobre a genética. 
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4.2.3 Conceito sobre genes 

 

Para os níveis de entendimento sobre genes – definição do termo, localização 

e constituição da molécula - a análise dos resultados (valores médios ± desvio 

padrão), revelou que 55% (± 5) não compreenderam os conceitos abordados ou 

deixaram sem respostas (SC); 18% (± 9) tiveram uma compreensão parcial (CP); 18% 

(±24) apresentaram compreensão coerente (CC) e 12 % (±8) mostraram uma 

compreensão incoerente (CC). Esses achados sinalizam para uma maior 

compreensão de modo geral em relação ao conhecimento sobre o termo em relação 

à localização e até mesmo à constituição da estrutura dos genes. 

Em relação ao entendimento do termo genes, 52% dos alunos tiveram uma 

compreensão coerente (CC), seguido de 48% sem compreensão (SC) e nenhuma 

representação (0%) para compreensão incoerente (CI), compreensão parcial (CP) e 

compreensão parcial e incoerente (CP/CI). 

Tomando como base o entendimento sobre a localização dos genes na célula, 

58% não compreenderam ou não responderam (SC), 18% apresentaram 

compreensão parcial (CP), seguidos de 15% de compreensão incoerente (CI),9% de 

compreensão parcial e incoerente (CP/CI) e nenhuma (0%) representação coerente 

(CC). 

Para o entendimento sobre a constituição dos genes, evidenciou-se que 58% 

dos alunos não compreenderam ou deixaram de responder sobre esse conceito (SC). 

Dezoito por cento apresentaram uma compreensão parcial (CP), 15% tiveram 

compreensão parcial e incoerente (CP/CI), 6% compreenderam de forma incoerente 

(CI) e 3% compreenderam o conceito de forma coerente.  Os resultados dos níveis de 

entendimento por categorias é mostrado no gráfico 7. 

Embora o percentual tenha sido bastante significativo para o conhecimento 

sobre o termo genes (52%), e 48% para o não entendimento sobre o termo (SC), não 

é possível saber se havia alguma relação com os conhecimentos específicos sobre 

os genes, uma vez que, inicialmente, foi utilizada uma pergunta fechada para ser 

respondida como sim ou não. No entanto, esses resultados foram complementados e 

confirmados ao se comparar com os demais questionamentos seguintes, cujas 

perguntas são relacionadas entre si.  
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Gráfico 7 – Frequência (%) de respostas sobre o conceito de genes por níveis de 
entendimento. 

 
 
Legenda: SC: sem compreensão; CC: Compreensão coerente; CI: Compreensão 

incoerente; CP: Compreensão parcial e CP/CI: Compreensão parcial e incoerente. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Quando referenciada a localização dos genes, 18% apresentaram respostas 

com compreensão parcial (CP), cujos sujeitos da pesquisa produziram as respostas 

enfatizando que os genes são formados: “da fecundação do óvulo com o 

espermatozoide” (Suj.17), "de cromossomos" (Suj. 23) e “(...) pelos cromossomos do 

homem e da mulher" (Suj. 24).  

Quando pedido para localizar os genes, alguns alunos (Sujs.7, 20 e 30) 

disseram que estão localizados “no óvulo feminino e no espermatozoide masculino". 

Resultados de compreensão incoerente (15%) podem ser detectados no fragmento 

de respostas sobre a localização dos genes. O sujeito 26 mencionou que os genes se 

encontram "no sangue" e o sujeito 33 afirmou que são encontrados "no estômago". 

Um percentual de 9% das respostas dadas pelos alunos mostra que eles 

reconheceram de forma parcial, embora com erros conceituais (CP/CI), a localização 

dos genes, quando responderam, por exemplo, que os genes se localizam: "nos 

órgãos reprodutores” (Suj. 1) e "no espermatozoide do pai (no sangue)” (Suj. 10). 

Esses resultados apontam para a relação que os alunos fazem da hereditariedade 

com o processo reprodutivo e a ideia de que o pai é quem contribui em sua maior 

parte, estando embutida uma ideia machista. 
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Analisado o reconhecimento da constituição dos genes, 58% das perguntas 

ficaram sem respostas ou não foram compreendidas, e dezoito por cento (18%) das 

respostas sobre a constituição dos genes foram consideradas parcialmente coerentes 

(CP). Apresentam-se alguns fragmentos de respostas elaboradas pelos alunos, que 

afirmaram que os genes são formados: "da fecundação do óvulo com o 

espermatozoide" (Suj. 17), "de cromossomos" (Suj. 23) e "são formados pelos 

cromossomos do homem e da mulher" (Suj 24).  

As respostas dadas pelos alunos foram consideradas parcialmente corretas, 

pois os alunos conseguiram fazer relação com o processo de fecundação, que está 

diretamente relacionado com a transmissão das características e com os 

cromossomos, que são as estruturas onde estão alojados os genes, e associaram 

indiretamente a fatores que são de origem paterna e materna, embora percebeu-se 

que os alunos não possuíam embasamentos teóricos suficientes para fundamentação 

de suas respostas e melhor exposição de suas ideias.  

Para a compreensão parcial e incoerente (CP/CI) sobre a constituição dos 

genes, alguns fragmentos de respostas evidenciam esse tipo de compreensão na 

medida em que os alunos afirmaram que os genes são formados por "células" (Sujs. 

7, 16, 19, 26 e 30). Essa resposta foi considerada parcialmente correta e incoerente, 

uma vez que se entende que o aluno possui dificuldade em diferenciar a célula de 

estruturas diversas como cromossomos, genes e DNA. Além disso, segundo as 

orientações dos PCN’s, o estudo sobre a constituição a nível molecular não são 

habilidades para alunos do nível fundamental de ensino. 

Seis por cento (6%) dos alunos não reconhecem de forma coerente (CI) de 

que são formados os genes. Nesse nível de entendimento, anunciaram alguns 

fragmentos de respostas sobre a constituição dos genes: para o sujeito 12 "eu acho 

que os genes são formados nos espermatozoides" e o sujeito 13 "no esperma". Foi 

possível observar que os alunos não conseguiram responder, talvez porque, não 

conseguiram entender o questionamento, dessa forma elaboraram respostas 

incoerentes. Apenas em 3% das respostas, observaram-se justificativas coerentes 

(CC), em que o sujeito 25 afirma que: “os genes são formados do material genético 

da mãe e do pai”.  

Os fragmentos das respostas elaboradas pelos alunos em relação aos 

conceitos sobre genes apresentam-se no quadro 11. 
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Quadro 11 – Fragmentos das respostas (N=33) dos alunos (Suj.=sujeito) sobre o conceito 
de genes de acordo com os níveis de entendimento. 

CONCEITO: GENES 

CATEGORIAS 
DE 

ENTENDIMENT
O 

RECONHECIMENT
O DO TERMO 

GENES 

RECONHECER E 
LOCALIZAR DOS 

GENES 

CONSTITUIÇÃO 
DOS GENES 

N
ÍV

E
IS

 D
E

 E
N

T
E

N
D

IM
E

N
T

O
 

(CC) 
Afirmaram conhecer 
o termo gene 

Sem respostas 
 
 

(Suj.25) "do material 
genético da mãe e do 
pai" 

Nº de resp. N= 17  N= 00  N= 01  

(CI) 

Sem respostas (Suj.13) (Suj.32) "no 
esperma" 
(Suj.24) "nos órgãos 
genitais da mulher" 
(Suj.26) "no sangue" 
(Suj.33) "no estômago" 

 
(Suj.12) "eu acho que 
os genes são 
formados nos 
espermatozoides" 
(Suj.13) "no esperma" 

Nº de resp. N= 00  N= 05  N= 02  

(CP) 

Sem respostas (Suj.05) "é o que define 
as características do 
ser vivo" 

(Suj.07) (Suj.20) 
(Suj.30) “no óvulo 
feminino e no 
espermatozoide 
masculino" 

(Suj.01) (Suj.33) 
"moléculas" 
(Suj.17) "da 
fecundação do óvulo 
com o 
espermatozoide" 

(Suj.23)"de 
cromossomos" 

(Suj.24) "são 
formados pelos 
cromossomos do 
homem e da mulher" 

Nº de resp. N= 00  N= 06  N= 06  

(CP/CI) 

Sem respostas (Suj.01) "nos órgãos 
reprodutores" 
(Suj.10) "no 
espermatozoide do pai 
(no sangue)” 

 
(Suj.07) (Suj.16) 
(Suj.19) (Suj.26) 
(Suj.30) "células" 

 Nº de resp. N= 00  N= 03  N= 05  

Expectativa de 
resposta 
(N=33) 

 
 
 

Sim ou não 

Reconhecer o gene 
como partícula 
portadora da 
informação hereditária 
que se localiza nos 
cromossomos (núcleo). 

Identificar os genes 
como segmentos do 
DNA que se localizam 
nos cromossomos 
(núcleo).  

Legenda: SC: sem compreensão; CC: Compreensão coerente; CI: Compreensão 

incoerente; CP: Compreensão parcial e CP/CI: Compreensão parcial e incoerente. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Percebe-se que as concepções dos alunos sobre gene são originadas pelo 

senso comum, cultural/social, veiculadas pela mídia, e, também, escolar, por meio de 

explicações incompletas ou pouco claras do professor e do livro didático.  

Em termos gerais, os estudantes não conseguem atribuir claramente um 

significado ou explicação de sua função, ou, pelo menos, localizar, identificar e dizer 

de que os genes são formados.  

Observados os questionamentos sobre a localização dos genes, percebeu-se 

que as respostas foram relacionadas ao processo de reprodução. Alguns alunos 

responderam que “os genes são encontrados nos órgãos genitais e reprodutores” 

outros falaram que “são encontrados nos espermatozoides”, muito mais que “no 

óvulo”. Esse resultado aponta para uma concepção machista que os alunos possuem 

de que o homem é quem define o sexo, além de ser possível observar uma breve 

relação com a transmissão das características, já que a transmissão das 

características ocorre no momento da fecundação, durante a troca de material 

genético entre os indivíduos; sendo assim, as respostas foram consideradas 

parcialmente coerentes (CP/CI). 

Observou-se limitações dos conhecimentos nos alunos sobre genes, em 

relação a esses achados, pode-se inferir que os alunos apresentaram dificuldades em 

definir os conceitos de genes, talvez pelo fato de esses conceitos possuírem caráter 

abstrato. Os estudantes fizeram confusão ao associar os conceitos de genes às 

demais estruturas (DNA e cromossomos), sendo assim, cometeram alguns erros 

conceituais em relação à organização por níveis de complexidade, partindo dos 

conceitos menos complexos para os conceitos mais complexos.  

Essas evidências também foram observadas através das pesquisas 

realizadas por Cid e J. Neto (2005), quando sugerem em seu trabalho, após a análise 

das dificuldades em genética, que as apresentações dos princípios e dos conceitos 

da genética sejam feitas de forma óbvia, considerando as relações entre os conceitos, 

nomeadamente entre as estruturas básicas – célula, núcleo, cromossomo, gene e 

DNA. As explicitações da relação entre os processos de mitose, meiose, fecundação, 

os ciclos de vida e a continuidade da informação genética, bem como a abordagem 

dos conceitos do simples para o complexo: à medida que os alunos vão dominando 

os conteúdos, a sua formulação deve tornar-se mais complexa, apresentando 

problemas divergentes, propiciando a formulação de hipóteses alternativas. 
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Topçu e Sahin-Pekmez (2009), evidenciam que mais de 50% dos alunos 

investigados não explicam corretamente a função do gene. Assim, quando os autores 

interrogam sobre "onde estão os genes encontrados em nosso corpo e qual é a 

importância do gene para os seres vivos? O aluno proferiu a seguinte resposta: "eles 

são encontrados na parte de DNA e genes que determinam a estrutura do um 

organismo.  

 
4.2.4 Conceito sobre a transferência da informação genética 

 

Em relação ao entendimento do fenômeno relacionado a elementos da 

hereditariedade, 52% dos alunos não compreenderam ou não responderam (SC), 

seguidos de 24% com compreensão parcial (CP), 12% com compreensão parcial e 

incoerente (CP/CI), 9% com compreensão coerente (CC) e 3% apresentaram 

compreensão incoerente (CI). Para o entendimento do fenômeno relacionado a 

mecanismos de transferência das características, 48% dos estudantes não 

apresentaram uma compreensão ou não responderam. Já a categoria de 

compreensão coerente (CC) foi representada por 27% dos alunos, seguidas de 15% 

da categoria de compreensão parcial (CP), 6% para o nível de compreensão parcial e 

incoerente (CP/CI) e 3% para compreensão incoerente (CI). Os níveis de 

entendimento para os conceitos podem ser visualizados no gráfico 8. 

Ao se observar o entendimento dos fenômenos relacionados aos elementos 

da hereditariedade, por meio de questionamento sobre o porquê da existência de 

seres vivos com características semelhantes, foram considerados o reconhecimento 

da participação de genes/DNA na transferência de características hereditárias. Os 

resultados mostraram que 24% apresentaram respostas com compreensão parcial 

(CP). Como respostas para esses temas, apresentam-se os fragmentos das escritas 

dos alunos: "não pois os genes são diferentes" (Suj. 10), “por causa da 

hereditariedade" (Suj. 15) e “sim, por causa da genética dos pais" (Suj. 16)". 

Com um percentual (12%), foram observados os fragmentos de respostas 

com compreensão parcial e incoerente (CP/CI). Para esses conceitos, os alunos 

apresentaram respostas contendo algum entendimento sobre os fenômenos 

relacionados à hereditariedade, mas com concepções alternativas que valem 

ressaltar: "não e sim, por que tem gente que são gemios e outros não" (Suj. 24) e "não 

muito porque nem todos tem o mesmo pai e a mesma mãe" (Suj. 26). 
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Gráfico 8 – Frequência (%) de respostas sobre a transferência das informações genética por 
níveis de entendimento dos conceitos. 

 
Legenda: SC: sem compreensão; CC: Compreensão coerente; CI: Compreensão 

incoerente; CP: Compreensão parcial e CP/CI: Compreensão parcial e incoerente. 
Fonte: Elaboração própria. 

  

Dos 9% das respostas compreendidas como coerentes (CC), detectou-se que 

os alunos justificaram as respostas ao questionamento, afirmando que os seres vivos 

parecem uns com os outros "por causa dos genes da mãe e do pai" (Suj. 01); "sim, 

por que as vezes possui uma mesma genes" (Suj. 12) e "porque eles se cruzam" (Suj. 

27).  Apenas três por cento (3%) apresentaram compreensão incoerente (CI), dessa 

forma, evidencia-se a resposta: "pois todos contém células" (Suj. 25).   

Sobre o questionamento que diz respeito ao entendimento do fenômeno 

relacionado ao mecanismo de transferência de características, ou seja, como ocorre 

a transferência da informação genética, observou-se os resultados referentes às 

categorias estabelecidas, e, nesse contexto, 27% das respostas foram compreendidas 

com coerência (CC), e, como respostas a esse questionamento, os alunos 

apresentaram: "ocorre através da fusão do espermatozoide e do óvulo" (Suj. 7), "pela 

fecundação" (Suj.10) (suj.20) e "pelo DNA” (Suj.13). Um percentual de 15% das 

respostas forma apresentadas para a categoria da compreensão parcial (CP) e 

apresentaram alguns fragmentos de respostas, a saber: "durante as relações sexuais 

(acasalamento)" (Suj. 04) "pela sua genética” (Suj.9) "pelo sexo entre os nossos pais” 

(Suj.16). Seis por cento (6%) dos alunos compreenderam parcialmente ou de forma 

incoerente (CP/CI). A resposta para esse nível de entendimento foi elaborada pelo 

sujeito da pesquisa 15, que afirmou que a transferência de informações acontece "pelo 
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sistema reprodutor". Três por cento (3%) compreenderam de maneira incoerente (CI) 

e apresentaram como resposta: "ocorre com a mudança de personalidade dos seres 

vivos" (Suj. 12). 

Evidenciou-se que, pelo fato de os alunos apresentarem respostas vagas ou 

pouco detalhadas, atribuindo os fenômenos mencionados simplesmente à "genética" 

e ao “mecanismo reprodutivo”, pode estar indicando que esses alunos não possuem 

uma noção clara acerca de como as características de uma espécie viva são 

controladas e perpetuadas. Parece que a influência dos conteúdos trabalhados foi 

limitada, pois a maioria das respostas dadas, mesmo as que foram categorizadas 

como de compreensão coerente, apresentam explicações vagas ou inconsistentes. 

Os alunos não explicaram, por exemplo, o que entendiam por “possuírem os mesmos 

genes ou genes diferentes”, ou quais seriam as influências do processo reprodutivo 

para a transferência das informações genéticas, além das mencionadas diferenças 

entre a constituição genética dos genitores.  

O quadro 12 apresenta fragmentos de respostas elaboradas pelos alunos 

sobre conceitos relacionados a transferência de informações genéticas e classificadas 

segundo os níveis de entendimento estabelecidos. 

 
Quadro 12 – Fragmentos das respostas (N=33) dos alunos (Suj.=sujeito) de conceitos sobre 

a transferência de informações genéticas de acordo com os níveis de entendimento. 

CONCEITO: TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES GENÉTICA 

CATEGORIAS 
DE 

ENTENDIMENT
O 

ENTENDIMENTO DO 
FENÔMENO RELACIONADO 

A ELEMENTOS DA 
HEREDITARIEDADE 

ENTENDIMENTO DO FENÔMENO 
RELACIONADO AO MECANISMO 

DE TRANSFERÊNCIA DE 
CARACTERÍSTICAS 

N
ÍV

E
IS

 D
E

 E
N

T
E

N
D

IM
E

N
T

O
 

(CC) 

(Suj.01)"por causa dos genes 
da mãe e do pai" 
(Suj.12)"sim, por que as vezes 
possui uma mesma genes" 
(Suj.27)"porque eles se cruzam" 
 

(Suj.07)"ocorre através da fusão do 
espermatozoide e do óvulo" 
(Suj.13)"pelo DNA" 
(Suj.19) (Suj.30)"pelos genes" 
(Suj.23)"ocorre através dos genes 
do pai e da mãe" 

Nº de resp. N= 03  N= 08  

(CI) 
(Suj.25)"pois todos contém 
células" 

(Suj.12)"ocorre com a mudança de 
personalidade dos seres vivos" 

Nº de resp. N= 01  N= 01  

(CP) 

(Suj.10)"não pois os genes são 
diferentes" 
(Suj.15)"por causa da 
hereditariedade" 
(Suj.16)"sim, por causa da 
genética dos pais" 
(Suj.19) (Suj.23) (Suj.32)"por 
causa dos genes" 

(Suj.16)"pelo sexo entre os nossos 
pais” 
(Suj.18)"pela gestação pelos genes" 
(Suj.33)"em troca de coisas, tipo 
espermatozoides, etc.  
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Nº de resp. N= 08 N= 04  

(CP/CI) 

(Suj.04)"pois todos são de uma 
espécie só e todos tem as 
mesmas células" 
(Suj.24)"não e sim, por que tem 
gente que são gemios e outros 
não" 
(Suj.26)"não muito porque nem 
todos tem o mesmo pai e a 
mesma mãe" 

(Suj.15)"pelo sistema reprodutor" 
(Suj.17)"pelo nascimento de um ser” 
 

 Nº de resp. N= 04 N= 02 

Expectativa de 
resposta 
(N=33) 

Reconhecer a participação de 
genes/DNA na transferência de 
características hereditárias. 
 

Reconhecer que a transferência das 
informações genéticas ocorre 
durante a fecundação, com a fusão 
entre os gametas de origem materna 
e paterna.  

Legenda: SC: sem compreensão; CC: Compreensão coerente; CI: Compreensão 
incoerente; CP: Compreensão parcial e CP/CI: Compreensão parcial e incoerente. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Resultados semelhantes aos encontrados neste trabalho foram reportados 

por Bonzanini e Bastos (2005), em que alunos do ensino médio compreendem e 

atribuem a transferência da informação genética ao processo reprodutivo, mas de 

maneira vaga e descontextualizada o que reflete uma falta de conhecimento aceito 

pela comunidade científica. Algumas falas evidenciadas pelos autores supracitados, 

com alunos de uma turma do 2º ano, do ensino médio, após a aplicação de um 

questionário contendo a seguinte questão, são apresentadas: De seres humanos 

nascem sempre seres humanos, de gatos nascem sempre gatos e assim por diante. 

Como isso se explica? Os alunos justificaram o fato recorrendo à ideia de espécie ou 

raça: “os seres vivos pertencem a espécies ou raças diferentes e por isso os 

descendentes serão da mesma espécie do ser que os gerou”; “cada um pertence a 

uma raça diferente”; “são seres de espécies diferentes”; (28,9%) apresentaram 

respostas do tipo: “o DNA de cada espécie é diferente”; “este fato ocorre devido à 

genética” e (15,7%) afirmaram não saber, ou apresentaram justificativas circulares do 

tipo “um cachorro não pode nascer de um gato; seria engraçado se um ser humano 

pudesse gerar um cachorro”; só faltava nascer gato da gente agora!!”;“é impossível 

nascer um animal de uma pessoa!”. 
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4.2.5 Entendimento sobre aplicação do conhecimento sobre genética  

 

Nessa etapa, observou-se o entendimento sobre as vantagens e desvantagens 

no campo da genética, sendo evidenciado que a maioria dos alunos (73%) não 

compreendeu ou deixou as questões sem respostas (SC), 21% apresentaram uma 

compreensão coerente (CC), 3% representaram uma compreensão incoerente (CI) e 

compreensão parcial e incoerente (CP/CI), conforme pode ser visualizado no gráfico 

9. 

 
 

Gráfico 9 – Frequência (%) de respostas sobre as vantagens e desvantagens no campo da 
genética por níveis de entendimento dos conceitos. 

 
Legenda: SC: sem compreensão; CC: Compreensão coerente; CI: Compreensão 

incoerente; CP: Compreensão parcial e CP/CI: Compreensão parcial e incoerente. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Em relação às respostas com compreensão coerente (CC), foram apontadas   

algumas vantagens e desvantagens:  "vantagens: nossa características que temos de 

nossos pais, desvantagens: doenças" (Suj. 16); "vantagens: der os olhos da mãe e do 

pai" (Suj. 8); “só depende de x e y para saber o sexo do feto ou do bebê" (Suj. 32) e 

"pode traser doenças ereditárias ou outros tipos de anomalias genéticas" (Suj. 10).  

Como exemplo de fragmento de respostas compreendidas de maneira incoerente (CI), 

tem-se: "para mim é um tipo de erança" (Suj. 12). Já para as respostas com 
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compreensão parcial e incoerentes (CP/CI), pode-se constatar no fragmento de 

respostas pelo Suj 26: "vantagens a gente se reproduz”.  

Evidencia-se nas respostas dos alunos sobre as vantagens em relação à 

transferência de características como sendo geralmente características boas. Um 

aluno exemplificou dando ênfase a determinação do sexo. Quando os estudantes 

enumeram as desvantagens, em geral, fazem referências somente a transferência de 

doenças. 

Geralmente os alunos não detalham quais seriam as desvantagens e 

vantagens, isso provavelmente ocorre devido à falta de clareza no entendimento sobre 

quais e como são as novas possibilidades práticas que se abrem a partir dos estudos 

e avanços no campo da genética. Percebe-se que os alunos ainda não possuem 

conhecimento suficiente para opinar a respeito das recentes pesquisas, ou apontar 

possíveis benefícios ou prejuízos advindos das pesquisas nesta área. Isso parece 

indicar a necessidade de que o tema em questão seja explicitamente abordado em 

aula de forma contextualizada, caso contrário os alunos pouco avançam em termos 

de obter novas informações e conhecimentos. Isso é importante para instrumentalizar 

o aluno para que ele possa intervir conscientemente na realidade e formular suas 

opiniões a respeito dessas temáticas, envolvendo questões polêmicas e aspectos 

éticos, relacionados aos avanços da genética.  

A classificação, segundo os níveis de entendimento em relação às aplicações 

dos conhecimentos no campo da genética explicitados pelos fragmentos de respostas 

elaboradas pelos estudantes, é apresentada no quadro 13. 
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Quadro 13 – Fragmentos das respostas (N=33) dos alunos (Suj.=sujeito) em relação a 
aplicação dos conhecimentos no campo da genética de acordo com os níveis de 

entendimento. 
CONCEITO: APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE CONCEITOS DE GENÉTICA 

CATEGORIAS DE 
ENTENDIMENTO 

ENTENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE 
CONCEITOS DE GENÉTICA 

N
ÍV

E
IS

 D
E

 E
N

T
E

N
D

IM
E

N
T

O
 

(CC) 

(Suj.07)"vantagens: conhecer como ocorre a hereditariedade dentre 
outros fenômenos genéticos" 
(Suj.08)"vantagens: der os olhos da mãe e do pai" 
(Suj.10)"pode traser doenças ereditárias ou outros tipos de 
anomalias genéticas" 
(Suj.16)"vantagens: nossa características que temos de nossos pais, 
desvantagens: doenças" 
(Suj.18)"as desvantagens são quando se passa doenças e as 
vantagens são quando se passa características boas" 
(Suj.25)"vantagem é que pode naicer com saúde do pai ou da mãe 
desvantagem pode naicer com uma doença devido aos pais" 
(Suj.32)"só depende de x e y para saber o sexo do feto ou do bebê" 

Nº de resp. N= 07 

(CI) 
(Suj.12)"para mim é um tipo de eranço" 

Nº de resp. N= 01 

(CP) Sem respostas 

Nº de resp. N= 00 

(CP/CI) (Suj.26)"vantagens a gente se reproduz" 

 Nº de resp. N= 01 

Expectativa de 
resposta 
(N=33) 

Vantagens: Reconhecer que o avanço da biotecnologia tem permitido 
a melhoria da qualidade de vida. Uma vez que permite o 
desenvolvimento de plantas com maior quantidade de vitaminas e 
alimentos que ajudem a reduzir os riscos de doenças. Além de ajudar 
na agricultura e medicina, permitindo o desenvolvimento de métodos 
para a prevenção e tratamento de doenças humanas e de doenças 
que afetam animais e plantas, enfim, permitindo a melhoria da 
qualidade de vida. 
Desvantagens: abuso da privacidade e mau uso da tecnologia. 

Legenda: (SC: sem compreensão; CC: Compreensão coerente; CI: Compreensão 
incoerente; CP: Compreensão parcial e CP/CI: Compreensão parcial e incoerente) sobre 

hereditariedade. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Resultados semelhantes aos encontrados nesta pesquisa também foram 

evidenciados por Bonzanini e Bastos (2005), com turmas do 2º ano, do ensino médio. 

Ao perguntarem aos alunos: Você acredita que o estudo de genes humanos poderá 

trazer prejuízos ou benefícios para o homem? Quais? Os alunos (63,1%) não 

souberam formular uma opinião a respeito do assunto, apresentando declarações do 

tipo “não sei dizer se será bom ou ruim”, ou então “não tenho conhecimentos 
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suficientes sobre o assunto para opinar”; 21,05% dos alunos afirmaram que o estudo 

dos genes traria benefícios, justificando que “o homem poderia conhecer melhor 

certos tipos de doenças”; ”acredito que será muito bom conhecer nossos genes”; “isso 

pode trazer a cura de muitas doenças”; 7,8% escreveram apenas que traria prejuízos; 

5,2% trouxeram aspectos positivos e negativos: “dependendo do uso que o homem 

fará dessas informações poderá ser bom ou ruim”; “pode ser bom trazendo a cura de 

doenças, mas pode trazer coisas ruins também” e 2,6% deixaram a questão em 

branco. 

Resultados como estes são encontrados nesta pesquisa e denunciam que a 

escola parece tratar desses temas de forma descontextualizada, evidenciados pelas 

respostas dos alunos que apresentam uma baixa relação entre os conceitos científicos 

aprendidos na sala de aula e as discussões que acompanham, de maneira 

fragmentada, na mídia. Os resultados mostram, também, a fragilidade dos alunos no 

que diz respeito aos conceitos envolvidos no entendimento das implicações no campo 

da genética no que se refere aos benefícios e malefícios que possam atingir a 

sociedade, o que fica evidente no uso errôneo de termos como DNA, molécula e 

célula. Essa fragilidade traz dificuldades para que os alunos posicionem-se em relação 

às implicações socioambientais de temas como esses, que chegam as nossas casas 

pela mídia e muitas vezes de forma deturpada e distorcida sem nenhuma relação com 

os conhecimentos adquiridos na escola e aceitos pela comunidade científica. 

Ainda tomando como referência Pozo e Crespo, (1998) as concepções de 

origem sensorial refere-se as concepções alternativas espontâneas. Percebeu-se que algumas das 

concepções alternativas relativas aos conhecimentos sobre conceitos de genética, nos resultados 

apresentados pelas questões abertas são adquiridos durante o quotidianos a partir da percepção 

de fenômenos, processos e observações realizadas no dia a dia. Ressalta-se que por 

meio desses resultados as concepções alternativas também podem ser classificadas 

como de origem cultural, pois as concepções são geradas por influência do meio social e 

cultural dos alunos, isso se deve ao grande número de informações que são veiculadas na mídia e 

chegam  aos alunos de forma fácil e até mesmo errônea, além de que os conteúdos referentes as 

questões aberta são conteúdos polêmicos o que pode ter influenciado para a criação das diversas 

concepções alternativas. Pode-se ainda destacar a linguagem como fonte de origem de 

concepções dos alunos, pois existe uma forte descontinuidade e descontextualizarão entre a 

linguagem quotidiana e a linguagem científica, dado existirem termos científicos utilizados no dia-a-

dia, mas com significado diferente que podem contribuir para o desenvolvimento e reforço das 



103 
 

concepções induzidas. Dessa forma estas concepções alternativas terminam por distanciar-se do 

conhecimento científico. 

 

5.3 ANÁLISE DOS DESENHOS 

 

Inicialmente, a partir da análise de conteúdo (Bardin, 2010), identificaram-se 

nas representações dos alunos algumas especificações das células em relação aos 

seguintes conceitos básicos sobre células e cromossomos: partes básicas 

constituintes, forma, função, localização dos componentes celulares e organização 

celular; e sobre os cromossomos foram consideradas a estrutura e a forma. Essas 

representações foram categorizadas de acordo com os seguintes níveis de 

entendimento: Sem compreensão (SC); Compreensão coerente (CC); Compreensão 

incoerente(CI); Compreensão parcial (CP) e Compreensão parcial/incoerente (CP/CI) 

especificados na metodologia. É pertinente ressaltar, que não se apontou ou 

especificou detalhes acerca do que os alunos deveriam desenhar, nem solicitou que 

os mesmos identificassem as estruturas (ver apêndices G e H), portanto, os 

estudantes tinham a liberdade para esquematizarem as células e os cromossomos 

expressando a sua imagem mental. Àqueles alunos que perguntaram o que deveriam 

desenhar, fez-se orientação para que escolhessem as suas representações de acordo 

com o seu entendimento, ficando livres para esquematizarem as suas representações, 

bem como para identificarem ou não as estruturas esquematizadas. 

 

4.3.1 A célula 

 

O resultado da análise das representações dos desenhos sobre a célula 

mostrou, de modo geral, um baixo nível de compreensão científica desse conceito. A 

maioria (85%) dos alunos participantes da pesquisa apresentou compreensão parcial 

e incoerente (CP/CI), 9% apresentaram representações com compreensão parcial 

(CP) e 6% apresentaram compreensão incoerente (CI). Embora todos os alunos 

tenham representado a célula como solicitado, não deixando a folha de respostas em 

branco, as representações mentais evidenciadas nos desenhos revelaram que a 

maioria dos participantes possuía um entendimento básico mínimo sobre as partes 

constituintes da célula: membrana plasmática, citoplasma e núcleo, uma vez que as 
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representações mentais elaboradas pelos alunos apresentaram-se vagas e com 

equívocos (gráfico 10). 

 
Gráfico 10 – Compreensão do conceito “Célula” por níveis de entendimento. 

  
Legenda: SC: sem compreensão; CC: Compreensão coerente; CI: Compreensão 

incoerente; CP: Compreensão parcial e CP/CI: Compreensão parcial e incoerente). 
Fonte: Elaboração própria. 

 

As representações dos alunos categorizadas de maneira incoerente (CI), com 

vesícula grande delimitada por linha contínua e simples e ausência de núcleo, 

lembrando vacúolos, sem representações e conexão com o entendimento sobre 

células, são visualizadas na Figura 2 (A e B) 
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Figura 2 – Exemplos de representações de células que lembram vacúolos categorizados 
pelo nível de compreensão incoerente (CI). 

 

 
 

A: Representação de estruturas 
delimitadas por linhas simples 
semelhantes a vacúolos· 

B: Representação de estruturas delimitadas 
por linhas simples semelhantes a vacúolos· 

 

Fonte: Atividade realizada com os alunos do ensino fundamental. 

 

A Figura 3 (A e B) ilustra as representações com compreensão parcial (CP) 

de células sanguíneas delimitadas por linhas contínuas simples, ausência de núcleo 

e células epiteliais com linha contínua e simples e presença de núcleo, envolvendo 

conceitos parcialmente aceitos pela comunidade científica. 

 

Figura 3 - Exemplos das representações que lembram células sanguíneas e epiteliais 
categorizadas pelo nível de compreensão parcial (CP) 

 

 
 

A: Representação de estruturas delimitadas 
por linhas simples semelhantes a uma 
célula sanguínea (hemácias). 

 

B: Representação de estruturas delimitadas 
por linhas simples semelhantes às células 
sanguínea e epiteliais. 

Fonte: Atividade realizada com os alunos do ensino fundamental. 
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Ao se considerar a compreensão parcial e incoerente (CP/CI) sobre células, 

emergem representações de células que remetem a características peculiares de 

eucariotos e procariotos observados na Figura 4 (A e B). 

 

Figura 4 - Exemplos das representações que lembram células eucariótica e procariótica 
categorizadas pelo nível de compreensão parcial (CP/CI) 

 

 
 

A: Representação de estruturas 
delimitadas por linhas duplas semelhante a 
uma célula eucariótica. 

B: Representação de estruturas delimitadas 
por linhas duplas semelhante a uma célula 
procariótica. 

 

Fonte: Atividade realizada com os alunos do ensino fundamental. 

 

Em relação ao entendimento das partes básicas constituintes da célula 

(membrana plasmática, citoplasma e núcleo), 100% dos alunos expressaram o 

conhecimento dessa estrutura por meio de linhas contínuas simples (49%), ver Figura 

5 (B e C) ou duplas (51%), Figura 5 (A e D). No entanto, somente 30% identificaram 

com o nome a estrutura representada, Figura 5 (A e B) e (Quadro 14).  

Observou-se que nas representações feitas pelos alunos - 51% com linhas 

duplas - a membrana plasmática apresenta-se recoberta por uma segunda membrana 

semelhante à parede celular, modelo que seria apropriado para as células 

procariontes ou célula vegetal, além de terem apresentado na mesma célula outros 

componentes celulares, tais como as organelas citoplasmáticas e o núcleo delimitado 

por membrana, estruturas exclusivas de células eucarióticas. 

O citoplasma também foi esquematizado por 100% dos alunos participantes 

por meio de um espaço delimitado por linhas contínuas simples ou duplas, ver Figura 

5 (A, B, C e D), e 21% dos alunos esquematizaram e identificaram com nome a 

estrutura. As representações foram categorizadas como compreensão parcial e 
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incoerente (CP/CI) pelo reconhecimento de parte da célula com algum equívoco na 

identificação das partes. 

Evidências de concepções alternativas sobre a identificação dos 

componentes da célula, como a membrana plasmática e o citoplasma, foram 

constatadas.  Contabilizou-se 6% dos alunos com esse nível de entendimento (CI), 

cujo equívoco denota confusão e dúvida na identificação desses componentes 

celulares, como, por exemplo, identificarem o citoplasma como membrana plasmática 

e a membrana plasmática como citoplasma, Figura 5 (B).  

Já em relação ao núcleo, não expressaram muita dúvida ao representá-lo, 

embora tenham sempre representado o núcleo no centro da célula e delimitado por 

membrana, dando ênfase apenas às células eucarióticas, o que denota uma 

generalização, uma vez que em algumas células o núcleo pode aparecer deslocado 

para as extremidades, a exemplo das células adiposas. A carioteca ou membrana 

nuclear foi apresentada por 90% dos estudantes das representações, por um contorno 

único. Evidenciou-se, pelos desenhos, uma concepção de núcleo como sendo uma 

organela simples, à semelhança das outras estruturas citoplasmáticas, sem levar em 

conta o caráter evolutivo da formação das células e da complexidade desse processo, 

ao segregar o material genético, deixando-o confinado no interior do núcleo. 

No que diz respeito ao núcleo celular, 90% dos alunos esquematizaram o 

núcleo geralmente por meio de um círculo central delimitado por linhas contínuas 

simples, Figura 5 (A, B, C e D) ou descontínuas duplas, Figura 6 (A), e 33% dos alunos 

esquematizaram e identificaram com nome a estrutura, Figura 5 (A e B) e (Quadro 

14). Todas as representações das partes constituintes da célula membrana, 

citoplasma e núcleo foram categorizadas como compreensão parcial e incoerente 

(CP/CI) por apresentarem parte do conceito correto acrescidos de algum equívoco.  
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Figura 5 - Representações sobre as partes constituintes da célula (A, B, C e D), 
categorizadas pelo nível de compreensão parcial e incoerente (CP/CI). 

 

 
 

A: Representação das partes da célula com 
a identificação coerente da membrana e 
núcleo e falta de reconhecimento do 
citoplasma. 

B: Representação das partes das células 
com a identificação equivocada da 
membrana e citoplasma, e coerente do 
núcleo. 

 

 
 

C: Representação de células 
esquematizadas em linhas simples sem 
reconhecimento e identificação das partes 
constituintes. 

D: Representação de células 
esquematizadas em linhas duplas sem 
reconhecimento e identificação das partes 
constituintes.  

 
Fonte: Atividade realizada com os alunos do ensino fundamental. 

 

Levando em consideração a forma da célula, os alunos participantes 

esquematizaram as células por meio de variados formatos − ameboides, redondas, 

quadradas, ovais e bicôncavas. O formato ameboide apresentou maior percentual 

(60%) seguida da forma arredondada (24%) e das formas quadradas, ovais e 

bicôncavas, as quais representaram 6% conjuntamente, Figura 6 (A, B, C e D). Em 

relação à função da célula que é uma característica que se encontra muito associada 

à forma da célula, 15% das representações foram apresentadas identificadas, sendo 
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9% das representações para as células sanguíneas, Figura 6 (B, C e D) e 6% para as 

células epiteliais, Figura 6 (C e D).  

As representações da forma da célula foram categorizadas com compreensão 

parcial (CP) por representarem parte do entendimento sobre a forma associada à 

função identificada pelo tipo de célula. Os desenhos dos alunos denotando associação 

entre forma e função das células revelam que os alunos demonstraram certo 

conhecimento científico sobre esse conceito, embora se perceba que esse 

conhecimento está vinculado a sua vida escolar e limitados aos esquemas 

encontrados em livros didáticos diversos. 

 

Figura 6 - Representações das formas associadas às funções das células (A, B, C e D), 
categorizadas pelo nível de compreensão parcial (CP). 

 

 

 
 

A: Representação das células com 
formato ameboide. 

 

B: Representação da célula sanguínea 
com bicôncava e sem núcleo. 

 
 

C: Representações das células 
sanguíneas bicôncavas e células 
epiteliais quadráticas. 

 

D: Representações das células 
sanguíneas bicôncavas, ausência de 
núcleo e célula epitelial ameboide. 

Fonte: Atividade realizada com os alunos do ensino fundamental. 
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Nas representações mentais feitas pelos alunos sobre as estruturas 

constituintes do citoplasma e do núcleo, observou-se que alguns esquemas remetem 

à existência de estruturas dentro do citoplasma e do material genético dentro do 

núcleo, embora sem definição clara ou identificação da estrutura representada. 

Quarenta e cinco por cento (45%) dessas representações, Figura 7 (A e B) foram 

inseridas no espaço que eles apresentaram como sendo o citoplasma da célula 

caracterizada por linhas simples, circulares ou ovais e linhas tortuosas. Os alunos 

desenharam estruturas citoplasmáticas incoerentes, em um percentual de 45%, 

esquematizadas por símbolos, pontos ou esferas. Tais resultados não demonstram 

muita clareza no entendimento das representações de organelas de acordo com o 

aceito pela comunidade científica. As representações sugerem não haver critério para 

a presença e localização das estruturas em relação às funções exercidas por elas. 

Quanto à evidência de identificação de material genético dentro do núcleo, 6% 

dos alunos representaram os cromossomos, termo utilizado por eles para caracterizar 

o material genético da célula, como estruturas em forma de vírgulas, vesículas, linhas 

tortuosas ou hélices, embora 15% das representações dos cromossomos tenham sido 

representadas localizadas no citoplasma, Figura 7 (C, D e E).  

Os resultados mostram uma compreensão incoerente dos conceitos 

científicos em relação à localização desses componentes pelos alunos, uma vez que 

o material genético, em células eucarióticas, sendo esse tipo de célula as que mais 

foram representadas pelos alunos, encontra-se no núcleo da célula. Nenhum aluno 

identificou a representação do material genético dentro do núcleo.  
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Figura 7 - Exemplos das representações em relação a localização das estruturas do 
citoplasma e material genético (A, B, C, D, E e F) categorizadas pelo nível de compreensão 

parcial e incoerente (CP/CI e CI) 

 

 
 

A: Representações da célula contendo 
estruturas circulares dispersas no 
citoplasma sem identificação ou forma 
característica. 

B: Representações da célula contendo 
estruturas circulares dispersas no 
citoplasma sem identificação ou forma 
característica. 

 

 
 

C: Representações da célula com os 
cromossomos no citoplasma em forma 
de vesículas. 

D: Representações da célula com os 
cromossomos no citoplasma em forma 
de vesículas. 

 

 
 

E: Representações da célula com os 
cromossomos no citoplasma em forma 
de vesículas. 

F: Representações da célula com 
esquemas em hélice que lembram os 
cromossomo dispersos. 

 

Fonte: Atividade realizada com os alunos do ensino fundamental. 
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Na representação do Suj. 17, os cromossomos foram representados no 

citoplasma e, no núcleo, foi desenhado um emaranhado de fios, lembrando um novelo 

de lã, embora não tenha sido identificado como material genético, Figura 7 (D). Nessa 

perspectiva, podemos constatar que os alunos possuem dúvidas em relação à 

localização desse material genético e demais estruturas na célula, revelando 

concepção alternativa desses conceitos. 

Ressalta-se ainda a presença de cromossomos dispersos no citoplasma, em 

27% das representações em células tipicamente eucariontes, característica essa 

observada para os seres procariontes.   Em 6% dos esquemas, quando o material 

genético foi apresentado no núcleo das células eucariontes associaram a 

representações de linhas finas e emaranhadas ou por linhas duplas ou simples em 

hélice, lembrando a cadeia de DNA, levando a concluir que as ideias dos alunos nesse 

aspecto, foram reduzidas ao nível da cadeia molecular de DNA. 

Em trabalhos desenvolvidos por Silveira e Amabis (2003), verificaram, dentre 

outros aspectos, que os alunos reconhecem o cromossomo na ilustração esquemática 

de uma célula. A frequência de alunos que indicaram corretamente o cromossomo no 

esquema foi de 73,12%. Esses resultados apontam para um reconhecimento, por 

parte dos alunos, dos cromossomos em esquemas apresentados, evidencia-se que 

os alunos possuem maior dificuldade em desenhar os cromossomos, mas quando são 

instigados a reconhecer a molécula fazem esse reconhecimento com mais facilidade. 

Em relação ao entendimento sobre a especificidade quanto ao tipo de 

organização celular nos diferentes seres vivos, observou-se que 91% dos alunos não 

fizeram distinção entre células animais e vegetais. Nas representações para essa 

característica, 48% dos alunos desenharam uma membrana espessa que lembra uma 

parede celular, no entanto, não identificaram a que tipo de ser vivo pertencia.  Em 9% 

dos desenhos observou-se a presença de estruturas aderidas a membrana externa 

da célula, remetendo a cílios de células microbianas tais como protozoários e 

bactérias.   

Três por cento (3%) dos esquemas evidenciaram células com organização 

celular diferenciada, lembrando células bacterianas (procarióticas), caracterizadas 

pela forma e material, semelhante ao genético, disperso no citoplasma, e 6% dessas 

representações lembram cílios aderidos à membrana, remetendo à célula bacteriana 

(procarioto) ou a protozoários (eucarioto), Figura 8 (D). Nessas representações, 

identificaram-se lacunas no conhecimento sobre a definição entre características de 
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células procarióticas e eucarióticas, evidenciando uma reprodução memorizada das 

imagens desses organismos contidas nos livros didáticos, Figura 8 (A, B e C) (Quadro 

14). 

 
Figura 8 - representações sobre células semelhante a procariotos.  A, B e C e procariótica 

(semelhante as bactérias) (D), exemplos das categorizadas pelo nível de compreensão 
parcial e incoerente (CP/CI). 

 

 
 

A: Representações da célula com cílios, 
remetendo a célula procariótica e presença 
de uma parede celular. 

B: Representações da célula com cílios, 
remetendo a célula procariótica e presença 
de uma parede celular. 

 

 
 

C: Representações da célula com cílios, 
remetendo a célula procariótica e presença 
de uma parede celular.  

D: Representações da célula semelhante a 
procariótica. 

 

Fonte: Atividade realizada com os alunos do ensino fundamental. 

 

Os resultados apresentados levam a certificar que os alunos investigados 

apresentam concepções equivocadas sobre a estrutura celular. Representar 

graficamente o fluxo que existe de estruturas e substâncias entre os diversos 

componentes celulares é difícil para o aluno do ensino fundamental, mas a ausência 
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de qualquer esquema, mostrando as relações entre vesículas e canais, e vice-versa, 

ou de substâncias/partículas, entrando e saindo da célula, ou das diversas organelas, 

é indicador de uma concepção de célula estática e não viva, sem qualquer fluxo de 

matéria e energia entre seus próprios componentes, ou entre estes e o meio em que 

se encontram.  

Esses achados lembram os desenhos e figuras encontrados na maioria dos 

livros didáticos, representações estáticas, planas e bidimensionais que terminam 

influenciando a formação de concepções alternativas como as encontradas nesta 

pesquisa e em outros trabalhos (ANDRADE et al., 2011; TOPÇU; SAHIN-PEKMEZ, 

2009; SCHNEIDER et al., 2011; BOUJEMAA et al., 2010; CID; J. NETO, 2005; 

INFANTE-MALACHIAS et al., 2010). 

Partindo desse contexto, pode-se dizer que as representações aqui discutidas 

têm origem naquelas encontradas nos materiais didáticos veiculados no âmbito 

educacional, como livros didáticos, apostilas, desenhos dos/as professores/as (CID; 

J. NETO, 2005; INFANTE-MALACHIAS et al., 2010; BOUJEMAA et al., 2010; 

ANDRADE et al., 2011). 

Normalmente, em situações de ensino, os alunos são solicitados apenas a 

identificar e descrever as estruturas celulares a partir de desenhos/representações 

dadas pelos professores, portanto, poucas vezes têm a possibilidade de expressar o 

seu modelo próprio e dessa maneira sinalizar quais são suas dificuldades (SILVEIRA 

E AMABIS, 2003). 

O entendimento que os alunos construíram sobre as células não é único e 

isolado, depende da compreensão que têm das convenções e símbolos utilizados nas 

representações científicas presentes nos livros e pelos professores em suas aulas 

(LIMA et al., 2007). 

A abordagem relacional de tais conteúdos parece não estar presente no 

discurso dos professores, daí o conteúdo tornar-se difícil, estático e confinado apenas 

ao âmbito da estrutura celular, como estruturas isoladas e simplificadas, sem levar em 

consideração a cooperação sistematizada do núcleo, do citoplasma e seus 

componentes envolvidos nos processos e fisiologia celular (TOPÇU E SAHIN-

PEKMEZ, 2009). 

Para a organização e discussão dos resultados sobre os tipos de 

representações das categorias das respostas dos estudantes, exibe-se os dados no 

quadro 14, dando ênfase aos níveis de entendimento dos alunos. 
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Quadro 14 - Caracterização adaptada das representações do entendimento dos alunos sobre a célula. 

Identificação das 
representações (células) 

Especificação 
das 

representações N
º 

d
e

 

re
s
p

. 

% 

Representação do aluno Cat. 

Representação da célula 
(Partes básicas) 

Mem. 
Plasmática 

33 100% Linhas contínuas duplas (C1,4,5,6,9,11, 
12.17,18,19,20,22,23,25,27,30 e 32) 51% 

CI 

Linhas contínuas simples 
(C2,3,7,8,10,13,14,15,16,21,24,26,28,29,31e33)49% 

CC 

Citoplasma 33 100% Espaços vazios ou com organelas, delimitados por linhas 
contínuas. 

CI 

Núcleo   

30 

90% Espaço delimitado por linhas contínuas ou duplas, localizado no 
centro da célula. 

CP/CI 

Tipos de célula (procariontes, 
eucarionte, vegetal e animal) 

Eucariontes  

31 

91% Estruturas redondas, ameboides ou quadradas, delimitadas por 
linhas contínuas duplas ou simples. 

CP/CI 

Procariontes 02 6% Estruturas ovais, delimitadas por linhas contínuas duplas ou 
simples, com núcleo ou não. 

CP/CI 

Forma da célula  Redonda  

08 

24% Estruturas circulares delimitadas por linhas contínuas duplas ou 
simples, presença de núcleo. 

CC 

Ameboide 20 60% Estruturas que lembram amebas delimitadas por linhas contínuas, 
presença de núcleo. 

CC 

Quadrada 02 6% Estruturas delimitadas por linhas contínuas, presença de núcleo. CC 

Ovais  02 6% Estruturas delimitadas por linhas contínuas, simples ou dupla, 
presença de núcleo. 

CC 

Bicôncavas 02 6% Estruturas delimitadas por linhas contínuas simples, ausência de 
núcleo. 

CC 

Forma/função células  Sanguíneas 

 

03 9% Estruturas bicôncavas delimitadas por linhas contínuas, ausência 
de núcleo. 

CP 
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Epiteliais 

 

02 6% Estruturas quadradas e ameboides delimitadas por linhas 
contínuas simples, presença de núcleo. 

CP 

Identificação de 
componentes (mencionaram 
o nome das estruturas) 

Memb. 
Plasmática 

10 30% Linhas contínuas duplas ou simples. CP/CI 

Citoplasma 07 21% Espaços vazios ou com organelas, delimitados por linhas 
contínuas duplas ou simples. 

CP/CI 

Núcleo 11 33% Espaço delimitado por linhas contínuas ou duplas, localizado no 
centro da célula. 

CP/CI 

Cromossomos 05 15% Estruturas em forma de vírgulas, linhas tortuosas ou hélices. CP/CI 

Localização 
dos 
componentes 
celulares. 

Organelas Núcleo  

00 

00%  

Estruturas representadas por delimitações de membranas 
circulares ou ovais ou representadas por linhas tortuosas.  

 

Citoplasma 15 45% CP/CI 

Material 
genético 
identificado 
como 
cromossomos 

Núcleo 02 6%  

Estruturas em forma de vírgulas, linhas tortuosas ou hélices. 

CC 

Citoplasma 09 27% CI 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.3.2 Cromossomos 

 

A análise das representações dos desenhos sobre os cromossomos, mostrou, 

de modo geral, um baixo nível de compreensão científica dos conceitos relacionados 

à estrutura dos cromossomos. A maioria (40%) dos alunos participantes da pesquisa 

apresentou compreensão incoerente (CI), 30% apresentaram compreensão parcial e 

incoerente (CP/CI), 24% demonstraram compreensão parcial e 6% não fizeram 

representações deixando a folha de resposta em branco (gráfico 11). 

 

Gráfico 11 – Frequência (%) de respostas das representações sobre cromossomos por 
níveis de entendimento.

 
Legenda: SC: sem compreensão; CC: Compreensão coerente; CI: Compreensão 

incoerente; CP: Compreensão parcial e CP/CI: Compreensão parcial e incoerente. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

As representações mentais expressas pelos alunos revelaram lacunas no 

conhecimento sobre esse conceito, constatadas pelas evidências de dúvidas e 

confusão entre os termos cromossomos, DNA, cariótipo e até a organização a nível 

celular. Constatou-se que 35% dos alunos tentaram desenhar estruturas parecidas 

com as células, com representações estruturais semelhantes ao material genético, no 

entanto, poucos alunos identificaram as estruturas, e os que identificaram se referiram 

ao material genético como cromossomos.  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SC CC CI CP CP/CI

F
R

E
Q

U
Ê

N
C

IA

NÍVEIS DE ENTENDIMENTO 

Entendimento do conceito sobre 
cromossomos

Compreensão do conceito sobre cromossomos



118 
 

As representações mentais sobre os cromossomos exibiram alguns 

equívocos sobre o conceito, como, por exemplo, cromossomos representados por 

estruturas celulares dispersas aleatoriamente dentro ou fora de um espaço delimitado 

como uma célula, mostrando que o aluno não faz distinção entre o que é uma célula 

e um cromossomo. Os cromossomos são representados por linhas tortuosas, ora 

envolvidos pela carioteca, localizados dentro do núcleo, lembrando a estrutura celular 

eucariótica, ora dispersos no citoplasma como uma estrutura da célula procariótica 

(Figura 9). 

 
Figura 9 - Exemplo de representação que lembra uma célula eucariótica categorizada pelo 

nível de compreensão parcial e incoerente (CP/CI) e B, C e D com representações que 
lembram células procarióticas categorizadas pelo nível de compreensão parcial e incoerente 

(CP/CI). 

 

 
 

A: Representações sobre cromossomos, 
contendo erros conceituais (apresentação de 
células como cromossomos). 

B: Representações sobre cromossomos, 
contendo erros conceituais (célula 
procariótica com carioteca envolvendo o 
material genético). 

 

 
 

C: Representações de cromossomos, 
contendo erros conceituais (linhas tortuosas 
em esquema sem identificação alguma). 

D: Representações sobre cromossomos, 
contendo erros conceituais (linhas tortuosas 
em esquema sem identificação alguma). 

 
Fonte: Atividade realizada com os alunos do ensino fundamental. 
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Em 25% dos desenhos, esquematizados sobre os cromossomos, foram 

representados por formas semelhantes ao braço dos cromossomos, evidenciando que 

os alunos possuíam algum entendimento sobre a estrutura dos cromossomos, mas 

não souberam definir ao certo o que seriam essas estruturas, fazendo referência por 

meio dos esquemas com apenas uma das partes dos cromossomos. Essas 

representações foram categorizadas com uma compreensão parcial por reconhecer 

parte da estrutura de um cromossomo e incoerente por representá-lo como estrutura 

dentro do núcleo (CP/CI), conforme mostra a Figura 10. 

 

Figura 10 - A, B, C e D exemplos das representações que lembram braços de 
cromossomos, categorizadas pelo nível de compreensão parcial e incoerente (CP/CI). 

 

 
 

A: Representações lembrando 
cromossomos, lembrando os braços.  

B: Representações lembrando partes 
cromossomos. 

 

 
 

C: Representações lembrando partes 
cromossomos. 

D: Representações lembrando partes 
cromossomos. 

 

Fonte: Atividade realizada com os alunos do ensino fundamental. 
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Um pequeno percentual (3%) representou os cromossomos como estruturas 

esquematizadas em dupla hélice, reportando ao modelo do DNA, porém sem 

identificação. Cada estrutura encontra-se ligada por linhas finas, que lembram as 

pontes de hidrogênio que unem as duas estruturas, Figura 11 (A). Representações 

com referência à célula reprodutora masculina foram encontradas em 6%, dos 

esquemas desenhados, Figura 11 (B e C).  

Um percentual de 6% dos desenhos sobre cromossomos apresentaram 

esquemas de estruturas ligeiramente organizadas, lembrando um cariograma. Os 

alunos tomaram como base esquemas que se encontram nos livros didáticos, levando 

em consideração a forma e o número de cromossomos, reportando ao cariótipo, 

Figura 11 (D), contendo erros conceituais em relação à forma, organização e número. 

No geral, as estruturas não representam cromossomos, pois apresentam-se como 

vesículas aparentemente organizadas aos pares. 

Outros desenhos apresentados pelos alunos, com um percentual bem 

significativo de 39%, foram categorizados para o nível de compreensão incoerente 

(CI), pois não mostraram nenhuma relação com a estrutura do cromossomo solicitada 

e conceitos pré-estabelecidos para análise.   

Vale ressaltar aqui que quando foi solicitado ao aluno que desenhasse a 

célula, nenhum aluno identificou o cromossomo no interior do núcleo e, também, não 

identificou os cromossomos como material genético; dessa forma, observou-se a 

dificuldade dos alunos em estabelecer uma organização de seus conhecimentos, 

mostrando falta de conhecimentos básicos em torno de conceitos que são necessários 

para a compreensão de outros mais complexos. 

O quadro 15 mostra a caracterização adaptada das representações dos 

alunos, categorizadas segundo o nível de entendimento.  

Observa-se que 25% dos estudantes representaram esquemas sobre 

cromossomos por meio de braços dos cromossomos em pares ou individuais. 

Um percentual de 3% das representações estava relacionado à estrutura em 

dupla hélice reportando ao modelo de molécula do DNA, essa representação mostra 

que o aluno não conseguiu estabelecer diferenças entre as estruturas do cromossomo 

e do DNA.  

 
 
 
 



121 
 

Figura 11 - Representações dos cromossomos categorizadas de acordo com o nível de 
entendimento: A. semelhante a estrutura da molécula do DNA (CP/CI); B, C semelhante a 

célula reprodutora masculina (CI) e D, semelhante a um cariótipo com nível de compreensão 
parcial (CP/CI) 

 

 
 

A: Representações sobre cromossomos, 
remetendo a estruturas do DNA.  

B: Representações sobre 
cromossomos, com referência ao 
espermatozoide. 

 

 
 

C: Representações sobre cromossomos, 
com referência ao espermatozoide. 

D: Representações sobre cromossomos, 
com referência ao cariograma sem 
organização em relação à forma, 
tamanho e número. 

 

Fonte: atividade realizada com os alunos do ensino fundamental 

 
Ao reportar-se às estruturas ligeiramente organizadas, levando em 

consideração a forma, o tamanho e o número de cromossomos, lembrando um 

cariograma, observou-se um percentual de 6,4% da representação contendo erros 

conceituais em relação aos critérios estabelecidos e aceitos cientificamente que 

caracteriza um cariótipo. No geral, as representações mostraram-se como vesículas 

aparentemente organizadas aos pares, mas não como cromossomos. 
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Em igual percentual estavam representações que lembram as células 

reprodutoras masculinas. Em 13% dos esquemas, os cromossomos foram 

representados por meio de estruturas que lembram o material genético dispersos no 

citoplasma “filamentos em hélices simples”, aparentemente apresentados em 

estruturas semelhantes às células procarióticas, Figura 12 (A, B, C e D).  O quadro 15 

mostra a caracterização adaptada das representações dos alunos categorizadas 

segundo o nível de entendimento.  

 
Figura 12 - A, B, C e D exemplos das representações com nível de compreensão 

incoerente sobre cromossomos (representações sem compreensão) (CI). 
 

 

 
 

A: Representações sobre cromossomos, 
contendo erros conceituais (representação 
sem compreensão). 

B: Representações sobre cromossomos, 
contendo erros conceituais (representação 
sem compreensão). 

 

 
 

C: Representações sobre cromossomos, 
contendo erros conceituais (representação 
sem compreensão). 

D: Representações sobre cromossomos, 
contendo erros conceituais (representação 
sem compreensão). 

 
Fonte: Atividade realizada com os alunos do ensino fundamental. 
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Quadro 15 – Caracterização adaptada das representações do entendimento dos alunos 
sobre os cromossomos 

Identificação das 
representações 

sobre 
cromossomos 

Caracterização adaptada da 
representação alunos 

Freq. 
(%) 

Categorias 

Braços de 
cromossomos 

Estrutura que reportam a braços de 
cromossomos.  

25% CP/CI 

Dupla hélice 
Estrutura em dupla hélice reportando ao 
modelo de molécula do DNA, porém sem 
identificação. 

3% CP/CI 

Cariótipo 

Estruturas ligeiramente organizadas levando 
em consideração a forma e o número de 
cromossomos, reportando ao cariótipo, 
contendo erros conceituais. No geral as 
estruturas não representam cromossomos, 
pois apresentam-se como vesículas 
aparentemente organizadas aos pares. 

6% CP/CI 

 
Espermatozoides 

Representação de estruturas que lembram as 
células reprodutoras masculinas, os 
espermatozoides. 

6% CI 

Células 
procarióticas 

Representações de estruturas que lembram o 
material genético dispersos no citoplasma 
“filamentos em hélices simples”, 
aparentemente em estruturas semelhantes às 
células procarióticas. 

13% CP/CI 

Fonte: Elaboração própria. 

 
Um estudo realizado por Lima, Pinton e Chaves (2007), com alunos do ensino 

médio, revelou resultados semelhantes aos encontrados nesta pesquisa.  Os autores 

afirmam que a porcentagem dos alunos que não desenhou os três conceitos – DNA, 

gene e cromossomos – foi de 16% para o primeiro ano, 6% para o segundo e 0% para 

o terceiro ano. A maioria dos alunos do primeiro (30%) e do segundo ano (56%) 

desenhou os três conceitos, porém de forma cientificamente incorreta. A maior parte 

dos estudantes do terceiro ano desenhou os três conceitos, sendo que um ou dois 

estavam corretos (56%). Foi detectada no terceiro ano a maior porcentagem dos três 

conceitos desenhados de forma correta (11%), seguido pelo primeiro (5%) e segundo 

ano (4%). É interessante notar que embora os alunos do terceiro ano não tenham 

conseguido formular respostas escritas completas para os conceitos, uma parte deles 

(11%) conseguiu expressar os conceitos corretamente através do desenho. 

Uma possível explicação para os resultados encontrados nesta pesquisa pode 

estar vinculada ao grande número de informações novas sobre esses conceitos que 

os alunos recebem no decorrer dos anos do ensino fundamental, sendo assim, os 

estudantes não conseguem agregá-las ao conhecimento prévio e estabelecer 



124 
 

relações com outros conceitos básicos e relevantes para a construção de seus 

próprios conhecimentos, desenvolvendo assim concepções alternativas. Essas 

concepções podem indicar que o aluno apropriou-se das palavras e não, 

necessariamente, do conceito, apresentando um entendimento ainda não elaborado, 

relacionado às imagens vistas na mídia, revistas e livros.  

O entendimento dos alunos sobre os cromossomos não deve ser apresentado 

de forma isolado e fragmentado do conhecimento sobre a célula e sua organização. 

As representações dos alunos mostraram um entendimento vago, lembrando as 

representações dos livros didáticos, ou possivelmente da forma como foi apresentada 

pelo seu professor em sala de aula.  

As representações mentais dos alunos sobre a célula e cromossomos 

expressas nos desenhos foram concordantes com os dados obtidos na análise das 

respostas escritas, evidenciando que os estudantes possuem dificuldade em 

expressar o entendimento sobre esses conceitos. 

Comparativamente, os níveis de entendimento sobre a compreensão do 

conceito de célula e de cromossomo nos desenhos apresentou maior percentual para 

o nível de compreensão parcial e incoerente (CP/CI), sendo 30,3% dessa categoria 

de representação para os cromossomos e 85% para as células. 

Ressalta-se que, para esse nível de entendimento, os alunos conseguiram 

compreender e representar, embora com concepções alternativas, as células, 

comparadas com as representações dos cromossomos. Assim, mesmo com 

concepções alternativas, evidencia-se maior entendimento sobre o conceito célula- do 

que cromossomos. Esses resultados indicam que as células são mais fáceis para 

abstrair e simplificar os detalhes concretos em relação ao entendimento do conceito 

do que para os cromossomos, que, por sua vez, mostram-se muito mais abstratos, 

ambíguos, vagos, indefinidos e confusos.   

Além disso, a forma como a célula é representada no livro didático, 

aparentemente, é mais evidente e clara do que os cromossomos. Por outro lado, o 

conceito de cromossomo não se apresenta muito claro também nos livros, misturando-

se a outros conceitos como o DNA e genes, dificultando a compreensão e o 

estabelecimento de relações a outros conceitos.  
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Gráfico 12 – Comparação entre os níveis de entendimento dos conceitos sobre 
célula e cromossomo. 

 
Legenda: SC: sem compreensão; CC: Compreensão coerente; CI: Compreensão 

incoerente; CP: Compreensão parcial e CP/CI: Compreensão parcial e incoerente). 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O nível de entendimento com compreensão incoerente (CI) dos estudantes foi 

de 39% para as representações dos cromossomos e 6% para as representações 

sobre as células. Dessa forma, percebeu-se que o nível de incompreensão para as 

representações sobre os cromossomos também foi maior que o nível de 

incompreensão para as representações celulares, em concordância com a análise 

para o nível de compreensão parcial e incoerente (CP/CI), apresentada anteriormente. 

Considerando o nível de entendimento com compreensão parcial, obteve-se 

um percentual de 24% para as representações sobre os cromossomos e 9% para as 

representações sobre as células. Evidenciou-se que os alunos, ao fazerem as suas 

representações, mostraram dificuldades em apresentar os seus modelos mentais em 

torno dos conceitos sobre cromossomos e células. Os alunos que conseguiram 

representar os cromossomos e as células mostraram desenhos muito parecidos com 

os encontrados nos livros didáticos, expressando ideias superficiais e vagas em seus 

desenhos.  

Não se observou compreensão coerente (CC) para esses dois conceitos e 6% 

não representaram os cromossomos, deixando em branco a folha de resposta, 

enquanto que nenhum aluno deixou de expressar o seu entendimento sobre a célula.  

Foi evidenciado um entendimento parcial cientificamente aceito para o 
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entendimento associado a representações vagas contendo erros conceituais e 

equívocos (CP/CI).   

 

5.4 ANÁLISE COMPARATIVA ACERCA DOS INSTRUMENTOS DE COLETA DE 

DADOS 

 

Uma análise comparativa acerca dos instrumentos de coleta de dados 

utilizados nesta pesquisa – questionário contendo questões abertas, questões 

fechadas e desenhos - com o intuito de responder ao segundo objetivo proposto: 

permite verificar os limites e potencialidades desses instrumentos para identificar as 

concepções alternativas.  

Segundo a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2008a, p. 1) 

existem diferentes procedimentos para identificar, esclarecer as origens e quantificar 

as concepções alternativas dos estudantes sobre determinado fenômeno das 

Ciências Naturais. Esses procedimentos permitem aos professores e pesquisadores 

inferi-las, uma vez que o caráter subjetivo da pesquisa implica uma construção 

interpretativa. Entre os procedimentos, têm-se destacado: as entrevistas; os 

questionários e os desenhos. Outros autores citam ainda que as respostas às 

perguntas dos questionários, das entrevistas clínicas e dos desenhos possibilitam aos 

professores a identificação dos erros conceituais, das ideias dos estudantes e, a partir 

disso, a inferência das concepções alternativas que estão na base dessas ideias e 

erros conceituais. 

A aplicação de questionários, contendo questões abertas e fechadas, nesta 

pesquisa, permitiu verificar várias vantagens, dentre elas destacam-se a economia de 

tempo e obtenção de grande número de dados, possibilitando atingir maior número 

de alunos simultaneamente, obtenção de respostas mais rápidas. Além disso, o aluno 

dispõe de mais tempo para responder com horário favorável, possibilitando maior 

liberdade de respostas e até o anonimato, evitando assim maiores constrangimentos 

para os alunos. O questionário é uma técnica bastante viável e pertinente para ser 

empregada quando se trata de problemas cujos objetos de pesquisa correspondem a 

questões de cunho empírico, envolvendo opinião, percepção, posicionamento e 

preferências dos pesquisados (CHAER ET AL. 2011; FREITAS ET AL. 2000). 

Mas, além das vantagens da utilização de questionários para o levantamento 

de informações acerca das concepções alternativas, observaram-se diversas 
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limitações nesse instrumento, tanto nas questões fechadas quanto nas questões 

abertas, o que provavelmente tenha dificultado a interpretação das perguntas por 

parte dos alunos, contribuindo para construção de equívocos ou concepções 

alternativas pelos estudantes.  

Segundo Chaer et al. 2011 as perguntas abertas são aquelas que permitem 

liberdade ilimitada de respostas ao informante. Nelas poderá ser utilizada linguagem 

própria do respondente. Elas trazem a vantagem de não haver influência das 

respostas pré-estabelecidas pelo pesquisador, pois o informante escreverá aquilo que 

lhe vier à mente. Um dificultador das perguntas abertas é também encontrado no fato 

de haver liberdade de escrita: o informante terá que ter habilidade de escrita, de 

formatação e de construção do raciocínio. Já as perguntas fechadas trarão 

alternativas específicas para que o informante escolha uma delas. Têm como aspecto 

negativo a limitação das possibilidades de respostas, restringindo, pois, as 

possibilidades de manifestação do interrogado. Elas poderão ser de múltipla escolha 

ou apenas dicotômicas (trazendo apenas duas opções, a exemplo de: sim ou não; 

favorável ou contrário). O questionário poderá, ainda, ter questões dependentes: 

dependo da resposta dada a uma questão, o investigado passará a responder uma 

ou outra pergunta, havendo perguntas que apenas serão respondidas se uma anterior 

tiver determinada resposta. 

Em relação às questões fechadas, o próprio nome já inspira objetividade e 

limitações das respostas, como nesse tipo de questionamento geralmente não é 

solicitada ao aluno uma justificativa, este se limita a responder à questão também de 

forma objetiva, dificultando as possibilidades de se fazer inferências e coletar 

informações acerca das concepções alternativas dos alunos.  O uso da escala de 

Likert nas questões fechadas para identificar as concepções alternativas foi um 

coadjuvante para corrigir algumas falhas. No entanto, os questionamentos foram 

apresentados aos alunos por meio de perguntas e não como afirmações como 

preconizam a literatura. Apesar dessa limitação, consideram-se os resultados 

encontrados, ao constatar que o nível de entendimento para o mesmo conceito foi 

compatível com os resultados obtidos por meio dos desenhos. Isso mostra que a 

limitação das questões em forma de pergunta não invalidou os resultados. 

Em Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2008a, p. 1) há destaque 

a estruturação do questionário para adequá-lo melhor ao objetivo da pesquisa. 

Recomenda que questionários possam conter questões de múltipla escolha para 
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indicar a alternativa verdadeira ou a falsa, a fim de expressar o grau de acordo ou 

desacordo com uma afirmação (enunciado) dada (escala Likert), além de questões 

abertas para explicitar e usar ideias prévias na solução de situações-problema. 

 

Segundo Alexandre et. al. (2003, p. 3):  

 

É compreensível que a dificuldade deste tipo de escalas reside na sua 
elaboração já que as atitudes são muitas vezes complexas e 
inconsistentes, incompatíveis com uma escala que pretende ser 
unidimensional. As categorias são representadas por valores 
extremos, como por exemplo, concordam ou não com as afirmações.  

 

Nesse sentido, percebeu-se que a própria natureza desse tipo de escala não 

foi muito adequada para avaliar as concepções alternativas pelo fato de ser 

representada por valores extremos. Isso dificultou o enquadramento das respostas 

dos alunos nas categorias de entendimento definidas, como, por exemplo, 

compreensão parcial e incoerente (CP/CI) e somente a compreensão coerente (CC) 

ou parcial (CP). 

A aplicação individual dos instrumentos evitou o constrangimento dos alunos, 

de modo que os participantes sentiram-se mais à vontade, menos constrangidos de 

maneira a não comprometer os resultados da pesquisa.  

Ao analisar as respostas dadas pelos alunos a partir do questionário 

percebeu-se que os questionários, contendo questões abertas, possuem mais 

vantagens para a coleta de informações, pois possibilita ao entrevistado justificar o 

seu ponto de vista, mostrando suas ideias de forma mais clara e subjetiva, ampliando 

o leque de informações e facilitando a análise dos resultados. No entanto, como 

limitação desse tipo de instrumento diz respeito ao tamanho do questionário, 

principalmente com questões abertas, visto que questionários extensos favorecem a 

desmotivação para respondê-los.  

Em meio a essas limitações e fragilidades percebeu-se que algumas questões 

foram mal compreendidas, o que provavelmente tenha contribuído para as 

apresentações de informações pouco claras, por parte do informante, e, 

consequentemente, uma maior dificuldade para a análise das respostas, influenciando 

na qualidade dos resultados ao gerar resultados falsos positivos e duvidosos. Nesse 

sentido, foi sugerido a associação de questionários com questões abertas com as 

entrevistas, possibilitando uma análise mais segura.  



129 
 

Além dos questionários optou-se também pela utilização de folhas respostas 

para elaboração de desenhos relacionados aos temas como procedimento para 

complementar o levantamento das concepções alternativas. Constatou-se que o uso 

de desenhos como instrumento para identificação das concepções alternativas é um 

procedimento ideal, visto que não apresenta as limitações encontradas nos 

questionários. 

De acordo com Silva (2010, p.5): 

 

O desenho é uma das formas mais primitivas de comunicação 
social. Utilizado também por psicólogos nas avaliações e 
interpretações das questões emocionais, comportamentais e até 
mesmo da inteligência e da personalidade, pode fazer parte de 
técnicas projetivas nas quais desenhos já existentes são analisados 
pelos sujeitos, permitindo que os profissionais realizem suas 
avaliações e interpretações a partir do relato dessas observações. 
Também como parte das técnicas expressivas, o desenho é utilizado 
para se exprimir sobre um assunto específico a partir de determinadas 
diretrizes que são propostas a quem vai desenhar, de acordo com o 
objetivo pretendido. 

 

Geralmente os alunos tendem a preferir a linguagem visual e têm maior 

motivação para desenhar e até colorir as imagens produzidas por eles, isso pode ser 

comprovado pela quantidade insignificante de alunos que deixaram a folha de 

resposta em branco. Porém, algumas limitações e fragilidades também foram 

evidenciadas em relação aos desenhos. Uma delas foi a falta de especificação para 

os desenhos que envolviam os cromossomos, pois se fazia necessário pedir aos 

alunos para especificarem o local onde os cromossomos são encontrados o que 

provavelmente complementaria as informações dos questionários, de forma a atender 

melhor aos objetivos desta pesquisa. 

Nesta pesquisa, as imagens são utilizadas como estratégias de aprendizagem 

e são consideradas como elemento sensibilizador para a futura compreensão dos 

conceitos que se apresentaram duvidosos e fragilizados por meio das questões 

escritas. Contudo ressalta-se que as representações mentais são importantes 

recursos para a comunicação das ideias dos alunos.  

Nesse contexto, diante das fragilidades e limitações dos instrumentos, 

evidenciados nesta pesquisa, considera-se importante e indispensável que estes 

sejam validados, contribuindo para a credibilidade e confiabilidade dos resultados, 

além de oferecer um melhor direcionamento para atender aos objetivos da pesquisa. 
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O gráfico 13 mostra os resultados comparativos entre as questões fechadas 

e desenhos para os níveis de entendimento sobre o conceito de célula. A porcentagem 

de alunos que não responderam (SC) às questões fechadas foi de 11% em relação 

aos desenhos em que todos os alunos conseguiram construir as suas representações. 

Nenhum aluno apresentou coerência (CC) em suas respostas, tanto nas questões 

fechadas quanto nos desenhos. Em relação à compreensão incoerente (CI), 14% dos 

alunos apresentaram esse nível de entendimento nas questões fechadas contra 

apenas 6% para os desenhos. Para as representações parciais (CP), os percentuais 

apresentados foram de 76% para as questões fechadas e de 9% para os desenhos, 

no entanto, os desenhos apresentaram alto percentual (85%) da compreensão parcial 

e incoerência (CP/CI). 

 

Gráfico 13 – Comparação entre os níveis de entendimento sobre célula em relação 

às questões fechadas e aos desenhos. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No gráfico 14, apresentam-se os resultados comparativos dos níveis de 

entendimento sobre cromossomos em relação às questões fechadas, abertas e 

desenhos. A porcentagem de alunos que não respondeu (SC) foi de 32% para as 

questões fechadas, 70% para as questões abertas, e 6% para os desenhos. Nenhum 

aluno (0%) representou o nível de entendimento (CC) em suas respostas para as 

questões fechadas e abertas. Ao considerar o nível de entendimento com 

compreensão incoerente (CI), obteve-se percentuais de 33% para as questões 
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fechadas, 11% para as questões abertas e de 40% para os desenhos.  Em relação às 

representações parciais (CP), os percentuais apresentados foram de 35% para as 

questões fechadas, 8% para as questões abertas e de 24% para os desenhos. Ao 

considerar as representações com compreensão parcial e incoerência (CP/CI), 

obteve-se 30% para os desenhos, 7% das para as questões abertas e 0% para as 

questões fechadas.  

 
Gráfico 14 – Comparação entre os níveis de entendimento sobre cromossomos em relação 

às questões fechadas, abertas e aos desenhos 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
 

Os dados resultantes da análise dos desenhos dos estudantes (modo visual) 

mostraram que, diferentemente do que ocorreu com a linguagem verbal, os alunos 

apresentaram menor dificuldade para expressar o entendimento sobre os conceitos, 

evidenciando com mais clareza suas concepções alternativas ou não. Diferentemente, 

nas questões abertas em que os alunos não formularam respostas escritas completas 

para os conceitos e nas questões fechadas, a expressão da resposta para tais 

conceitos foram vagas.  

Assim, os dados relacionados aos conceitos – células e cromossomos -  

mostram que as representações mentais (desenhos) produzidas pelos alunos 

apresentam-se como o melhor instrumento para evidenciar os entendimentos sobre 

os conteúdos trabalhados nesta pesquisa em relação aos questionários contendo 

questões abertas e fechadas.  
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De fato, investigações no campo da Educação em Ciências têm mostrado 

resultados que apontam que as imagens são mais facilmente lembradas do que as 

representações verbais correspondentes, e também o efeito positivo das imagens no 

processo de aprendizagem dos alunos. Lima, Pinton e Chaves (2007) observaram 

que, embora alunos do terceiro ano do ensino médio não tenham conseguido formular 

respostas escritas completas para os conceitos de DNA, gene e cromossomo, uma 

parte deles (11%) conseguiu expressar os conceitos corretamente através do 

desenho. 

Um dos principais problemas detectados, tanto nas respostas elaboradas 

através do modo verbal – questões abertas e fechadas - como no modo visual – 

desenhos - foi a falta ou dificuldade de expressão dos alunos para fazer alguma 

relação entre a definição dos conceitos Gene, DNA e cromossomo, evidenciadas pelo 

grande número de equívoco destes conceitos nos instrumentos utilizados.  

Percebeu-se que os alunos elaboraram explicações próprias para os 

conceitos estudados nesta pesquisa – Células, hereditariedade, DNA, gene e 

cromossomo. Dessa forma, a falta de entendimento sobre as relações entre esses 

conceitos ou o estabelecimento de relações incorretas evidenciou respostas 

incoerentes (concepções alternativas) com os conhecimentos aceitos pela 

comunidade científica. 

Esse fato se deve, em parte, à carência de explicitação das relações entre as 

definições desses conceitos, tanto nos livros didáticos quanto nas explicitações do 

professor em sala de aula, que não incorporam as atividades desenvolvidas nos 

planejamentos e organização dos conteúdos, resultando com que os alunos 

apresentem informações decoradas e prontas, centradas somente na repetição ou no 

emprego mecânico de conceito e palavras desarticuladas dos conhecimentos. 

Resultados similares a esta pesquisa foram, também, relatados por Lima, 

Pinton e Chaves (2007), em estudo realizado com estudantes do ensino médio do 

primeiro, segundo e terceiro ano, usando desenhos (modo visual) e respostas escritas 

(modo verbal), para avaliar o entendimento desses alunos sobre gene, DNA e 

cromossomo. Os autores corroboram que as respostas escritas dos estudantes 

mostraram que, independentemente da idade, e também de professores, 

apresentaram concepções equivocadas sobre os conceitos analisados, 

especialmente sobre gene e cromossomo. Os desenhos, muitas vezes, refletiram 

melhor como os alunos e professores visualizam esses três conceitos em suas 
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mentes. A análise dos desenhos deixou clara a dificuldade dos estudantes e 

professores em relacionar os três conceitos. 

Tendo em vista os resultados apresentados nesta pesquisa, e diante de 

algumas limitações e fragilidades encontradas nos instrumentos aplicados, propõe-se 

a utilização de associação de entrevistas com questões abertas, e também com os 

desenhos, para o levantamento das concepções alternativas de estudantes, uma vez 

que através das entrevistas, podem-se esclarecer dúvidas e coletar um maior número 

de informações complementares favorecendo a apresentação dos resultados da 

pesquisa.  

A entrevista é considerada importante para o estudante expressar sua opinião 

e aprofundar aspectos como: os sentidos que os estudantes atribuem a um fenômeno; 

as ideias que eles expressam quando respondem a uma situação-problema; o grau 

de satisfação do estudante em relação a uma concepção. Nesse sentido, as 

entrevistas constituem uma boa ferramenta qualitativa de estudo, cujo objetivo é o de 

obter informações que interessam ao entrevistador. São gravadas para análise 

posterior e são recomendadas quando pouco se conhece as ideias dos estudantes 

sobre o objeto de estudo (LIMA; PINTON; CHAVES, 2007).  

 
 
 
5 PROPOSTA DIDÁTICA PARA SUPERAÇÃO DE DIFICULDADES DE 
APRENDIZAGEM EM CONTEÚDOS DE GENÉTICA 
 

5.1 ORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS EM UMA UNIDADE DIDÁTICA 

  

De acordo com Zabala (1998), os conteúdos, apesar de seguidamente se 

apresentarem em classe de modo separado, têm mais potencialidade de uso e de 

compreensão quanto mais relacionados estejam entre si. Essa forma de organizar as 

aulas tem como elementos identificadores a atividade que as compõem, mas 

adquirem personalidade diferencial, segundo o modo como se organizam e se 

articulam em sequências ordenadas (sequências didáticas ou atividades).  

Segundo Galiazzi et al. (2007, p.263) “as unidades didáticas constituem 

blocos básicos de organização dos currículos” Zabala (1998, p.18) define uma 

unidade didática como “Um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e 
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articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio 

e um fim conhecido, tanto pelos professores como pelos alunos”.  

Galiazzi et al. (2007, p. 263-264) afirmam que dentre os princípios que 

fundamentam uma unidade didática destacam-se: 

  

(1) o conhecimento não é transmitido de um sujeito a outro; ele é 
construído e reconstruído com a participação ativa de quem aprende;  
2) o aprender consiste em uma reconstrução permanente de 
conhecimentos já existentes, processo que se dá por apropriação de 
novos discursos sociais, envolvendo intensamente a linguagem;  
(3) um dos modos mais eficientes de criar condições para a 
reconstrução de conhecimento é educar para a pesquisa;  
(4) aprendizagens efetivas precisam vincular-se aos contextos em que 
os alunos estão inseridos;  
(5) A produção e a execução de uma unidade de aprendizagem exige 
o envolvimento de todos os interessados. 

 

Além disso, Zabala (1998) sinaliza que a unidade didática contém elementos 

articulados ao longo da administração de uma aula, como “conteúdo ou tema”; 

“conteúdos de aprendizagem – conceituais, procedimentais e atitudinais”; “sequências 

de atividades”, sendo os conteúdos articulados com os objetivos e com a sequência 

de atividades – “recursos materiais” e “avaliação”. Esse autor afirma que a unidade 

didática também tem a virtude de manter o caráter unitário e reunir toda a 

complexidade da prática, ao mesmo tempo em que são instrumentos que permitem 

incluir as três fases de toda a intervenção reflexiva: planejamento, aplicação e 

avaliação. Tendo em vista essa organização do conteúdo, o professor é capaz de se 

nortear no fazer pedagógico, possibilitando uma melhor reflexão sobre a sua prática 

em sala de aula, antes, durante e depois.  

Conceitos são representados por palavras, que têm um significado específico; 

quando ouvido, produzem uma imagem mental, por isso é fundamental definir as 

proposições conceituais que se pretendem trabalhar ao longo de uma unidade 

didática, e, especialmente, desenvolver estratégias voltadas para a aprendizagem 

baseada em contextos significativos. É essencial que as atividades estejam 

relacionadas a conteúdos procedimentais e atitudinais, e também aos conceitos 

(NIGRO; CAMPOS, 1999). 

Em relação às atividades de uma sequência didática, segundo Sanmartí 

(2000), ensina-se e aprende-se por meio de atividades, por isso, os critérios para a 

seleção e a organização dessas atividades são de grande importância. Não é uma 
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atividade que viabilizará a aprendizagem, mas, sim, a articulação dela com os 

objetivos e conteúdos de aprendizagem propostos. Ela deve ser vista pelo professor 

como um plano estratégico, para organizar os conteúdos e as atividades com 

intencionalidade, além de permitir ao professor avaliá-las e refletir sobre sua prática 

docente, possibilitando-lhe reorganizar seu planejamento. 

A seleção e a organização dos conteúdos em uma unidade didática devem 

considerar os conteúdos, levando em consideração os objetivos e o tempo para a 

execução da sequência de atividades, utilizando estratégias facilitadoras para a 

promoção de uma aprendizagem significativa. 

É pertinente mencionar que, geralmente, professores e alunos, nos vários 

níveis de ensino – fundamental, médio ou superior, ainda optem por uma forma 

tradicional de ensinar e aprender, elegendo a transmissão e a recepção das 

informações de forma mecânica, fragmentada e pronta, como se fossem receituário.  

Nesse sentido, é importante que o professor busque o conhecimento sobre as 

teorias de aprendizagem para inserir novas abordagens metodológicas em sua prática 

pedagógica, visando a uma aprendizagem mais colaborativa e significativa.  

 
5.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O MODELO DE MUDANÇA CONCEITUAL COM 
ESTRATÉGIA PARA SUPERAÇÃO DAS CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS 
 

 Segundo Silva, Silva e Nuñez (2004, p.227): 

 

Os modelos de ensino por mudança conceitual propostos na literatura 
adotam um enfoque construtivista frente à natureza do conhecimento 
e sua aquisição, assumindo que o aluno elabora e constrói seu próprio 
conhecimento, tomando consciência de suas limitações, procurando 
superá-las. 

 

No modelo de mudança conceitual, o conhecimento das ideias, opiniões e 

concepções alternativas dos estudantes é fundamental para obtenção de uma 

aprendizagem significativa. De acordo com Ausubel (2000), o conhecimento prévio é 

a variável que mais influencia a aprendizagem significativa. Assim, o diagnóstico das 

concepções alternativas aponta como uma ferramenta essencial para identificar erros 

conceituais e dificuldades de aprendizagem dos conceitos apresentados aos 

estudantes.  
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Os modelos de mudança conceitual consistem no confrontamento de ideias 

prévias ou concepções alternativas dos estudantes com situações contraditórias para 

promover conflito cognitivo (PIAGET, 1977).  

Vários autores sinalizam para a importância desse pressuposto no processo 

de ensino e aprendizagem.  Nessa direção, Nigro e Campos (1999) consideram o 

conflito cognitivo como um elemento essencial para que ocorra a mudança conceitual. 

Pozo (2002) afirma que, para ocorrer a mudança das ideias prévias dos alunos e a 

reestruturação ou construção de um conhecimento científico, é necessário envolver o 

aluno em num processo de explicitação de ideias, promover o conflito cognitivo, até 

alcançar a mudança conceitual.  

Nesse sentido, Pozo (2002) vai mais além, mostrando que, para haver 

mudança conceitual, a aprendizagem de um conceito científico não consiste apenas 

na troca de uma ideia qualquer por outra cientificamente aceita, e que, para que os 

estudantes compreendam a superioridade de um novo conceito é necessário 

confrontá-los com situações conflituosas que desafiem as ideias prévias, sendo 

possível mostrar suas limitações. O autor mostra, ainda, que a tomada de consciência 

pelos estudantes de seus conceitos espontâneos, dos processos de mudança e das 

vantagens do novo conhecimento são pontos indispensáveis para a mudança 

conceitual. 

Apesar da importância do conhecimento das ideias prévias, como 

possibilidade de predizer situações de aprendizagem, e do conflito cognitivo para o 

avanço conceitual nos estudantes, a literatura mostra diferentes elementos críticos ao 

modelo de mudança conceitual. Silva, Silva e Nuñez (2004) apresentam uma síntese 

sobre as limitações do modelo de mudança conceitual sinalizadas por Pozo (2002), 

Martinez (1999a, 1999b), em que afirmam ser problemático denominar de mudança 

conceitual, visto que nesse processo ocorre, além da mudança conceitual, a mudança 

de concepções ou ideias dos fenômenos que se estudam. Martinez (1999 apud 

SILVA; SILVA; NUÑEZ, 2004) ainda afirma que no modelo de mudança conceitual, a 

sequência: insatisfação – conflito cognitivo – exposição da nova ideia – mudança de 

conceito não é tão evidente no plano da cognição do aluno. Nesse sentido, Silva, Silva 

e Nuñez (2004) explicam que um conflito cognitivo, proposto pelo professor, nem 

sempre irá funcionar na mesma medida para os alunos.  

Dentre as várias críticas ao modelo de mudança conceitual, destacamos a de 

Pozo e Crespo (1998), cuja argumentação baseia-se no fato de que: (1) após a 
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estratégia de utilização sistemática de conflitos cognitivos, observa-se que as 

concepções alternativas persistem; (2) existe pouca consistência de propostas de 

ensino que deixam implícitas as intenções da aprendizagem; (3) não levam a uma 

reestruturação curricular que integre o estudo das concepções a um currículo 

tradicional; (4) com a intenção de sempre procurar substituir as ideias prévias, 

identificadas como erros conceituais, os estudantes acabam por escondê-las; (5) 

levam a uma visão positiva do conhecimento científico, quando desvalorizam as ideias 

prévias; (6) limitam-se à mudança de conceitos, sem prestar atenção às mudanças 

procedimentais e atitudinais necessárias. 

Diante das críticas ao modelo de mudança conceitual, vários autores têm se 

preocupado em discutir um novo modelo que considere a mudança conceitual 

procedimental e metodológica (GIL-PÉREZ, 1994). Nessa perspectiva, o uso de 

estratégias inovadoras pelo professor pode contribuir para que os estudantes tomem 

consciência de suas ideias alternativas, com a finalidade de reconstruir ou explicar 

novas representações de conteúdos conceituais, além de atingir os objetivos 

procedimentais e atitudinais. Mas, para isso, é necessário que o professor identifique 

e reflita sobre suas próprias concepções alternativas, além daquelas dos estudantes, 

e considere-as para a elaboração de estratégias didáticas mais intencionais, 

transpondo-as para o planejamento e a ação pedagógica.  

 

5.3 PROPOSTA DE UNIDADE DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA 
(UEPS) PARA A TRANSPOSIÇÃO DAS CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS NO 
PLANEJAMENTO E AÇÃO PEDAGÓGICA 
 

Para a aprendizagem ser realmente significativa, a mudança conceitual deve 

ocorrer, não pela imposição do conflito cognitivo direto, mas pelo enfrentamento 

progressivo das concepções iniciais, a partir do desenvolvimento de potenciais 

atividades diversificadas e priorização de situações de aprendizagens 

problematizadoras, que estimulem a reflexão.  

Nesse sentido, é necessário que o professor promova situações de 

aprendizagens diversificadas, possibilitando ao aluno o enfrentamento e reflexão do 

seu conhecimento inicial (ideias prévias) e a construção de um novo conhecimento 

mais próximo do científico.   

A partir da identificação das concepções alternativas e erros conceituais dos 

estudantes, investigados nesta pesquisa, sobre os conteúdos de genética, ministrados 
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no ensino fundamental, ressalta-se uma sequência de atividade diversificada, 

contemplando as concepções iniciais dos alunos, a tipologia dos conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais, o uso de situação – problema em níveis 

crescentes de complexidade, como tarefa conflitante, no sentido de propiciar a 

reconstrução de conceitos progressivamente. Para isso, elaborou-se uma Unidade de 

Ensino Potencialmente Significativa – UEPS, conforme proposto por Moreira (2012), 

por contemplar tais enfoques e apresentar uma contribuição ao ensino de ciências, no 

sentido de minimizar a prática da aprendizagem mecanicista tão comum em nossas 

escolas. 

O princípio filosófico da UEPS de Moreira (2012) baseia-se no fato de que só 

há ensino quando há aprendizagem e essa deve ser significativa; ensino é o meio, 

aprendizagem significativa é o fim; materiais de ensino que busquem essa 

aprendizagem devem ser potencialmente significativos. Segundo o autor supracitado, 

a UEPS é uma sequência didática teoricamente fundamentada e, por isso, possui 

maior potencial de êxito na facilitação da aprendizagem significativa, por levar em 

conta o conhecimento prévio; os organizadores prévios; a diferenciação progressiva; 

a reconciliação integradora e a consolidação, propondo atividades colaborativas em 

torno de situações problemas, mediante a negociação de significados, e buscando 

evidências de aprendizagem significativa dentro de uma perspectiva  de 

progressividade e complexidade. 

A abordagem de UEPS de Moreira (2012) fundamenta-se no marco teórico da 

teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (1968; 2000), em visões clássicas e 

contemporâneas com outros autores.  

Nesse contexto, Moreira (2012, p.46-47) destaca os seguintes princípios 

norteadores das UEPS: 

  

1 O conhecimento prévio é a variável que mais influencia a 
aprendizagem significativa (Ausubel);  
2 Pensamentos, sentimentos e ações estão integrados no ser que 
aprende; essa integração é positiva, construtiva, quando a 
aprendizagem é significativa (Novak);  
3 É o aluno quem decide se quer aprender significativamente 
determinado conhecimento (Ausubel; Gowin);   
4 Organizadores prévios mostram a racionabilidade entre novos 
conhecimentos e conhecimentos prévios;  
5 São as situações-problema que dão sentido a novos 
conhecimentos (Vergnaud); elas devem ser criadas para despertar a 
intencionalidade do aluno para a aprendizagem significativa;  
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6 Situações-problema podem funcionar como organizadores 
prévios;  
7 As situações-problema devem ser propostas em níveis 
crescentes de complexidade (Vergnaud);  
8 Em frente a uma nova situação, o primeiro passo para resolvê-
la é construir, na memória de trabalho, um modelo mental funcional, 
que é um análogo estrutural dessa situação (Johnson-Laird);  
9 A diferenciação progressiva, a reconciliação integradora e a 
consolidação devem ser levadas em conta na organização do ensino 
(Ausubel);  
10  A avaliação da aprendizagem significativa deve ser feita em 
termos de buscas de evidências; a aprendizagem significativa é 
progressiva;  
11  O papel do professor é o de provedor de situações-problema, 
cuidadosamente selecionadas, de organizador do ensino e mediador 
da captação de significados de parte do aluno (Vergnaud; Gowin); 
12  Interação social e a linguagem são fundamentais para a 
captação de significados (Vygotsky; Gowin);  
13  Um episódio de ensino envolve uma relação triádica entre 
aluno, docente e materiais educativos, cujo objetivo é levar o aluno a 
captar e compartilhar significados que são aceitos no contexto da 
matéria de ensino (Gowin);  
14  Essa relação poderá ser quadrática, na medida em que o 
computador não for usado apenas como material educativo, ou seja, 
na medida em que for também mediador da aprendizagem;  
15  A aprendizagem deve ser significativa e crítica, não mecânica;  
16  A aprendizagem significativa crítica é estimulada pela busca de 
respostas (questionamento), ao invés da memorização de respostas 
conhecidas, pelo uso da diversidade de materiais e estratégias 
instrucionais, pelo abandono da narrativa em favor de um ensino 
centrado no aluno. 

 

As sequências de atividades propostas nesta pesquisa foi planejada visando 

à transposição das concepções alternativas diagnósticas nos alunos do oitavo ano do 

ensino fundamental, para o planejamento e a ação pedagógica.   

Em síntese, as concepções alternativas identificadas neste estudo sobre os 

conteúdos de genética são apresentadas no quadro 16. 
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Quadro 16 – Concepções alternativas (C.A) identificadas neste estudo sobre os conteúdos de genética 

CONCEITO 
CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS (CA) IDENTIFICADAS 

NESTE TRABALHO 
CA EM OUTROS 

TRABALHOS 

ORIGEM DAS (CA) 
(Pozo e crespo 1998*; Bachelard, 

1996**)  

C
É

L
Ú

L
A

 

Dificuldade de reconhecimento da célula como unidade 
formadora dos seres vivos 
Dificuldade de associação entre células, moléculas. 
 Dificuldade de reconhecimento e identificação de: 

 Partes constituintes da célula (membrana, citoplasma 
e núcleo), confundindo a membrana plasmática como 
citoplasma e vice versa;  

 Organelas citoplasmáticas (ausência de 
organelas/estruturas no citoplasma);  

 Material nuclear (cromossomo) dentro do núcleo  

Santana, 
Sarmento e 
Wartha (2011); 
Topçu e Sahin-
Pekmez (2009); 
Fogaça (2006). 

SENSORIAL* (cotidiano) 
CULTURAL* (mídia) 
ESCOLAR* (livro didático 
/método/CA do professor) 
OBSTÁCULOS 
EPISTEMOLÓGICOS E 
PEDAGÓGICOS** (O conhecimento 
geral, a experiência primeira, o 
obstáculo verbal e o conhecimento 
pragmático) 

D
N

A
 

Dificuldade de reconhecimento, identificação e localização 
como matéria//estrutural nuclear.  
Dificuldade de reconhecimento de associação/relação da 
função de cromossomo, DNA e Gene. 

 Identificando e localizando o DNA como componente 
do corpo humano, no óvulo e no espermatozoide, no 
sangue e no citoplasma da célula, no sistema 
reprodutor, embrião, estômago, sangue e no cérebro. 

 
Lima, Pinton e 
Chaves (2007); 
Pedrancini  
(2008); Primon e 
Rezende (2009); 
Topçu e Sahin-
Pekmez (2009). 

SENSORIAL* (cotidiano) 
CULTURAL* (mídia) 
ESCOLAR* (livro didático 
/método/CA do professor 
OBSTÁCULOS 
EPISTEMOLÓGICOS E 
PEDAGÓGICOS** (o conhecimento 
geral, a experiência primeira, o 
obstáculo verbal e o conhecimento 
pragmático) 
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C
R

O
M

O
S

S
O

M
O

 

Dificuldade de reconhecimento da função, identificação e 
localização como material/estrutura nuclear  
Dificuldade de reconhecimento de associação/relação da 
função de cromossomo, DNA e Gene. 

 Reconhecimento como espermatozoide, própria 
célula, órgão, molécula, e conjunto de células 

 Localização no citoplasma, sistema reprodutor, 
embrião, estômago, no sangue e no cérebro.  

 Atribuição de função de reprodução (desenvolver 
filho/formar espermatozoide), proteção do corpo e 
influência no sono (para dormir caso contrário pode 
ser letal).  

 
Paiva e Martins 
(2005)   
 
Topçu e Sahin-
Pekmez (2009);  
Fogaça (2006);  
Fogaça (2006). 

SENSORIAL* (cotidiano) 
CULTURAL* (mídia) 
ESCOLAR* (livro didático 
/método/CA do professor 
OBSTÁCULOS 
EPISTEMOLÓGICOS E 
PEDAGÓGICOS**(O conhecimento 
geral, a experiência primeira, o 
obstáculo verbal e o conhecimento 
pragmático) 

G
E

N
E

 

Dificuldade de reconhecimento da função, identificação e 
localização como material/ estrutura nuclear  
Dificuldade de reconhecimento de associação/relação da 
função de cromossomo, DNA e Gene. 

 Reconhecimento de localização no espermatozoide, 
no óvulo feminino, no sistema reprodutor, no embrião, 
no estômago, nos órgãos genitais da mulher e no 
sangue. 

 Reconhecimento da constituição/função, como 
moléculas, células, da genética do pai e da mãe, dos 
espermatozoides, do esperma, fecundação do óvulo 
com o espermatozoide 

Paiva e Martins 
(2005)   
 
Boujemaa et  al 
(2010) 
 
Topçu e Sahin-
Pekmez (2009) 

SENSORIAL* (cotidiano) 
CULTURAL* (mídia) 
ESCOLAR* (livro didático 
/método/CA do professor 
OBSTÁCULOS 
EPISTEMOLÓGICOS E 
PEDAGÓGICOS**(O conhecimento 
geral, a experiência primeira, o 
obstáculo verbal e o conhecimento 
pragmático) 

H
E

R
E

D
IT

A
R

IE

D
A

D
E

 

Dificuldade de reconhecimento do termo e do fenômeno  

 Reconhecimento do termo como “tipo de órgão do 
corpo” e “algo que fica para a alguém da família ao 
morrer”.  

 Reconhecimento da transmissão das características 
através do sangue 

Calazans, Cruz e 
Teixeira (2003)  
Predancini, 
Corazza e Galuch 
(2011) ; Topçu e 
Sahin-Pekmez 
(2009) 

SENSORIAL* (cotidiano) 
CULTURAL* (mídia) 
ESCOLAR* (livro didático 
/método/CA do professor) 
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Além dos princípios norteadores de Moreira (2012) para a construção de uma 

UEPS, também foi considerado, para a elaboração desta proposta de unidade de 

ensino potencialmente significativa, o tópico específico do eixo temático Ser Humano 

e Saúde (BRASIL, 1998), e as competências e habilidades que os alunos precisam 

desenvolver acerca dos conteúdos do ensino de ciências naturais nesse ciclo do 

ensino básico. Na organização sequencial da UEPS proposta, buscou-se organizar a 

sequência de atividades, privilegiando relações existentes entre as habilidades e 

competências do tópico específico e a tipologia dos conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais (NIGRO; CAMPOS, 1999), contemplando as orientações 

didáticas para o planejamento de unidades, como a problematização e a integração 

de atividades.  

O documento oficial da educação brasileira – PCNs (BRASIL, 1998) – orienta 

que conteúdos centrais para o desenvolvimento de conceitos, procedimentos e 

atitudes para esse tópico específico - Ser Humano e Saúde – devem contemplar 

critérios que levem os estudantes do quarto ciclo a possuírem certa autonomia na 

busca de informações em fontes variadas, sabendo apreciar a importância de 

utilização de diferentes fontes para a composição de um quadro mais geral de um 

tema. Para isso, indica como principais orientações: a compreensão do organismo 

humano como um todo; a interpretação de diferentes relações e correlações entre 

sistemas, órgãos, tecidos em geral, reconhecendo fatores internos e externos ao 

corpo, que concorrem na manutenção do equilíbrio; as manifestações e os modos de 

prevenção de doenças comuns em sua comunidade, e o papel da sociedade humana 

na preservação da saúde coletiva e individual; reconhecimento de processos comuns 

a todas as células do organismo humano e de outros seres vivos: crescimento, 

respiração, síntese de substâncias e eliminação de excretas; compreensão dos 

sistemas nervoso e hormonal como sistemas de relação entre os elementos internos 

do corpo e do corpo todo com o ambiente, em situações do cotidiano ou de risco à 

integridade pessoal e social, valorizando condições saudáveis de vida. 

Nesse sentido, o ensino de Ciências Naturais deverá se organizar de forma 

que, ao final do ensino fundamental, os alunos tenham desenvolvido habilidades e 

competências específicas para a formação de um cidadão crítico e consciente. Das 

oito habilidades e competências previstas nos PCNs (BRASIL, 1998), sete delas foram 

contempladas na proposta de UEPS apresentada neste trabalho. O quadro 17 
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apresenta a proposta de unidade de ensino potencialmente significativa sobre 

conteúdos de genética para o ensino fundamental considerada neste estudo. 
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Quadro 17 – Passos, sequências e caracterização da proposta de unidade de ensino potencialmente significativa (UEPS) sobre conteúdos 
de genética para o ensino fundamental 

Definição do tópico do específico a ser 
abordado, identificando seus aspectos 
declarativos e procedimentais 
(MOREIRA, 2012) 

Os tópicos a serem ensinados foram definidos a partir da identificação das concepções 
alternativas dos alunos nesta pesquisa, e compreendem os conteúdos centrais para o 
desenvolvimento de conceitos, procedimentos e atitudes, para o Eixo temático - Ser Humano e 
Saúde, orientado pelos PCNs (BRASIL, 1998) 
 

Objetivo geral  
Contribuir para a superação e a prevenção da permanência das dificuldades de aprendizagem 
de conceitos básicos de genética no ensino fundamental. 

Conteúdos  

 Nível de organização celular, tipos de células, partes constituintes da célula, composição e 
localização do material genético, compreensão do fenômeno da hereditariedade, aplicação da 
genética.  
 

PASSOS DA UEPS (MOREIRA, 2012)  
PASSOS DA 
PRESENTE 
PROPOSTA 

OBJETIVO/CONTEÚDO ESTRATÉGIAS 

COMPETÊNCIAS E 
HABILIDADES DO PCN 

CONTEMPLADAS 
NESSE ESTUDO 
(BRASIL, 1998) 

PASSO 1 
 Criar/propor situação (ações) que 
leve(m) o aluno a externalizar seu 
conhecimento prévio. 

Predisposição 
para a 
aprendizagem 
inicial: 
Conhecendo as 
ideias dos alunos 
sobre os 
conteúdos 

Conceituais: Identificar 
as ideias, opiniões dos 
alunos sobre célula e 
material genético (DNA, 
Gene cromossomo) e 
fenômeno da 
hereditariedade. 
 
Procedimentais: 
reconhecimento dos 
conceitos pela expressão 
das ideias mentais por 
meio da escrita e 
desenhos  

Aplicação de um 
questionário 
contendo questões 
abertas e elaborar 
representações 
mentais por meio 
de desenhos.  

Compreender a Ciência 
como um processo de 
produção de 
conhecimento e uma 
atividade humana, 
histórica, associada a 
aspectos de ordem 
social, econômica, 
política e cultural.  * 
Compreender a natureza 
como um todo dinâmico e 
o ser humano, em 
sociedade, como agente 
de transformações do 
mundo em que vive em 
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Atitudinais: possuir e 
valorizar a organização 
ao realizar a tarefa  
 

relação essencial com os 
demais seres vivos e 
outros componentes do 
ambiente. * 

PASSO 2 
 Propor situações-problema, em nível 
bem introdutório/ introdução do 
conhecimento (declarativo ou 
procedimental) 

Situação de 
aprendizagem 
inicial: Utilizando 
organizadores 
prévios para 
introdução dos 
conceitos  

Conceituais: reconhecer 
os níveis de organização, 
estruturas básicas da 
célula e localização do 
material genético. 
Procedimentais: 
identificar e reconhecer 
as partes constituintes da 
célula; Desenvolver 
habilidade de auto 
avaliação  
Atitudinais: reconhecer a 
relação entre os 
conteúdos estudados 
com seus conhecimentos 
prévios e o científico 

Uso de situação 
problema; 
apresentação e 
avaliação do 
desenho elaborado 
pelo aluno; 
exposição de vídeo 
didático* para 
apresentar o 
conteúdo; uso de 
jogo dos 5 erros* 
para identificação 
do erro pelos 
alunos.  

Saber combinar leituras, 
observações, 
experimentações e 
registros para coleta, 
comparação entre 
explicações, 
organização, 
comunicação e 
discussão de fatos e 
informações 
 

PASSO 3  
Apresentar o conhecimento a ser 
ensinado/aprendido, levando em conta 
a diferenciação progressiva, 
começando com aspectos mais gerais, 
inclusivos, seguida de atividade de 
apresentação ou discussão em grande 
grupo; 

Apresentação 
dos conteúdos: 
fundamentando 
os 
conhecimentos 
sobre a célula e o 
material genético 

Conceituais: Reconhecer 
os níveis de organização, 
estruturas básicas da 
célula e localização do 
material genético, e 
compreender os 
fenômenos envolvidos na 
hereditariedade. 
Procedimentais: 
identificar as partes 
constituintes da célula 
através da construção de 
modelos didáticos. 
Retroalimentação dos 
conceitos apreendidos; 

 Aula expositiva 
dialógica (slides em 
data show ou 
retroprojetor, mural 
ou quadro negro) e 
construção de 
modelos didáticos. 
Apresentação e 
discussão em 
grupo  

Formular questões, 

diagnosticar e propor 

soluções para problemas 

reais a partir de 

elementos das Ciências 

Naturais, colocando em 

prática conceitos, 

procedimentos e atitudes 

desenvolvidos no 

aprendizado escolar 

Valorizar o trabalho em 
grupo, sendo capaz de 
ação crítica e cooperativa 
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desenvolvimentos de 
habilidades para 
construir modelos e 
avaliar criticamente. 
Desenvolver habilidade 
de auto avaliação  
Atitudinais: Atitudinais: 
reconhecer a relação 
entre os conteúdos 
estudados com seus 
conhecimentos prévios e 
o científico; possuir e 
valorizar a organização 
ao realizar a tarefa; 
respeitar professor e 
colegas; valorizar o 
trabalho coletivo. 

para a construção coletiva 
do conhecimento  

PASSO 4  
Retomar os aspectos mais gerais, 
estruturantes do conteúdo da unidade 
de ensino, em nova apresentação, 
porém em nível mais alto de 
complexidade em relação à primeira 
apresentação; as situações-problema 
devem ser propostas em níveis 
crescentes de complexidade; mas deve, 
necessariamente, envolver negociação 
de significados e mediação docente;  

Situação 
problema para 
aprofundar o 
conteúdo: 
Aprofundando o 
conhecimento 
sobre material 
genético e 
hereditariedade. 

Conceituais: Entender 
como ocorre o processo 
de transmissão das 
características 
hereditárias entre as 
gerações em nível 
celular.  
Procedimentais: 
compreender e 
diferenciar as estruturas: 
cromossomos, genes, 
DNA e relacioná-las aos 
processos da 
hereditariedade e os 
cariótipos normais e 
sindrômicos. 
Atitudinais: estabelecer 
relação entre os 

Situação problema 
– Leitura 
compartilhada de 
um texto sobre o 
tema, e montagem 
do cariótipo 
humano normal e 
sindrômicos mais 
comuns. 

Saber combinar leituras, 
observações, 
experimentações e 
registros para coleta, 
comparação entre 
explicações, 
organização, 
comunicação e 
discussão de fatos e 
informações 

 

Valorizar o trabalho em 
grupo, sendo capaz de 
ação crítica e cooperativa 
para a construção coletiva 
do conhecimento  
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processos de 
transmissão das 
características e os 
conhecimentos 
adquiridos no cotidiano. 

PASSO 5  
Concluindo a unidade, dar seguimento 
ao processo de diferenciação 
progressiva retomando as 
características mais relevantes do 
conteúdo em questão, porém de uma 
perspectiva integradora, ou seja, 
buscando a reconciliação integrativa. 
 

Revisão e 
integração de 
conteúdos: Nova 
situação 
problema para 
aplicação do 
conhecimento 

 Conceituais: Alterações 
cromossômicas, 
aplicações e vantagens 
no campo da genética. 
Procedimentais: 
identificar o cariótipo 
humano e compreender 
como os conhecimentos 
genéticos podem ser 
aplicados na produção de 
biotecnologia e no 
diagnóstico e prevenção 
de doenças hereditárias. 
Atitudinais: demonstrar 
interesse pelo 
conhecimento no campo 
da genética como forma 
de interagir melhor na 
sociedade em que vive; 
entender que a síndrome 
de Down não caracteriza-
se, necessariamente 
como uma doença. 

Situação problema 
– Apresentação e 
discussão da 
resolução do 
problema, expondo 
os novos 
significados de 
forma colaborativa, 
envolvendo 
conceitos de 
hereditariedade e o 
preconceito social 
em relação à 
síndrome de Down. 

Identificar relações entre 

conhecimento científico, 

produção de tecnologia 

e condições de vida, no 

mundo de hoje, e em 

sua evolução histórica, e 

compreender a 

tecnologia como meio 

para suprir 

necessidades humanas, 

sabendo elaborar juízo 

sobre riscos e benefícios 

das práticas científico-

tecnológicas; 

Compreender a saúde 

pessoal, social e 

ambiental como bens 

individuais e coletivos 

que devem ser 

promovidos pela ação 

de diferentes agentes; 

Valorizar o trabalho em 
grupo, sendo capaz de 
ação crítica e cooperativa 
para a construção coletiva 
do conhecimento  
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PASSO 6 
Avaliação da aprendizagem por meio da 
UEPS deve ser feita ao longo de sua 
implementação por meio de uma 
avaliação somativa e formativa 
(situações, tarefas resolvidas 
colaborativa mente, registros do 
professor)  
 

Avaliação e 
Recursividade:  
Avaliando e 
recuperando 
conhecimentos  

Conceituais: níveis de 
organização, estruturas 
básicas da célula e 
localização do material 
genético. 
Procedimentais: 
Retroalimentação dos 
conceitos apreendidos; 
Relacionar e identificar 
as partes constituintes da 
célula utilizando o 
modelo mental 
produzidos 
anteriormente. 
Atitudinais: Estabelecer 
relação entre conceitos 
prévio, atuais e cotidiano 
sobre os conteúdos 
trabalhados.  
 

Reconstrução do 
desenho inicial 
sobre a célula e 
aplicação de um 
questionário, 
contendo questões 
abertas como 
atividade avaliativa.  
Elaborar, 
individualmente, 
registros dos 
aspectos 
observados 
anteriormente 
acerca do tema em 
estudo, 
considerando as 
informações 
obtidas e 
estabelecer relação 
com novos 
conhecimentos 
produzidos. 
 

Formular questões, 

diagnosticar e propor 

soluções para problemas 

reais a partir de 

elementos das Ciências 

Naturais, colocando em 

prática conceitos, 

procedimentos e atitudes 

desenvolvidos no 

aprendizado escolar. 

 
 

PASSO 7 
 

Avaliação 
formativa e 
somativa: 
Avaliação da 
aprendizagem na 
UEPS e da 
própria UEPS 

Conceituais: Identificar 
as ideias, opiniões dos 
alunos sobre célula e 
material genético (DNA, 
Gene e cromossomo) e 
fenômeno da 
hereditariedade. 
 
Procedimentais: 
relacionar as ideias 
iniciais e opiniões dos 

Avaliar se houve 
mudança 
conceitual em 
relação às ideias 
iniciais e opiniões 
dos alunos 

NÃO SE APLICA 
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alunos sobre célula, 
material genético e 
fenômeno da 
hereditariedade. 
 
Atitudinais: avaliar se os 
alunos demonstraram 
interesse pela ciência 
como forma de 
compreender melhor o 
ambiente ao seu redor. 

PASSO 8 
A UEPS será considerada exitosa se a 
avaliação do desempenho dos alunos 
fornecer evidências de aprendizagem 
significativa (captação de significados, 
compreensão, capacidade de explicar, 
de aplicar o conhecimento para resolver 
situações-problema). A aprendizagem 
significativa é progressiva, o domínio de 
um campo conceitual é progressivo; por 
isso, a ênfase em evidências, não em 
comportamentos finais. 

Avaliação da 
própria UEPS 

Avaliar se houve 
aprendizagem 
significativa dos alunos. 
. 

Avaliar cada etapa 
da UEPS tomando 
como base os 
objetivos 
almejados para 
cada etapa. Avaliar 
e fazer adaptações 
de tempo, seleção 
de conteúdos e 
objetivos, 
abordagens dos 
conteúdos, 
sequência de 
atividades e 
conteúdos, se 
necessário.  
 

NÃO SE APLICA 

 

Legenda: *Habilidade pretendida a partir da identificação das opiniões dos estudantes até o final da sequência de atividades.
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5.3.1 A proposta de UEPS para ensinar conteúdos de genética no ensino 
fundamental  
 

Essa sequência de atividades é um produto de dissertação de mestrado do 

Programa de Pós-graduação do Ensino de Ciências – PPGECNM da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, cujo suporte teórico foi a aprendizagem 

potencialmente significativa, crítica e não mecânica, a exemplo de Moreira (2000; 

2005; 2006; 2008; 2012). Os tópicos a serem ensinados nessa proposta foram 

definidos a partir da identificação das concepções alternativas dos alunos de ensino 

fundamental do quarto ciclo de escola pública, como pesquisa desta dissertação.  

O objetivo geral dessa UEPS é contribuir para a superação e a prevenção da 

permanência das dificuldades de aprendizagem sobre conceitos básicos de genética 

no ensino fundamental. Definiu-se como conteúdos o nível de organização celular, 

tipos de células, partes constituintes da célula, composição e localização do material 

genético, compreensão do fenômeno da hereditariedade e aplicação da genética. 

A UEPS é composta por oito passos sequenciais, totalizando 16 aulas de 

cinquenta minutos, direcionadas ao quarto ciclo do ensino fundamental, conforme as 

etapas ou passos a seguir:  

  

1 Predisposição para a aprendizagem inicial: Conhecendo as ideias dos alunos sobre 
os conteúdos.  

O objetivo dessa etapa é levantar os conhecimentos prévios dos alunos, 

aceitos ou não no contexto e nível de ensino, relevante para a promoção de uma 

aprendizagem significativa dos conteúdos a serem trabalhados. Propõe-se a 

aplicação de um questionário (APÊNDICE F), contendo questões abertas sobre 

conceitos básicos de genética, e folhas de respostas para a elaboração das 

representações mentais (desenhos) sobre a célula e o cromossomo (APÊNDICE G e 

APÊNDICE H). Esse instrumento complementará as questões respondidas através do 

questionário, e essa etapa pode ser executada no primeiro contato com a turma, 

explicitando aos alunos o objetivo e criando um ambiente de cooperação e integração.  

Ao final, pedir aos alunos que explique seu próprio desenho, por escrito, usando suas 

próprias palavras, que deve ser entregue ao professor no final de cada uma das duas 

aulas utilizadas. 
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2 Situação de aprendizagem inicial: Utilizando organizadores prévios para introdução 
dos conceitos.  

Com o objetivo de introduzir os conteúdos conceituais e procedimentais a 

serem ensinados, propõe-se uma situação-problema (APÊNDICE J) e um jogo 

(APÊNDICE K), considerando os conhecimentos prévios dos alunos, levantados na 

primeira etapa da sequência. Essa situação problema deve ser elementar, de modo a 

preparar o aluno para o que se quer ensinar, e podem funcionar como organizador 

prévio. Assim, pergunta-se: Qual é e onde está localizado o material genético na 

célula?  Para apresentação e discussão dessa questão, o professor convida alunos 

voluntariamente para apresentar o resultado do seu desenho, organizando e 

categorizando no quadro os resultados indicados pelos alunos. Em seguida, é 

apresentado um vídeo intitulado: “Filho de peixe, peixinho é” que será disponibilizado 

no site do programa de Pós Graduação em Ensino das Ciências e Matemática, 

http://www.posgraduacao.ufrn.br//ppgecnm, sobre a organização e 

constituição celular dos seres vivos, com ênfase no material genético, com duração 

de 06 minutos. Na sequência, propõe-se a aplicação do Jogo dos “5 Detalhes da 

célula”, visando à identificação das partes constituintes e da composição e localização 

do material genético na célula, a partir da comparação do conteúdo mostrado no vídeo 

na etapa anterior. Em seguida, distribuem-se cópias das representações mentais 

elaboradas entre os alunos de forma aleatória, de modo que os alunos não recebam 

a representação produzida por ele mesmo. Recomenda-se pedir permissão prévia aos 

alunos para avaliação de seus desenhos pelos colegas. Finalmente, os resultados 

devem ser apresentados e discutidos pelos alunos, com mediação docente, sem, 

necessariamente, chegar às respostas. É importante lembrar que, se a turma for muito 

grande, a atividade pode ser adaptada para ser realizada em grupo. A duração dessa 

etapa será de duas ou três aulas. 

 

3. Apresentação dos conteúdos: fundamentando os conhecimentos sobre a célula e o 
material genético.  

Objetiva-se apresentar os conteúdos a serem ensinados e aprendidos sobre 

a organização celular dos seres vivos, tipos e partes constituintes da célula, o material 

nuclear e o fenômeno da hereditariedade, iniciando com aspectos mais gerais para os 

específicos, dando uma visão inicial do todo. Sugere-se uma aula expositiva dialógica 

(APÊNDICE L) para fundamentação dos conceitos básicos, se possível, com a 

apresentação de slides em data show ou retroprojetor, mural ou quadro negro. 

http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/documentos.jsf?lc=pt_BR&id=134&idTipo=4
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Seguida de uma atividade colaborativa (APÊNDICE M e APÊNDICE N) em grupo, 

com posterior apresentação e discussão dos resultados pelos alunos.  Indica-se como 

estratégia a elaboração de modelos didáticos (APÊNDICE O) confeccionados com 

massa de biscuit, usando como referência imagens em três dimensões, virtuais e/ou 

impressas em pranchas coloridas ou figuras de livro didático.  Na continuidade, fazer 

a apresentação dos modelos confeccionados a fim de socializar e discutir os 

resultados com os demais colegas de sala, sempre com a mediação do professor. 

Essas atividades serão realizadas em quatro aulas, sendo uma para a exposição 

dialógica, duas para a confecção dos modelos e uma para a apresentação e 

discussão. 

 

4. Situação problema para aprofundar o conteúdo: Aprofundando o conhecimento 

sobre material genético e hereditariedade.  

Propõe-se uma situação problema para a retomada dos conteúdos mais gerais da 

unidade didática, em nível mais alto de complexidade em relação à anterior, bem como 

a revisão dos conteúdos. A situação problema tem como base a explicação de que se 

pode observar em um cariótipo, uma vez que as alterações estruturais e numéricas 

podem desencadear algumas síndromes, se o cariótipo é igual para todos os seres 

vivos; se o cariótipo do homem e da mulher é igual, e que aplicações o cariótipo possui 

para a saúde das populações humanas. Assim, propõem-se a seguinte situação 

problema: em uma cidade nasceu uma criança com algumas características distintas 

e foi encaminhada para uma Unidade Básica de Saúde do município. Diante da 

situação o médico indicou a coleta de sangue para possíveis esclarecimentos sobre o 

diagnóstico. Foi realizado o exame de cariótipo. Sabendo-se que o cariótipo é o 

conjunto de cromossomos de uma espécie. O que o exame poderá esclarecer? Os 

cariótipos de todos os seres vivos são iguais entre si? Por meio de uma alteração no 

número de cromossomos, a espécie humana, pode desenvolver alguma síndrome ou 

doença genética? 

Para subsidiar e incrementar a discussão sobre o tema, sugere-se a leitura 

compartilhada de um texto estruturado sobre o tema: “Desvendando mistérios das 

alterações cromossômicas (APÊNDICE Q), seguida de discussão mediada pelo 

professor. O texto estruturado aborda a contextualização de tópicos sobre a 

hereditariedade, definição de cariótipos e suas variações em relação ao número, 

tamanho e forma, desenvolvimento das síndromes e más formações congênitas, bem 
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como as aplicações no campo da genética. Dando continuidade, os alunos serão 

orientados a realizar uma atividade em grupo, a qual consiste na montagem do 

cariótipo humano normal masculino, bem como dos sindrômicos mais comuns. O 

professor deve mediar essa atividade, orientando, auxiliando os alunos, distribuindo o 

roteiro (APÊNDICE R), pranchas (APÊNDICE S, APÊNDICE T e APÊNDICE U), 

contendo cromossomos para a montagem dos cariótipos, bem como a folha de 

resposta (APÊNDICE V) para a montagem do cariótipo. Os alunos serão divididos em 

grupos, e cada grupo receberá um tipo de cariótipo – cariótipo normal masculino, 

cariótipo portando a síndrome de Down e síndrome de Turner, finalizando com a 

apresentação dos resultados pelos grupos, propiciando a interação e a discussão de 

significados. Essa etapa ocupará quatro aulas, sendo duas para responder à situação 

problema por meio da leitura do texto, e mais duas para a construção do cariótipo.  

 

5. Revisão e integração de conteúdos: Nova situação problema para aplicação do 
conhecimento.  

A partir de nova situação problema, busca-se a reconciliação integrativa e a 

revisão dos conteúdos, por meio da apresentação e discussão de novos significados 

de forma colaborativa. A situação problema envolve um enunciado, uma 

contextualização do conceito de hereditariedade e o preconceito social em relação à 

síndrome de Down (APÊNDICE X). Dessa forma propõe-se a seguinte situação 

problema: Após o nascimento de uma criança detectou-se que no cariótipo havia uma 

Trissomia do cromossomo 21 e a criança possuía 47 cromossomos ao invés de 46 

cromossomos.  Que tipo de síndrome caracteriza essa distribuição de cromossomos 

no homem?  Em sua opinião, os portadores desta síndrome são considerados 

doentes? Por que os portadores desta síndrome sofrem preconceito social?  Ao 

prosseguir, os alunos devem ser orientados a reunirem-se em grupo para discussão 

e defesa de um posicionamento justificado em relação à situação. O professor faz a 

mediação da discussão, revendo os conceitos envolvidos na situação problema por 

meio de uma aula expositiva dialógica. A atividade ocupará duas aulas. 
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6.  Avaliação e Recursividade: Avaliando e recuperando conhecimentos.  

Objetiva-se fazer uma avaliação somativa sobre os conteúdos trabalhados e 

reconstrução do desenho inicial sobre a célula. Para isso, devem-se propor questões 

abertas (APÊNDICE Y) para o aluno expressar sua compreensão livremente. Para a 

reconstrução do desenho, os alunos terão posse de seu desenho inicial e serão 

orientados a refazê-lo, descrevendo-os e comparando-os com o anterior, conforme o 

roteiro apresentado no Apêndice Z. A atividade de recursividade permite ao aluno 

refazer a atividade, aproveitando o erro com recurso de aprendizagem, a partir da 

reconstrução de um novo modelo mental. Essa atividade deve ser individual e compõe 

duas aulas. 

 

7.  Avaliação formativa e somativa: Avaliação da aprendizagem na UEPS.  

Essa avaliação deve ser baseada nos trabalhos e participação dos alunos 

durante o desenvolvimento das atividades na UEPS. Devem-se levar em 

consideração aspectos qualitativos – observação das interações entre os sujeitos – 

(avaliação formativa), e na quantificação das respostas obtidas na avaliação somativa 

(questões abertas), além dos acertos obtidos na atividade de recursividade do 

desenho. A avaliação somativa e formativa devem ter igual peso (50% cada). 

 

 

8.  Avaliação da própria UEPS:  

Deverá ser feita em função dos resultados de aprendizagem obtidos no 

levantamento dos conhecimentos prévios, na avaliação somativa e formativa. O 

professor pode ter como base referencial os objetivos almejados para cada etapa da 

UEPS. Cabe ao professor avaliar e fazer adaptações de tempo, seleção de conteúdos 

e objetivos, abordagens dos conteúdos, sequência de atividades e conteúdos, se 

necessário.  

 
 
 
5.3.2 Proposta de vídeo didático sobre conteúdos de genética  

 

O vídeo didático proposto neste trabalho apresenta uma abordagem de 

integração de conceitos com progressivo aumento do nível de complexidade, 
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buscando romper com a fragmentação de conteúdos apresentados nos livros 

didáticos e a aprendizagem memorística.   

O vídeo compõe uma sequência de conteúdos sobre célula e conceitos 

básicos da genética, iniciando pelos conteúdos mais gerais e simples para os mais 

específicos e complexos, de modo que o aluno possa se mobilizar e formar opinião 

sobre os vários aspectos envolvidos nos fenômenos da hereditariedade, desde a 

identificação dos elementos relacionados à hereditariedade até a relação com a forma 

e número de cromossomos para a organização do cariótipo humano, normal e 

sindrômico. A proposta visa a minimizar as concepções alternativas sobre os 

conteúdos de genética no ensino fundamental, prevenindo a permanência no ensino 

médio e superior.  

 

1 TÍTULO: “FILHO DE PEIXE, PEIXINHO É.” 

 
Objetivo: propiciar um entendimento integrado da organização estrutural e funcional 

dos seres vivos, relacionando-os ao fenômeno da hereditariedade e reprodução. 

  
2 PÚBLICO-ALVO: oitavo ano (8º ano) 
  
3 CONTEÚDOS (CONCEITUAIS, PROCEDIMENTAIS E ATITUDINAIS) 
 
3.1 CONTEÚDOS CONCEITUAIS 

 Organização celular nos seres vivos, diferenças de tipos de células que 

formam os seres vivos, partes básicas da célula, núcleo, componentes do núcleo 

(DNA, cromossomos e genes). Fenômeno da hereditariedade. 

 Identificar os principais níveis de organização celular e relacionar o 

núcleo celular – como portador do material genético (Cromossomo, DNA e genes) – 

ao processo de transmissão das características hereditárias. 

 

3.2 CONTEÚDOS PROCEDIMENTAIS 

 Entender os modelos cujas formas se assemelham às características 

das células e elementos envolvidos no fenômeno da hereditariedade (DNA, 

cromossomos e genes).  

 Serem capazes de produzir modelos mentais e consensuais das células 

e elementos envolvidos no fenômeno da hereditariedade (DNA, cromossomos e 

genes). 
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 Aplicar conhecimentos básicos da célula e relacionados à Genética, 

elaborando esquemas, interpretando informações com base em conhecimento prévio 

e aplicando-os na resolução de uma situação problema. 

 

3.3 CONTEÚDOS ATITUDINAIS 

 Demonstrar interesse pela ciência, e mobilizar-se para formar opinião 

sobre os vários aspectos envolvidos nos conceitos sobre genética. 

 Estabelecer relações, não só entre conhecimentos científicos 

específicos, mas também entre eles e fatores sociais, de modo que se posicionem 

diante de questões diversas, tais como o impacto de uma doença genética dentro da 

família ou no ambiente em que vivem. 

 

4 EIXOS COGNITIVOS, SEGUNDO DAS ORIENTAÇÕES DA MATRIZ DE 
REFERÊNCIA PARA O ENEM 

  
4.1 ENFRENTAR SITUAÇÕES-PROBLEMA (SP): SELECIONAR, ORGANIZAR, 
RELACIONAR, INTERPRETAR DADOS E INFORMAÇÕES REPRESENTADOS DE 
DIFERENTES FORMAS, PARA TOMAR DECISÕES E ENFRENTAR SITUAÇÕES-
PROBLEMA. 
 
4.2 CONSTRUIR ARGUMENTAÇÃO (CA): RELACIONAR INFORMAÇÕES, 
REPRESENTADAS EM DIFERENTES FORMAS, E CONHECIMENTOS 
DISPONÍVEIS EM SITUAÇÕES CONCRETAS, PARA CONSTRUIR 
ARGUMENTAÇÃO CONSISTENTE. 
 
4.3 ELABORAR PROPOSTAS (EP): RECORRER AOS CONHECIMENTOS 
DESENVOLVIDOS NA ESCOLA PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE 
INTERVENÇÃO SOLIDÁRIA DA REALIDADE, RESPEITANDO OS VALORES 
HUMANOS E CONSIDERANDO A DIVERSIDADE SOCIOCULTURAL. 
 
5 HABILIDADES SEGUNDO AS ORIENTAÇÕES DAS ORIENTAÇÕES DA 
MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA O ENEM 
 
5.1 H15 – INTERPRETAR MODELOS E EXPERIMENTOS PARA EXPLICAR 
FENÔMENOS OU PROCESSOS BIOLÓGICOS EM QUALQUER NÍVEL DE 
ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS BIOLÓGICOS. 
 
5.2 H13 – RECONHECER MECANISMOS DE TRANSMISSÃO DA VIDA, 
PREVENDO OU EXPLICANDO A MANIFESTAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DOS 
SERES VIVOS. 
 
6 RECURSOS  

 
6.1 MASSA DE MODELAR 
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6.2 MÁQUINA FOTOGRÁFICA 
 
6.3 RECURSO MULTIMÍDIA UTILIZANDO O PROGRAMA "MOVIE MAKER". 
 
 
7 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO VÍDEO 
 
 
7.1  APRESENTAÇÃO: PARA A CONSTRUÇÃO DO VÍDEO UTILIZOU-SE A 
TÉCNICA "STOP MOTION", A QUAL CONSISTE EM UM SEQUENCIAMENTO DE 
FOTOS QUE DÁ A IDEIA DE MOVIMENTO, DE FORMA A ESCLARECER OS 
SEGUINTES QUESTIONAMENTOS SOBRE O TEMA: DE QUE SÃO FORMADOS 
OS SERES VIVOS? TODAS AS CÉLULAS DOS SERES VIVOS SÃO IGUAIS? 
COMO SE CARACTERIZA O MATERIAL GENÉTICO EM RELAÇÃO AO NÍVEL DE 
ORGANIZAÇÃO CELULAR, E ONDE ELE SE ENCONTRA? 
 
7.2 SEQUÊNCIA DE IMAGENS: 
  
7.2.1 Mostrar a organização celular nos seres vivos (relação entre o organismo 
(animal-vegetal-bactéria) e as estruturas moleculares (DNA, cromossomo e 
gene) por meio de modelos elaborados com massa de modelar. 
 
7.2.2 Quais as semelhanças e diferenças entre as células? 
  
7.2.3 Mostrar as partes constituintes da célula. 
 
7.2.4 Evidenciar o núcleo como portador do material genético nas células 
eucarióticas. 
 
7.2.5 Mostrar, de forma detalhada, as estruturas dos cromossomos, DNA e 
gene. 
 
7.2.6 Estabelecer relações entre as estruturas nucleares (cromossomos, DNA 
e gene) e os fenômenos relacionados à hereditariedade (transmissão de 
características hereditárias) no processo de reprodução. 
 
 
8 DESDOBRAMENTOS EM SALA DE AULA  

O professor poderá usar o vídeo como recurso didático usando as seguintes 

estratégias metodológicas, atendendo objetivos diversificados.  

8.1. Aula expositiva dialógica, abordando os seguintes 

questionamentos e problematizações:  

 Onde se encontra o material genético nas células eucarióticas? 

 Qual a estrutura responsável pela hereditariedade? 

 Qual a relação que existe entre o DNA, os cromossomos e os genes? 
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 Situe as estruturas: célula, DNA, os cromossomos e os genes, 

considerando os níveis de organização, exemplificando se possível. 

 Como se processa a transmissão das características ao longo das 

gerações, considere o evento e a estrutura específica envolvida no evento? 

 

8.2 Organizador prévio: o professor poderá usar o vídeo como organizador 

prévio, visando a introduzir os conceitos inicialmente. 

 8.3 Fundamentação de conteúdo: O vídeo poderá ser utilizado em aulas 

expositivas dialógicas para fundamentar o conteúdo básico de célula e 

genética básica.  

8.4 Consolidação/Revisão de conteúdos: O professor também poderá 

utilizá-lo para a consolidação ou revisão dos conteúdos já trabalhados em 

uma sequência didática. Para isso, deve-se propor um trabalho em grupo para 

apresentação do vídeo pelos alunos, ou produzir um resumo escrito.  

8.5 Atividade orientada: O professor poderá formular uma situação 

problema, usando o vídeo como recurso de pesquisa para a resolução, 

seguida de apresentação e discussão em grupo.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabe-se das dificuldades de aprendizagem de diversos conteúdos no ensino 

das Ciências Naturais, de modo especial na área da genética biologia celular. A 

complexidade do estudo de genética no ensino fundamental está vinculada à natureza 

de seus conceitos e níveis de abstração, além da desvinculação dos conteúdos sobre 

a célula e elementos envolvidos nos fenômenos da hereditariedade, propostos nos 

programas de ensino das ciências naturais. 

Tais fatores favorecem a criação de concepções alternativas nos estudantes, 

podendo levar a erros conceituais, manifestando-se como dificuldades de 

aprendizagem. 

Nessa direção, a análise dos resultados desta pesquisa permitiu formular 

algumas generalizações. Alguns estudantes revelaram estar ainda em níveis 

elementares na elaboração de conceitos, apresentando ideias confusas e 

desarticuladas do conhecimento científico, utilizando-se de frases e palavras soltas 

com respostas incoerentes e número significativo de ideias espontâneas o que 

demonstra dificuldade de assimilação e compreensão dos conceitos envolvidos na 

pesquisa.  

As concepções alternativas evidenciadas nesta pesquisa estão relacionadas 

às dificuldades de reconhecimento da célula como unidade formadora dos seres 

vivos; dificuldade de associação entre células e moléculas, além de dificuldade de 

reconhecimento e identificação das partes constituintes da célula (membrana, 

citoplasma e núcleo), confundindo a membrana plasmática como citoplasma e vice 

versa; organelas citoplasmáticas (ausência de organelas/estruturas no citoplasma) e 

material nuclear (cromossomo) dentro do núcleo.  

Em relação ao DNA, aos cromossomos e aos genes, algumas concepções 

alternativas dos alunos foram levantadas como: dificuldade de reconhecimento, 

identificação e localização de materiais genéticos e estruturas nucleares, além da 

dificuldade de reconhecimento, associação e relação das funções entre essas 

estruturas. Porém, os alunos identificaram e localizaram o DNA como componente do 

corpo humano, no óvulo e no espermatozoide, no sangue e no citoplasma da célula, 

no sistema reprodutor, embrião, estômago, sangue e cérebro.  

Considerando os cromossomos, os alunos reconheceram como 

espermatozoide, própria célula, órgão molécula, e conjunto de células, localizando-os 
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no citoplasma, no sistema reprodutor, no embrião, no estômago, no sangue e no 

cérebro, além da atribuição de função de reprodução (desenvolver filho e formar 

espermatozoide), proteção do corpo e influência no sono (para dormir, caso contrário 

pode ser letal).  

No que diz respeito aos genes, foram reconhecidos como espermatozoide, 

célula, órgão molécula, e conjunto de células; citando como local o citoplasma, o 

sistema reprodutor, o embrião, o estômago, o sangue e o cérebro; e quanto à função, 

atribuíram a de reprodução (desenvolver filho/formar espermatozoide), a de proteção 

do corpo e influência no sono (para dormir, caso contrário pode ser letal).  

Tendo em vista os conceitos sobre hereditariedade, citaram que a 

transmissão das características se estabelece através do sangue e apresentaram 

dificuldade de reconhecimento do termo e dos fenômenos relacionados à 

hereditariedade, afirmando que é um: “tipo de órgão do corpo” e “algo que fica para a 

alguém da família ao morrer”.  

Outro grupo de estudantes demonstrou compartilhar um pensamento mais 

elaborado sobre o assunto estudado. Evidenciou-se, nesses achados que, embora 

esses alunos tenham conseguido expressar as suas ideias de forma coerente ou 

parcialmente aceita pela comunidade científica, essas ideias são apresentadas 

através de um discurso pautado e adquirido ao longo dos anos da vida escolar e pelos 

diferentes veículos de comunicação, que facilmente invadem as casas, como: 

revistas, jornais, televisão, internet, além do discurso dos professores e livros 

didáticos.  

Tendo em vista essa demanda crescente de veiculação de informações e 

maior aquisição por parte dos estudantes de conhecimentos, com o passar do tempo, 

tornam-se mais complexos, dificultando o estabelecimento de relações e 

sedimentação dos novos conceitos adquiridos, fazendo com que eles desenvolvam 

concepções alternativas sobre os temas pesquisados e esqueçam os conceitos que 

foram adquiridos de forma superficial. 

Evidenciou-se, através deste trabalho, que poucos estudos abordam as 

dificuldades de aprendizagem de conteúdos de biologia estudados no ensino 

fundamental, especialmente genética e biologia celular. Portanto, é pertinente e 

necessária a identificação das concepções alternativas dos estudantes, já no ensino 

fundamental, para o professor conhecer as lacunas de aprendizagem desses 

conceitos, e se disporem a propor alternativas didáticas inovadoras, visando a superar 
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e a prevenir a permanência dessas dificuldades para o ensino médio e superior. Nesse 

sentido, o planejamento de estratégias de ensino e aprendizagem adequadas pelo 

professor pode favorecer a compreensão dos conceitos de genética, contribuindo 

também para a caracterização da ciência.  

Ao se contemplar a análise comparativa dos resultados, considerando os 

instrumentos para a coleta de dados utilizados nesta pesquisa, observou-se através 

dos dados resultantes da análise dos desenhos dos estudantes (modo visual) que, 

diferentemente do que ocorreu com a linguagem verbal, os alunos apresentaram 

menor dificuldade ao expressar o entendimento sobre os conceitos, evidenciando-se 

com mais clareza suas concepções alternativas, ou não. Diferentemente, nas 

questões abertas em que os alunos não formularam respostas escritas completas 

para os conceitos e nas questões fechadas, a expressão da resposta para tais 

conceitos foi vaga.  

Nessa perspectiva, os dados relacionados aos conceitos – células e 

cromossomos - mostram que as representações mentais (desenhos) produzidas pelos 

alunos apresentam-se como o melhor instrumento para representar os entendimentos 

sobre os conteúdos trabalhados nesta pesquisa em relação aos questionários, 

contendo questões abertas e fechadas. De fato, investigações no campo da Educação 

em Ciências têm mostrado resultados que apontam que as imagens são mais 

facilmente lembradas do que as representações verbais correspondentes, e, também, 

o efeito positivo das imagens no processo de aprendizagem dos alunos. 

Um dos principais problemas detectados, tanto nas respostas elaboradas 

através do modo verbal – questões abertas e fechadas, quanto no modo visual – 

desenhos, foi a falta ou a dificuldade de expressão dos alunos para fazer alguma 

relação entre a definição dos conceitos Gene, DNA e cromossomo, evidenciada pelo 

grande número de equívocos desses conceitos nos instrumentos utilizados.  

Percebeu-se que os alunos elaboraram explicações próprias para os 

conceitos estudados nesta pesquisa – Células, hereditariedade, DNA, gene e 

cromossomo. Dessa forma, a falta de entendimento sobre as relações entre esses 

conceitos ou o estabelecimento de relações incorretas evidenciaram respostas 

incoerentes (concepções alternativas) com os conhecimentos aceitos pela 

comunidade científica.  

Esse fato se deve, em parte, à carência de explicitação das relações entre as 

definições desses conceitos tanto nos livros didáticos quanto nas explicitações do 
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professor em sala de aula, que não incorporam nas atividades desenvolvidas nos 

planejamentos e organização dos conteúdos, resultando com que os alunos 

apresentem informações decoradas e prontas, centradas somente na repetição ou no 

emprego mecânico de conceito e palavras desarticuladas dos conhecimentos. 

Tendo em vista os resultados apresentados nesta pesquisa, e diante de 

algumas limitações e fragilidades encontradas nos instrumentos aplicados, propõe-se 

a utilização de entrevistas com questões abertas, e também com os desenhos, para 

o levantamento das concepções alternativas de estudantes, uma vez que, através das 

entrevistas, podem-se esclarecer dúvidas e coletar um maior número de informações 

complementares favorecendo a apresentação dos resultados da pesquisa.  

Vale ainda ressaltar que o processo de formação de conceitos é longo e 

complexo, e, mesmo ao final das atividades organizadas e desenvolvidas, muitos 

alunos ainda não conseguem atingir as fases finais de elaboração dos conceitos 

científicos, referentes à genética.  

Tendo em vista as lacunas detectadas nesta pesquisa, se faz necessário a 

intervenção dos professores como mediadores do processo de ensino e 

aprendizagem, introduzindo estratégias inovadoras e diferenciadas para a superação 

das dificuldades, partindo do pressuposto de Ausubel de que o conhecimento prévio 

é a variável que mais influencia a aprendizagem significativa dos conteúdos 

considerados de difícil ensino e aprendizagem.  

Nessa direção, os PCNs sugerem que o processo de ensino e aprendizagem 

das ciências naturais seja baseado, principalmente, no nível de desenvolvimento de 

suas competências e habilidades, de modo que o aluno possa atingir os objetivos 

procedimentais e atitudinais, tornando-se capazes de intervir de forma crítica no 

mundo em que vive. 

 Entretanto, apesar dos grandes avanços no campo educacional a nível 

fundamental, médio e superior, como observado em muitas escolas, acredita-se que 

muito ainda precisa ser feito para que esse trabalho seja prioritário, pois a primazia 

ainda repousa sobre a memorização de informações.  

Nessa perspectiva, com a intenção de contribuir para a superação, em parte, 

das dificuldades de ensino e aprendizagem dos conteúdos de genética, propõe-se 

uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) e um vídeo didático 

sobre conceitos básicos da biologia celular.  
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A UEPS como estratégias para organização dos conteúdos e das atividades 

a serem desenvolvidas com os estudantes são de suma importância, uma vez que 

podem subsidiar aos professores para organizar sua prática docente, e orientá-los 

para a maneira mais coerente de proceder.  

Ressalta-se ainda que o processo de ensino e aprendizagem por meio de 

sequência de atividades permite uma maior interação entre o professor e o aluno, 

favorecendo a superação das concepções alternativas criadas pelos alunos e também 

pelos professores.  

Pensar acerca de como os alunos adquirem os conhecimentos, e como se 

deve ensinar, são relevantes para direcionar os planos de ação durante a prática em 

sala de aula, para melhor estabelecer os objetivos nos processos de ensino e 

aprendizagem, além de que propiciará um maior direcionamento para a unidade 

didática de modo a superar as concepções alternativas.  

Dessa forma, acredita-se que as unidades didáticas são estratégias 

favoráveis para promover a superação das concepções alternativas, criadas pelos 

alunos e professores durante os anos de vida escolar, uma vez que estabelecem 

atividades colaborativas para a diferenciação progressiva, reconciliação integrativa e 

consolidação dos conteúdos a serem trabalhados.  

Além da unidade didática, o vídeo produzido, utilizando modelos com massa 

de biscuit, sobre a célula com conceitos básicos da genética de forma lúdica, com 

linguagem científica acessível tanto para os professores quanto para os alunos, 

constitui-se uma estratégia favorável para um maior envolvimento dos alunos, de 

modo a ser utilizado em outros espaços para a introdução ou consolidação de 

conteúdo, organizador prévio e atividades orientadas. 

Nessa perspectiva, propõe-se a sequência didática como uma estratégia de 

aprendizagem para o ensino de genética no nível fundamental, identificando os 

conhecimentos prévios das noções ou ideias básicas e dos subsunçores dos alunos 

a respeito do conteúdo contemplado, bem como a análise da agregação de nova 

informação, em conformidade com os pressupostos da Aprendizagem Significativa. 

Espera-se que esses materiais contribuam de forma inovadora para a 

promoção de uma aprendizagem significativa dos conhecimentos científicos, 

transpondo as concepções alternativas que os alunos e professores possuem sobre 

os conteúdos de biologia celular e genética. 
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APÊNDICE A – Termo de livre consentimento. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO 
DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO E LIVRE ESCLARECIMENTO  
 

Caros alunos, 

 

 Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que estou realizando 

cujo tema é: “Avaliação e utilização de modelos biológicos como mecanismo 

para superar as dificuldades de aprendizagem no ensino das ciências”. Gostaria 

de solicitar a sua autorização para gravar e utilizar suas falas e opiniões durante as 

intervenções que serão feitas. 

 O objetivo principal desse estudo é conhecer condicionantes e possibilidades 

de ensino e aprendizagem significativa em ciências. A pesquisa se justifica pela 

necessidade de mudanças no ensino de ciências, buscando contribuir para uma 

melhor qualidade de vida da comunidade em que estamos inseridos. 

 As informações coletadas serão utilizadas apenas para fins acadêmicos. Os 

dados são confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua participação.  

Desde já, antecipo agradecimentos pela disponibilidade na participação dessa 

pesquisa, e aproveitamos para nos colocarmos a sua inteira disposição para retirada 

em eventuais dúvidas. 

Adriana D. Pereira Pinto Cirne - E-mail: adriana@cirne.com.br 

Mestranda do PPGECNM - Responsável pela pesquisa 

Ivaneide Soares da Costa – E-mail: iasoares@cb.ufrn.br 

Professora/orientadora – Responsável pela pesquisa 

Declaro que entendi os objetivos e benefícios de minha participação na 

pesquisa e dou consentimento na utilização dos dados coletados, estritamente para 

fins acadêmicos. 

 

Natal, ____/_________/ 2012    

 

mailto:adriana@cirne.com.br
mailto:iasoares@cb.ufrn.br
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APÊNDICE B – Conhecimentos prévios. 
  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO 
DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

 
 

RESGATANDO OS CONHECIMENTOS PRÉVIOS 
 
 

Nome do aluno(a): 

Sexo: (   )M (   )F Idade: (    ) anos Ano:  Turma:  Turno:      

 
1ª PARTE 

Relativamente a cada uma das questões que seguem, marquem diga qual o seu grau 
de concordância: 

1 2 3 4 5 

Discordo 

totalmente 

Discordo Não concordo 

nem discordo 

Concordo Concordo 

totalmente  

 

 
 
 
 
 

1. Todo ser vivo possui célula? 1 2 3 4 5 

2. As células dos seres vivos são iguais? 1 2 3 4 5 

3. Todo ser vivo, animais e vegetais, possui cromossomos? 1 2 3 4 5 

4. Os cromossomos são responsáveis pela transmissão das 
características entre os seres vivos? 

1 2 3 4 5 

5. Alterações no número de cromossomos pode ser prejudicial 
ao ser vivo? 

1 2 3 4 5 

6. Cromossomos e DNA são as mesmas correspondem a 
mesma estrutura? 

1 2 3 4 5 

7. Todo ser vivo possui a mesma quantidade de 
cromossomos? 

1 2 3 4 5 

8. A síndrome de Down é considerada uma doença genética? 1 2 3 4 5 

9. Os cromossomos podem definir o sexo?  1 2 3 4 5 
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2ª PARTE 
 
1. Para você o que é hereditariedade? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Você sabe qual é a estrutura responsável pela hereditariedade? Sim (  ) / Não ( ) 

 

3. Qual o nome da estrutura que é responsável pela hereditariedade?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4. Em que parte da célula essa estrutura se localiza? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5. Para você, o que é um cromossomo?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6. Onde podemos encontrar cromossomos em nosso corpo?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7. Você sabe para que servem os cromossomos em seu corpo? Sim (     ) /Não (  )  

 

8. Se na resposta anterior você respondeu sim, para que servem?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

9. Você sabe o que são genes? Sim (      ) / Não (      )  

 

10. Se a resposta anterior você respondeu sim, onde encontramos os genes? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 

11. De que os genes são formados?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

12. Os seres vivos se parecem uns com os outros. Por que isso acontece? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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13. Como ocorre a transferência das características entre os seres vivos?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

14. Cite algumas vantagens e desvantagens no campo da genética.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Gratas por sua participação. 
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APÊNDICE C – Prancha para desenho ou esquema da célula. 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO 
DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

  
 
 

RESGATANDO O CONHECIMENTO PRÉVIO  
 
 

Nome: 

Sexo: (   )M (   )F Idade: (    ) anos Ano:   Turma: Turno:      

 

 
Para você, o que é uma célula? Faça um desenho ou esquema de uma célula. 
Para desenhar, poderá utilizar lápis, borracha, e lápis de cor. Mãos à obra. 
Pode colorir também. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bom trabalho! 
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APÊNDICE D – Prancha para desenho ou esquema do cromossomo. 
  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO 
DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

 
 
 

RESGATANDO OS CONHECIMENTOS PRÉVIOS  
 
 

Nome: 

Sexo: (   )M (   )F Idade: (    ) anos Ano:   Turma: Turno:      

 

 
Para você, o que é um cromossomo? Como você representaria um 
cromossomo? Faça um desenho ou esquema de um cromossomos. Para 
desenhar, poderá utilizar lápis, borracha, e lápis de cor. Mãos à obra. Pode 
colorir também. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bom trabalho! 
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APÊNDICE E – Planejamento da sequência de atividades – 1º passo. 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO 
DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

 
 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA – PLANO DE AULA 01 – 1º PASSO 
 
 

 

TEMA/PRIMEIRO PASSO 

Predisposição para a aprendizagem inicial: Conhecendo as ideias dos alunos sobre 

os conteúdos. 

Duração: duas aulas de cinquenta minutos.  

 

OBJETIVO GERAL 

Fazer levantamento relevante dos conhecimentos prévios dos alunos, aceitos ou 

não no contexto e nível de ensino, relevante para a promoção de uma aprendizagem 

significativa dos conteúdos a serem trabalhados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Reconhecer o nível de entendimento dos alunos sobre: 

 Os níveis de organização dos seres vivos, abaixo do de organismo: átomo, 

molécula, orgânulos, células, tecidos, órgão, sistema e organismo;  

 Compreensão de que todos os seres vivos possuem organização celular; 

diversidade dos tipos de células (uni e pluricelular, procariótica e eucariótica, 

animal e vegetal) como estrutura tridimensional; 

 Identificar componentes do núcleo celular; 

 Compreensão dos fenômenos da hereditariedade; 
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CONTEÚDOS CONCEITUAIS 

 Níveis de organização: Átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos e 

sistemas; 

 Pequeno histórico sobre: célula, microscópico e teoria celular; 

 Partes da célula: membrana plasmática, citoplasma e núcleo;  

 Tipos de células (uni e pluricelular, procariótica e eucariótica, animal e 

vegetal) 

 Importância do núcleo; 

 Componentes do núcleo celular: material genético (cromossomos, DNA e 

genes); 

 Estrutura e função dos gene, DNA e Cromossomos; 

 Óvulo e espermatozoide, um só gene para cada par; 

 Cariótipo: quantidade de cromossomos na espécie humana, tamanhos e 

formas 

 

CONTEÚDOS PROCEDIMENTAIS 

 Encontrar modelos cujas formas se assemelham às características das 

células e organelas celulares; e 

 Serem capazes de produzir modelos mentais e consensuais das células e 

suas diversidades; 

  

CONTEÚDOS ATITUDINAIS 

 Demonstrar interesse pela ciência como forma de compreender melhor o 

ambiente ao seu redor;  

 Fazer analogias aos conteúdos estudados com seus conhecimentos prévios 

e de mundo. 

 

RECURSOS 

 Questionário contendo questões abertas e   

 Folha resposta para desenhos sobre a célula e cromossomos, bem como 

uma breve explicação das representações mentais feitas pelos alunos. 
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METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS 

 Aplicação do questionário, contendo questões abertas e fechadas (APÊNDICE F); 

 Entrega da folha resposta para desenho sobre a célula, bem com uma breve 

explicação das representações mentais feitas pelos alunos (APÊNDICE G); 

 Entrega das folhas respostas para desenhos sobre o cromossomo, bem com uma 

breve explicação das representações mentais feitas pelos alunos (APÊNDICE H). 
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PRODUTO EDUCACIONAL: SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES - UNIDADE DE 
ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA  
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DESVENDANDO A ESTRUTURA 

CELULAR PARA ENTENDER O 

FENÔMENO DA 

HEREDITARIEDADE  

  

 

 

 

 

Adriana Damasceno Pereira Pinto Cirne  

Ivaneide Alves Soares da Costa 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente material didático servirá como guia para auxiliar o planejamento 

do professor. Este material possui a proposta de uma Unidade de Ensino 

Potencialmente Significativa – UEPS, segundo Moreira (2012), visando a transposição 

das concepções alternativas diagnósticas nos alunos do ensino fundamental, para o 

planejamento e a ação pedagógica.   

Essa sequência de ensino é um produto de dissertação de mestrado do 

Programa de Pós-graduação do Ensino de Ciências – PPGECNM da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e encontra-se no site do programa, 

http://www.posgraduacao.ufrn.br//ppgecnm.  

 

 

http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/documentos.jsf?lc=pt_BR&id=134&idTipo=4
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Introdução  
 
Caro(a) professor(a)  

 

Aqui apresentamos algumas sugestões para a 

utilização de recursos e estratégias educacionais que 

podem enriquecer ainda mais o seu planejamento didático 

no ensino da citologia e da genética. Você poderá usá-las 

de acordo com a sua vontade e com sua proposta de 

trabalho. 

A partir da identificação das concepções 

alternativas e erros conceituais dos estudantes, 

investigados, sobre os conteúdos de genética, ministrados 

no ensino fundamental, propõe-se uma sequência de 

atividades diversificadas, contemplando as concepções 

iniciais dos alunos, a tipologia dos conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais, o uso de situação problema 

em níveis crescentes de complexidade, como tarefa 

conflitante, no sentido de propiciar a reconstrução de 

conceitos progressivamente, Para isso, elaboramos uma 

Unidade de Ensino Potencialmente Significativa – EUPS, 

conforme proposto por Moreira (2012), por contemplar tais 

enfoques e apresentar uma contribuição ao ensino de 

ciências, no sentido de minimizar a prática da 

aprendizagem mecanicista tão comum em nossas escolas, 

cujo suporte teórico foi a aprendizagem potencialmente 

significativa, crítica e não mecânica, a exemplo de Moreira 

(2000; 2005; 2006; 2008; 2012).   

Proposta de 

Ensino 

Além dos princípios 

norteadores de Moreira 

(2012) para a construção 

de uma UEPS, também 

foi considerado, para a 

elaboração desta 

proposta de unidade de 

ensino potencialmente 

significativa, o tópico 

específico do eixo 

temático Ser Humano e 

Saúde (BRASIL, 1998), e 

as competências e 

habilidades que os 

alunos precisam 

desenvolver acerca dos 

conteúdos do ensino de 

ciências naturais nesse 

ciclo do ensino básico.    

Na organização 

sequencial da UEPS 

proposta, buscou-se 

organizar a sequência de 

atividades, privilegiando 

relações existentes entre 

as habilidades e 

competências do tópico 

específico e a tipologia 

dos conteúdos 

conceituais, 

procedimentais e 

atitudinais (NIGRO; 

CAMPOS, 1999) 

contemplando as 

orientações didáticas 

para o planejamento de 

unidades, como a 

problematização e a 

integração de atividades.  
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Nesse contexto, Moreira (2012, p.46-47) destaca os seguintes princípios 

norteadores das UEPS: 

17 O conhecimento prévio é a variável que mais influencia a 
aprendizagem significativa (Ausubel);  
18 Pensamentos, sentimentos e ações estão integrados no ser que 
aprende; essa integração é positiva, construtiva, quando a 
aprendizagem é significativa (Novak);  
19 É o aluno quem decide se quer aprender significativamente 
determinado conhecimento (Ausubel; Gowin);   
20 Organizadores prévios mostram a racionabilidade entre novos 
conhecimentos e conhecimentos prévios;  
21 São as situações-problema que dão sentido a novos 
conhecimentos (Vergnaud); elas devem ser criadas para despertar a 
intencionalidade do aluno para a aprendizagem significativa;  
22 Situações-problema podem funcionar como organizadores 
prévios;  
23 As situações-problema devem ser propostas em níveis 
crescentes de complexidade (Vergnaud);  
24 Em frente a uma nova situação, o primeiro passo para resolvê-
la é construir, na memória de trabalho, um modelo mental funcional, 
que é um análogo estrutural dessa situação (Johnson-Laird);  
25 A diferenciação progressiva, a reconciliação integradora e a 
consolidação devem ser levadas em conta na organização do ensino 
(Ausubel);  
26  A avaliação da aprendizagem significativa deve ser feita em 
termos de buscas de evidências; a aprendizagem significativa é 
progressiva;  
27  O papel do professor é o de provedor de situações-problema, 
cuidadosamente selecionadas, de organizador do ensino e mediador 
da captação de significados de parte do aluno (Vergnaud; Gowin); 
28  Interação social e a linguagem são fundamentais para a 
captação de significados (Vygotsky; Gowin);  
29  Um episódio de ensino envolve uma relação triádica entre 
aluno, docente e materiais educativos, cujo objetivo é levar o aluno a 
captar e compartilhar significados que são aceitos no contexto da 
matéria de ensino (Gowin);  
30  Essa relação poderá ser quadrática, na medida em que o 
computador não for usado apenas como material educativo, ou seja, 
na medida em que for também mediador da aprendizagem;  
31  A aprendizagem deve ser significativa e crítica, não mecânica;  
32  A aprendizagem significativa crítica é estimulada pela busca de 
respostas (questionamento), ao invés da memorização de respostas 
conhecidas, pelo uso da diversidade de materiais e estratégias 
instrucionais, pelo abandono da narrativa em favor de um ensino 
centrado no aluno. 

 

As sequências de atividades propostas neste material foi planejada visando à 

transposição das concepções alternativas diagnósticas nos alunos do oitavo ano do 

ensino fundamental, para o planejamento e a ação pedagógica.   
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Professor(a), a UEPS apresentada aqui pode ser usados tanto de forma 

isolada quanto integrada. Lembramos que este guia tem o objetivo de apresentar 

algumas sugestões, mas a sua experiência e criatividade certamente possibilitarão 

outros encaminhamentos, que sejam até mais adequados para atender as 

necessidades específicas de seus alunos.  

As sugestões que este guia apresenta, não esgotam todas as possibilidades 

de utilização dos objetos educacionais disponibilizados. Na verdade, é você quem vai 

decidir sobre o momento e a forma mais adequada para o uso desses objetos, a partir 

de sua própria experiência, das condições que a sua escola oferece e das 

características e necessidades de seus alunos. 

O importante é ter disposição para inserir novos recursos em suas aulas e 

verificar, aos poucos e na prática, qual metodologia funciona melhor com cada objeto 

para atingir os seus objetivos instrucionais. Desejamos a você e a sua classe um ótimo 

trabalho! 

 

A UEPS COMO PROPOSTA DIDÁTICA 

 

Objetivo          

Contribuir para a superação e a prevenção da permanência das dificuldades de 

aprendizagem de conceitos básicos de genética. 

 

Conteúdos   

 Nível de organização celular,  

 Tipos de células,  

 Partes constituintes da célula,  

 Composição e localização do material genético 

 Compreensão do fenômeno da hereditariedade,  

 Aplicação da genética.  
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Duração da UEPS  

A UEPS é composta por oito passos sequenciais, totalizando 16 aulas de 

cinquenta minutos. 

 

Público alvo 

A UEPS está direcionada ao quarto ciclo do ensino fundamental, conforme as 

etapas ou passos a seguir:  

 

Competências e habilidades 

 Compreender a Ciência como um processo de produção de conhecimento e 

uma atividade humana, histórica, associada a aspectos de ordem social, 

econômica, política e cultural; 

 Compreender a natureza como um todo dinâmico e o ser humano, em 

sociedade, como agente de transformações do mundo em que vive em relação 

essencial com os demais seres vivos e outros componentes do ambiente. 

 Saber combinar leituras, observações, experimentações e registros para 

coleta, comparação entre explicações, organização, comunicação e discussão 

de fatos e informações; 

 Formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais a 

partir de elementos das Ciências Naturais, colocando em prática conceitos, 

procedimentos e atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar 

 Valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativa para 

a construção coletiva do conhecimento 

 Saber combinar leituras, observações, experimentações e registros para 

coleta, comparação entre explicações, organização, comunicação e discussão 

de fatos e informações; 

 Identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e 

condições de vida, no mundo de hoje, e em sua evolução histórica, e 

compreender a tecnologia como meio para suprir necessidades humanas, 

sabendo elaborar juízo sobre riscos e benefícios das práticas científico-

tecnológicas; 
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 Compreender a saúde pessoal, social e ambiental como bens individuais e 

coletivos que devem ser promovidos pela ação de diferentes agentes; 

 Formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais a 

partir de elementos das Ciências Naturais, colocando em prática conceitos, 

procedimentos e atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar. 

 

Passos sequenciais da UEPS 

 

PASSO 1 - Predisposição para a aprendizagem inicial: Conhecendo as 

ideias dos alunos sobre os conteúdos.  

 

O objetivo dessa etapa é levantar os conhecimentos prévios dos alunos, 

aceitos ou não no contexto e nível de ensino, relevante para a promoção de uma 

aprendizagem significativa dos conteúdos a serem trabalhados. Propõe-se a 

aplicação de um questionário (APÊNDICE F), contendo questões abertas sobre 

conceitos básicos de genética, e folhas de respostas para a elaboração das 

representações mentais (desenhos) sobre a célula e o cromossomo (APÊNDICE G e 

APÊNDICE H). Esse instrumento complementará as questões respondidas através do 

questionário, e essa etapa pode ser executada no primeiro contato com a turma, 

explicitando aos alunos o objetivo e criando um ambiente de cooperação e integração.  

Ao final, pedir aos alunos que explique seu próprio desenho, por escrito, usando suas 

próprias palavras, que deve ser entregue ao professor no final de cada uma das duas 

aulas utilizadas. 

 

PASSO 2 - Situação de aprendizagem inicial: Utilizando organizadores 

prévios para introdução dos conceitos. 

  

Com o objetivo de introduzir os conteúdos conceituais e procedimentais a 

serem ensinados, propõe-se uma situação-problema (APÊNDICE J) e um jogo 

(APÊNDICE K), considerando os conhecimentos prévios dos alunos, levantados na 

primeira etapa da sequência. Essa situação problema deve ser elementar, de modo a 

preparar o aluno para o que se quer ensinar, e podem funcionar como organizador 



193 
 

prévio. Assim, pergunta-se: Qual é e onde está localizado o material genético na 

célula?  Para apresentação e discussão dessa questão, o professor convida alunos 

voluntariamente para apresentar o resultado do seu desenho, organizando e 

categorizando no quadro os resultados indicados pelos alunos. Em seguida, é 

apresentado um vídeo intitulado: “Filho de peixe, peixinho é” que será disponibilizado 

no site do programa de Pós Graduação em Ensino das Ciências e Matemática, 

http://www.posgraduacao.ufrn.br//ppgecnm, sobre a organização e constituição 

celular dos seres vivos, com ênfase no material genético, com duração de 06 minutos. 

Na sequência, propõe-se a aplicação do Jogo dos “5 Detalhes da célula”, visando à 

identificação das partes constituintes e da composição e localização do material 

genético na célula, a partir da comparação do conteúdo mostrado no vídeo na etapa 

anterior. Em seguida, distribuem-se cópias das representações mentais elaboradas 

entre os alunos de forma aleatória, de modo que os alunos não recebam a 

representação produzida por ele mesmo. Recomenda-se pedir permissão prévia aos 

alunos para avaliação de seus desenhos pelos colegas. Finalmente, os resultados 

devem ser apresentados e discutidos pelos alunos, com mediação docente, sem, 

necessariamente, chegar às respostas. É importante lembrar que, se a turma for muito 

grande, a atividade pode ser adaptada para ser realizada em grupo. A duração dessa 

etapa será de duas ou três aulas. 

 

PASSO 3 - Apresentação dos conteúdos: fundamentando os 

conhecimentos sobre a célula e o material genético.  

 

Objetiva-se apresentar os conteúdos a serem ensinados e aprendidos sobre 

a organização celular dos seres vivos, tipos e partes constituintes da célula, o material 

nuclear e o fenômeno da hereditariedade, iniciando com aspectos mais gerais para os 

específicos, dando uma visão inicial do todo. Sugere-se uma aula expositiva dialógica 

(APÊNDICE L) para fundamentação dos conceitos básicos, se possível, com a 

apresentação de slides em data show ou retroprojetor, mural ou quadro negro. 

Seguida de uma atividade colaborativa (APÊNDICE M e APÊNDICE N) em grupo, 

com posterior apresentação e discussão dos resultados pelos alunos.  Indica-se como 

estratégia a elaboração de modelos didáticos (APÊNDICE O) confeccionados com 

massa de biscuit, usando como referência imagens em três dimensões, virtuais e/ou 

http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/documentos.jsf?lc=pt_BR&id=134&idTipo=4
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impressas em pranchas coloridas ou figuras de livro didático.  Na continuidade, fazer 

a apresentação dos modelos confeccionados a fim de socializar e discutir os 

resultados com os demais colegas de sala, sempre com a mediação do professor. 

Essas atividades serão realizadas em quatro aulas, sendo uma para a exposição 

dialógica, duas para a confecção dos modelos e uma para a apresentação e 

discussão. 

 

PASSO 4 - Situação problema para aprofundar o conteúdo: 

Aprofundando o conhecimento sobre material genético e 

hereditariedade.  

 

Propõe-se uma situação problema para a retomada dos conteúdos mais gerais da 

unidade didática, em nível mais alto de complexidade em relação à anterior, bem como 

a revisão dos conteúdos. A situação problema tem como base a explicação de que se 

pode observar em um cariótipo, uma vez que as alterações estruturais e numéricas 

podem desencadear algumas síndromes, se o cariótipo é igual para todos os seres 

vivos; se o cariótipo do homem e da mulher é igual, e que aplicações o cariótipo possui 

para a saúde das populações humanas. Assim, propõem-se a seguinte situação 

problema: em uma cidade nasceu uma criança com algumas características distintas 

e foi encaminhada para uma Unidade Básica de Saúde do município. Diante da 

situação o médico indicou a coleta de sangue para possíveis esclarecimentos sobre o 

diagnóstico. Foi realizado o exame de cariótipo. Sabendo-se que o cariótipo é o 

conjunto de cromossomos de uma espécie. O que o exame poderá esclarecer? Os 

cariótipos de todos os seres vivos são iguais entre si? Por meio de uma alteração no 

número de cromossomos, a espécie humana, pode desenvolver alguma síndrome ou 

doença genética? 

Para subsidiar e incrementar a discussão sobre o tema, sugere-se a leitura 

compartilhada de um texto estruturado sobre o tema: “Desvendando mistérios das 

alterações cromossômicas (APÊNDICE P), seguida de discussão mediada pelo 

professor. O texto estruturado aborda a contextualização de tópicos sobre a 

hereditariedade, definição de cariótipos e suas variações em relação ao número, 

tamanho e forma, desenvolvimento das síndromes e más formações congênitas, bem 

como as aplicações no campo da genética. Dando continuidade, os alunos serão 
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orientados a realizar uma atividade em grupo, a qual consiste na montagem do 

cariótipo humano normal masculino, bem como dos sindrômicos mais comuns. O 

professor deve mediar essa atividade, orientando, auxiliando os alunos, distribuindo o 

roteiro (APÊNDICE Q), pranchas (APÊNDICE R, APÊNDICE S e APÊNDICE T), 

contendo cromossomos para a montagem dos cariótipos, bem como a folha de 

resposta (APÊNDICE U) para a montagem do cariótipo. Os alunos serão divididos em 

grupos, e cada grupo receberá um tipo de cariótipo – cariótipo normal masculino, 

cariótipo portando a síndrome de Down e síndrome de Turner, finalizando com a 

apresentação dos resultados pelos grupos, propiciando a interação e a discussão de 

significados. Essa etapa ocupará quatro aulas, sendo duas para responder à situação 

problema por meio da leitura do texto, e mais duas para a construção do cariótipo.  

 

PASSO 5 - Revisão e integração de conteúdos: Nova situação 

problema para aplicação do conhecimento.  

 

A partir de nova situação problema, busca-se a reconciliação integrativa e a 

revisão dos conteúdos, por meio da apresentação e discussão de novos significados 

de forma colaborativa. A situação problema envolve um enunciado, uma 

contextualização do conceito de hereditariedade e o preconceito social em relação à 

síndrome de Down (APÊNDICE V). Dessa forma propõe-se a seguinte situação 

problema: Após o nascimento de uma criança detectou-se que no cariótipo havia uma 

Trissomia do cromossomo 21 e a criança possuía 47 cromossomos ao invés de 46 

cromossomos.  Que tipo de síndrome caracteriza essa distribuição de cromossomos 

no homem?  Em sua opinião, os portadores desta síndrome são considerados 

doentes? Por que os portadores desta síndrome sofrem preconceito social?  Ao 

prosseguir, os alunos devem ser orientados a reunirem-se em grupo para discussão 

e defesa de um posicionamento justificado em relação à situação. O professor faz a 

mediação da discussão, revendo os conceitos envolvidos na situação problema por 

meio de uma aula expositiva dialógica. A atividade ocupará duas aulas. 

 

PASSO 6 -  Avaliação e Recursividade: Avaliando e recuperando 

conhecimentos.  
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Objetiva-se fazer uma avaliação somativa sobre os conteúdos trabalhados e 

reconstrução do desenho inicial sobre a célula. Para isso, devem-se propor questões 

abertas (APÊNDICE W) para o aluno expressar sua compreensão livremente. Para a 

reconstrução do desenho, os alunos terão posse de seu desenho inicial e serão 

orientados a refazê-lo, descrevendo-os e comparando-os com o anterior, conforme o 

roteiro apresentado (APÊNDICE X). A atividade de recursividade permite ao aluno 

refazer a atividade, aproveitando o erro com recurso de aprendizagem, a partir da 

reconstrução de um novo modelo mental. Essa atividade deve ser individual e compõe 

duas aulas. 

 

PASSO 7 -  Avaliação formativa e somativa: Avaliação da 

aprendizagem na UEPS.  

 

Essa avaliação deve ser baseada nos trabalhos e participação dos alunos 

durante o desenvolvimento das atividades na UEPS. Devem-se levar em 

consideração aspectos qualitativos – observação das interações entre os sujeitos – 

(avaliação formativa), e na quantificação das respostas obtidas na avaliação somativa 

(questões abertas) (APÊNDICE Y), além dos acertos obtidos na atividade de 

recursividade do desenho (APÊNDICE Z). A avaliação somativa e formativa devem 

ter igual peso (50% cada). 

 

PASSO 8 -   Avaliação da própria UEPS. 

 

Deverá ser feita em função dos resultados de aprendizagem obtidos no 

levantamento dos conhecimentos prévios, na avaliação somativa e formativa. O 

professor pode ter como base referencial os objetivos almejados para cada etapa da 

UEPS. Cabe ao professor avaliar e fazer adaptações de tempo, seleção de conteúdos 

e objetivos, abordagens dos conteúdos, sequência de atividades e conteúdos, se 

necessário.  
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Considerações finais 

 

A UEPS como estratégias para organização dos conteúdos e das atividades 

a serem desenvolvidas com os estudantes são de suma importância, uma vez que 

podem subsidiar aos professores para organizar sua prática docente, e orientá-los 

para a maneira mais coerente de proceder.  

Ressalta-se ainda que o processo de ensino e aprendizagem por meio de 

sequência de atividades permite uma maior interação entre o professor e o aluno, 

favorecendo a superação das concepções alternativas criadas pelos alunos e também 

pelos professores. Assim, professor e alunos vão dialogando e aprendendo a partir de 

suas reflexões.  

Pensar acerca de como os alunos adquirem os conhecimentos, e como se 

deve ensinar, são relevantes para direcionar os planos de ação durante a prática em 

sala de aula, para melhor estabelecer os objetivos nos processos de ensino e 

aprendizagem, além de que propiciará um maior direcionamento para a unidade 

didática de modo a superar as concepções alternativas.  

Dessa forma, acredita-se que ensinar ciências usando estratégias com UEPS 

são favoráveis para promover a aprendizagem de conceitos difíceis de ensinar e 

aprender e para superação das concepções alternativas, criadas pelos alunos e 

professores durante os anos de vida escolar, uma vez que estabelecem atividades 

colaborativas para a diferenciação progressiva, reconciliação integrativa e 

consolidação dos conteúdos a serem trabalhados.  
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APÊNDICE F – Questionário com questões abertas – 1º passo  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

 
RESGATANDO OS CONHECIMENTOS PRÉVIOS 

 

Nome:  Ano/Série: Turma: 

   

 
1ª PARTE 
1. Quase tudo, ao nosso redor, pode ser desdobrado em componentes menores. 

Para tornar essa questão mais clara, vamos propor a você a construção de uma 

sequência dos níveis de organização dos seres vivos. Observe as imagens no final 

deste questionário e organize no espaço abaixo, na ordem correta, partido do maior 

para o menor tamanho. Para organizar, recorte e cole as imagens no espaço abaixo. 

 

 

 

 

2. De que são formados os seres vivos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Para você o que é uma célula?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. As células de todos os seres vivos são iguais ou diferentes? Justifique a sua 

resposta. 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Quais as partes básicas de uma célula? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2ª PARTE 
1. Para você, o que é hereditariedade? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Você sabe qual a parte da célula que está envolvida com a hereditariedade? 

Justifique a sua resposta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Os mecanismos que nos tornam semelhantes a nossos pais pode parecer 

misterioso. Como você explicaria o mecanismos que nos tornam semelhantes aos 

nossos pais? Justifique a sua resposta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4.   Podemos imaginar as semelhanças estão associadas a algumas estruturas que 

se encontram na célula. Quais são essas estruturas? E em que parte da célula elas 

se encontram? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Como ocorre a transferência dessas características semelhantes? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3ª PARTE 
1. Os cromossomos, DNA e genes são estruturas iguais ou diferentes? Qual a 

relação que existe entre essas estruturas? Justifique a sua resposta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Para você, o que é um cromossomo? Onde eles se encontram? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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3. O que é DNA? Onde eles encontram-se? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Você sabe qual a quantidade de cromossomos que existe em uma célula humana? 

Justifique a sua resposta. 

___________________________________________________________________ 

 

5. Alterações no número de cromossomos podem ser prejudiciais ao ser vivo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Você deve ter percebido que estamos estudando a genética. Você sabe quais as 

implicações (vantagens e desvantagens) dessa área? Cite pelo menos uma vantagem 

e uma desvantagem. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Obrigada pela sua participação. 

 

 

 

Observação: Imagens para recortar e responder à questão 2. 

 

 

 

  

Fonte: 
<http://thumbs.dreamstime.com/x/smb

olo-do-tomo-16466824.jpg> 

Fonte: 
<http://globalwrong.files.wordpress.c

om/2012/06/picture-of-dna-

strand.jpg> 

Fonte: 
<http://goo.gl/67a0Gl> 

 

Fonte: 
<http://www.mundoeducacao.

com/biologia/centriolos.htm> 
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APÊNDICE G – Prancha para desenho da célula – 1º passo  
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

 
RESGATANDO OS CONHECIMENTOS PRÉVIOS 

 

Nome:  Ano/Série: Turma: 

   

 

  
Faça um desenho ou esquema de uma célula, identificando as suas partes básicas. 
Para desenhar, poderá utilizar lápis, borracha, e lápis de cor. Mãos à obra. Pode 
colorir também. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Redija uma breve explicação sobre o seu desenho. 

 
 

 

 
Bom trabalho! 
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APÊNDICE H – Prancha para desenho do cromossomo – 1º passo  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

 
RESGATANDO OS CONHECIMENTOS PRÉVIOS  

 

Nome:  Ano/Série: Turma: 

   

 

 
Faça um desenho ou esquematize o cromossomo, indicando o local onde ele se 
encontra na célula. Identifique as duas estruturas. Para desenhar, poderá utilizar 
lápis, borracha, e lápis de cor. Mãos à obra. Pode colorir também. 
 

 
 
 
 
 

 

Redija uma breve explicação sobre o seu desenho. 

 
 

 
Bom trabalho! 



212 
 

APÊNDICE I – Planejamento da sequência de atividades – 2º passo. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

 
SEQUÊNCIA DIDÁTICA - PLANO DE AULA 02 – 2º PASSO 

 

TEMA/SEGUNDO PASSO 

Situação de aprendizagem inicial: Utilizando organizadores prévios para 

introdução dos conceitos. 

DURAÇÃO: duas aulas de cinquenta minutos  

 

OBJETIVO GERAL 

Introduzir os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais a serem 

ensinados, propor uma situação-problema, um jogo e um vídeo, considerando 

os conhecimentos prévios dos alunos, levantados na primeira etapa da 

sequência (2º passo). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Reconhecer que todos os seres vivos (animais, vegetais, micro-

organismos) são formados por células, ou seja, possuem organização 

celular; 

 Adquirir a noção da diversidade dos tipos de células (procariótica e 

eucariótica, animal e vegetal) como estrutura tridimensional; 

 Identificar as partes básicas constituintes da célula (membrana plasmática, 

citoplasma e núcleo); 

 Reconhecer a função do núcleo na coordenação da célula e como portador 

do material genético; 

 Reconhecer os cromossomos como entidades nucleares nas quais se 

localizam os genes (segmento de DNA), envolvidos no processo de 

transmissão das características hereditárias; 

 Identificar a estrutura dos cromossomos e relacionar aos termos: DNA e 

genes. 
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CONTEÚDOS CONCEITUAIS 

 Níveis de organização: Átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos e 

sistemas; 

 Pequeno histórico sobre: célula, microscópico e teoria celular; 

 Partes da célula: membrana plasmática, citoplasma e núcleo;  

 Tipos de células (uni e pluricelular, procariótica e eucariótica, animal e 

vegetal); 

 Importância do núcleo; 

 Componentes do núcleo celular: material genético (cromossomos, DNA 

e genes); 

 

CONTEÚDOS PROCEDIMENTAIS 

 Identificar e reconhecer as partes constituintes da célula;  

 Desenvolver habilidade de auto avaliação;  

 Encontrar modelos cujas formas se assemelham às características das 

células e componentes nucleares; e  

 Serem capazes de reproduzir modelos mentais e consensuais das 

células, suas diversidades e dos cromossomos; 

 

CONTEÚDOS ATITUDINAIS 

 Demonstrar interesse pela ciência como forma de compreender melhor 

o ambiente ao seu redor; e 

 Fazer analogias aos conteúdos estudados com seus conhecimentos 

prévios e científicos. 

 

RECURSOS 

 Folha resposta com os desenhos sobre a célula e cromossomos e uma 

breve explicação das representações mentais feitas pelos alunos; 

 Roteiro para organização dos 5 erros encontrados nos desenhos feitos 

na aula anterior; 

 Vídeo. 
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METODOLOGIA  

 Apresentação dos modelos mentais produzidos pelos alunos ao grande 

grupo, os alunos são chamados para apresentarem voluntariamente; 

 Entrega da folha resposta com os desenhos sobre a célula e breve 

explicação das representações mentais feitas pelos alunos, essas folhas 

são distribuídas de forma aleatória, de modo que, cada aluno receba a 

atividade de seu colega; 

 Debate em torno da situação problema; 

 Aplicação do jogo dos 5 detalhes; 

 Apresentação do vídeo 
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PROCEDIMENTOS 

1ª Etapa: 

 Com o objetivo de introduzir os conteúdos conceituais, procedimentais 

e atitudinais a serem ensinados, propõe-se uma situação-problema, 

considerando os conhecimentos prévios dos alunos, levantados na primeira 

etapa da sequência. Essa situação problema deve ser elementar, de modo 

a preparar o aluno para o que se quer ensinar e podem funcionar como 

organizador prévio.  

 Categorização das respostas dadas pelos alunos: Para 

apresentação e discussão dessa questão, o professor convida alunos 

voluntariamente para apresentar o resultado do seu desenho, organizando 

e categorizando, no quadro, os resultados indicados pelos alunos. Sugere-

se preparar um quadro com três colunas para organização das respostas 

(parte da célula que coordena essa função, local e mecanismo). 

 Situação problema: Todas as pessoas apresentam características que 

as distinguem umas das outras. Mas ocorrem também semelhanças que 

permitem que sejam identificadas como indivíduos de determinada família. 

As características que determinam as semelhanças ou as diferenças entre 

as pessoas são transmitidas de pais para filhos ao longo das gerações. 

Qual a parte da célula que coordena essa transmissão? Qual a estrutura 

envolvida? Qual o nome do mecanismo de transmissão das características? 

Com base na situação problema o aluno receberá um roteiro para 

organização e identificação de suas ideias. 

2ª Etapa: 

 Avaliação dos desenhos produzidos: Distribuem-se cópias das 

representações mentais elaboradas no primeiro passo da unidade didática 

entre os alunos de forma aleatória, de modo que os alunos não recebam a 

representação produzida por ele mesmo. Recomenda-se pedir permissão 

prévia aos alunos para avaliação de seus desenhos pelos colegas. É 

pertinente explicar que os alunos deverão fazer uma avaliação e 

identificação de cinco detalhes nos desenhos que receberão, e fazer as 

devidas anotações na folha que irão receber. Essa atividade estará 

vinculada ao jogo dos 5 detalhes da célula, cujas regras serão explicadas;  
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   Análise comparativa da imagem dos desenhos produzidos pelo 

aluno e imagens do vídeo: Como atividade interativa, propõe-se aplicação 

do Jogo dos “5 Detalhes da célula”, visando à identificação das partes 

constituintes, composição e localização do material genético na célula a 

partir da comparação do conteúdo mostrado no vídeo na etapa anterior. 

 Regra do jogo dos 5 detalhes: Cada aluno receberá uma folha 

resposta com os desenhos de seus colegas, autorizados pelos colegas, 

previamente, os desenhos serão distribuídos de forma aleatória, de modo 

que cada aluno não receba a representação produzida por ele mesmo. Em 

posse das representações orientar aos alunos para encontrar os 5 detalhes 

que diferenciam as duas imagens, o vídeo e a que ele possui em mãos. 

Quando achar algum erro, marcar na imagem, o local onde está errado. 

Quanto aos pontos da modalidade, a sugestão é que o aluno ganhará tantos 

pontos quantos sejam os erros que encontrem, e isso deverá ser explicado 

a todos os alunos, antes de iniciar o jogo, antes de começarem a procurar. 

A após o jogo pode haver uma breve discussão antes de executar a próxima 

etapa. 

 Apresentação do vídeo: Após a discussão e dos resultados obtidos 

por meio do jogo apresenta-se o vídeo “Filho de peixe peixinho é” que 

encontra-se no site do PPGECNM, 

http://www.posgraduacao.ufrn.br//ppgecnm sobre a organização e 

constituição celular dos seres vivos, com ênfase no material genético, com 

duração de 06 minutos.  

http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/documentos.jsf?lc=pt_BR&id=134&idTipo=4
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APÊNDICE J – Roteiro para a resolução da situação problema - 2º passo  
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

 
ROTEIRO PARA A RESOLUÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA  

 

Nome:  Ano/Série: Turma: 

   

 

 

 Situação problema: Todas as pessoas apresentam características que as 

distinguem umas das outras. Mas ocorrem também semelhanças que permitem 

que sejam identificadas como indivíduos de determinada família. As 

características que determinam as semelhanças ou as diferenças entre as 

pessoas são transmitidas de pais para filhos ao longo das gerações. Qual a parte 

da célula que coordena essa transmissão? Qual a estrutura envolvida na 

transmissão das características? Qual o nome do mecanismo de transmissão das 

características? 

 

 
1. Parte da célula que coordena a transmissão das características: 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
2. Estrutura envolvida na transmissão das características: 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
3. Qual o nome do mecanismo de transmissão das características: 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

 
Bom trabalho! 
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APÊNDICE K – Roteiro para o Jogo dos 5 detalhes - 2º passo. 
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

 
ROTEIRO PARA A O JOGO DOS 5 DETALHES  

 

Nome:  Ano/Série: Turma: 

   

 

1.Agora que conversamos um pouco sobre a constituição da célula, vamos jogar? 

Você receberá uma folha de resposta com o desenho de seu colega, em seguida, 

deverá identificar no desenho as partes constituintes da célula, os componentes do 

núcleo celular, bem como o material genético com sua respectiva localização. Essa 

comparação deve ser feita com base nas imagens apresentadas no vídeo. Para 

maiores esclarecimentos vamos seguir as regras do jogo dos 5 detalhes 

apresentadas abaixo.  

 Regra do jogo dos 5 detalhes: Em posse da folha resposta com os 

desenhos de seus colegas, que foram distribuídos de forma aleatória, de modo 

que, você não receba a representação produzida por você mesmo. Vocês 

deverão, procure pelo menos 5 detalhes que diferenciam as duas imagens, a do 

vídeo e a que você possui em mãos. Ao encontrar algum erro, marque na 

imagem, o local onde está errado. Quanto aos pontos da modalidade, você 

ganhará tantos pontos quantos sejam os erros que encontrem. Vamos lá, mãos 

à obra. 

 

2.Após a identificação nos desenhos dos erros, vamos relacionar os conceitos e 

detalhes encontrados nos desenhos.  

 
1. Parte da célula que coordena a transmissão das características. 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
2. Estrutura envolvida na transmissão das características? 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

3. Qual o nome do mecanismo de transmissão das características? 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

Bom trabalho! 
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APÊNDICE L – Planejamento da sequência de atividades – 3º passo. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

 
SEQUÊNCIA DIDÁTICA - PLANO DE AULA 03 – 3º PASSO 

 

TEMA/TERCEIRO PASSO 

Apresentação dos conteúdos: fundamentando os conhecimentos sobre a 

célula e o material genético. 

DURAÇÃO: duas aulas de cinquenta minutos  

 

OBJETIVO GERAL 

Apresentar os conteúdos a serem ensinados e aprendidos sobre a 

organização biológica dos seres vivos, tipos e partes constituintes da célula, o 

material nuclear e o fenômeno da hereditariedade, iniciando com aspectos 

mais gerais para os mais os específicos, dando uma visão inicial do todo. Levar 

em conta a diferenciação progressiva (3º passo). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Reconhecer os níveis de organização dos seres vivos, abaixo do de 

organismo: átomo, molécula, orgânulos, células, tecidos, órgão, sistema e 

organismo; 

 Compreender que todos os seres vivos possuem organização celular; 

 Adquirir a noção da diversidade dos tipos de células (uni e pluricelular, 

procariótica e eucariótica, animal e vegetal), como estrutura tridimensional; 

 Identificar componentes do núcleo celular; 

 Compreender os fenômenos da hereditariedade; 

 Compreender a relação do núcleo e dos seus componentes com os 

mecanismos de transmissão das características hereditárias; 

 Reconhecer a estrutura do gene como partícula portadora da informação 

hereditária, contida no cromossomo; 

 Entender a identidade entre gene, DNA e Cromossomos; 
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 Entender que apenas um cromossomo de cada par é transmitido através 

dos gametas; 

 Compreender os cromossomos, levando em consideração sua função, 

forma e número; 

 Compreender a interação entre genes, formação das características e 

determinação do sexo. 

  

CONTEÚDOS CONCEITUAIS 

 Níveis de organização: Átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos e 

sistemas; 

 Pequeno histórico sobre: célula, microscópico e teoria celular; 

 Partes da célula: membrana plasmática, citoplasma e núcleo;  

 Tipos de células (uni e pluricelular, procariótica e eucariótica, animal e 

vegetal); 

 Importância do núcleo; 

 Componentes do núcleo celular: material genético (cromossomos, DNA 

e genes); 

 Estrutura e função dos gene, DNA e Cromossomos; 

 Óvulo e espermatozoide, um só genes para cada par; 

Cariótipo: quantidade de cromossomos na espécie humana, tamanhos 

e formas 

CONTEÚDOS PROCEDIMENTAIS 

 Identificar e reconhecer as partes constituintes da célula;  

 Desenvolver habilidade de produzir modelos didáticos;  

 Retroalimentação dos conceitos aprendidos; 

 Ser capaz de auto avaliar os modelos construídos cujas formas se 

assemelham às características das células e componentes nucleares. 
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CONTEÚDOS ATITUDINAIS 

 Demonstrar compreensão dos conteúdos estudados e fazer relação 

destes com os conhecimentos prévios e científicos; 

 Valorização a organização das tarefas e 

 Participação em grupo, valorizando os colegas, professores e 

atividades realizadas coletivamente. 

 

RECURSOS 

 Data show ou retroprojetor; 

 Mural ou quadro negro; 

 Roteiro para elaboração dos modelos 

 Massa de biscuit; 

 Vídeos e 

 CD-ROM  
 

 

 

 
 
 
 
 
  

METODOLOGIA  

 Aula expositiva dialógica para fundamentação de conceitos básicos 

sobre célula e genética: níveis biológicos de organização, células, núcleos, 

cromossomo, DNA, genes e hereditariedade; 

 Organização dos níveis de organização dos seres vivos de forma 

hierárquicas, partindo do átomo até o organismo (grupo de 4 alunos); 

 Oficina para a construção de modelos das células, enfatizando a 

presença das partes básicas da célula e, de modo especial o núcleo 

contendo o material genético (grupo de 4 ou 5 alunos); 

 Exposição de imagens virtuais em 3D, figuras apresentadas aos alunos 

por meio do projetor de slides ou mesmo representações contidas nos livros 

didáticos ou pranchas; 
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PROCEDIMENTOS 

1ª Etapa: 

 Aula expositiva dialógica para fundamentação de conceitos básicos 

sobre célula e genética: Níveis biológicos de organização, células, núcleos, 

cromossomo, DNA, genes e hereditariedade, levando em consideração os 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais a serem ensinados e a 

diferenciação progressiva, começando com aspectos mais gerais, 

inclusivos, seguida de atividades interativas para a consolidação dos 

conteúdos.  

 Aula expositiva dialógica: Nessa etapa, o aluno deve se situar em 

torno dos níveis de organização dos seres vivos, abaixo do nível dos 

organismos. Assim, essa aula se constitui pré-requisito para o estudo da 

célula, que se constituirá uma preparação para o estudo dos conceitos de 

genética. 

A sugestão é partir da ideia de que o todo é constituído por partes menores, 

as quais possuem componentes de tamanhos ainda mais reduzidos, são 

possíveis várias analogias, que podem ser facilmente identificadas ao 

nosso redor, como por exemplo, para quem está familiarizado com o 

computador, a hierarquia das pastas e das subpastas que criamos no disco 

rígido, para organizar nele nosso material. O professor poderá perguntar à 

classe a pergunta: há partes menores que possam ser identificadas no 

organismo humano? Deverão aparecer muitas sugestões, como as 

encontradas nesta pesquisa. Os alunos talvez citem alguns órgãos, é 

possível que alguns mencionem a célula. Essa abordagem inicial parece 

ser uma boa estratégia para iniciar o tema do capítulo. 

 Atividade interativa para organização dos níveis biológicos: 

Sugerimos aqui que o professor distribua vários conjuntos de imagens, com 

os níveis de organização e solicite ao aluno que ele monte, obedecendo à 

hierarquia desde o átomo até o organismo; essa atividade pode ser feita em 

grupo para consolidação dos conceitos relativos aos níveis de organização, 

e deve ser rápida (máximo 10 min.), só para o aluno se apropriar desse 

conhecimento. 
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 Mais informações sobre o assunto: O professor poderá abordar as 

características diversas dos seres vivos, quanto: ao número de células 

(unicelular e pluricelular); a organização celular (procarionte e eucarionte) 

e ao tipo de célula (animal e vegetal). 

2ª Etapa: 

 Aula expositiva dialógica: nessa etapa, já que o aluno deverá saber 

diferenciar uma célula dentro da hierarquia da organização biológica, e o 

conceito de célula não parece ser novo, uma vez que o aluno já o conhece 

de séries anteriores. Iniciaremos com a ideia básica de que a necessidade 

dos organismos (respiração, nutrição, etc.) reflete a necessidade da célula. 

A partir daqui o professor pode orientar a noção de divisão de trabalho, 

caracterizando alguns tipos de células, de acordo com a função que 

desempenha no corpo. 

o Perguntas Iniciais: Algumas perguntas iniciais poderão oferecer ao 

professor ideias mais precisas da extensão do conhecimento dos alunos 

sobre o assunto. O professor pode fazer arguições: 

1. As células são visíveis a olho nu ou há necessidade de algum 

instrumento para enxergá-la?  

2. As células do corpo são todas iguais ou são diferentes entre si? 

3. As células existem em todos os seres vivos ou apenas em alguns?  

4. De onde surgem as células?  

 

É comum alunos nessa faixa etária confundirem o conceito de células com 

o de moléculas, misturando esses dois níveis de organização, como foi 

possível, provavelmente, ter percebido essa confusão nas etapas 

anteriores dessa unidade. Esse é um bom momento para desfazer essa 

confusão, deixando bem claro que as moléculas são muito pequenas e 

constituem qualquer matéria, viva ou não. Já as células, estruturas muito 

maiores e formadas por milhões de moléculas, são exclusivas dos seres 

vivos e facilmente observáveis com instrumentos adequados. 

 

As três partes básicas da célula são estudadas num nível de 

aprofundamento compatível com a capacidade de compreensão dos alunos 
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dessa faixa etária. Cada uma das partes pode ser discutida de acordo com 

as suas funções:  

o A membrana, envelope protetor, determina o que entra e o que sai da 

célula (permeabilidade seletiva); 

o O citoplasma é o espaço delimitado entre a membrana plasmática e a 

membrana nuclear, preenchido por um líquido, o hialoplasma, onde 

encontramos submersas inúmeras organelas que desempenham funções 

básicas na célula. Citar as organelas mais importantes e mencionar as suas 

funções; 

 

o O núcleo e os cromossomos relacionam-se não apenas na coordenação 

da atividade celular, mas também a transmissão das características 

(informações) hereditárias.  

 

3ª Etapa: 

 Aula expositiva dialógica:  nessa etapa, iniciaremos fazendo uma 

retomada dos níveis biológicos de organização para trabalharmos a 

associação entre os componentes do núcleo (cromossomos, DNA e genes), 

conceito básicos de genética. A genética apresenta um número 

relativamente pequeno de conceitos, se compararmos com outra área, 

entretanto, esses conceitos são muito abstratos, o que exige cuidado por 

parte do professor e do aluno. Aqui deverá ficar claro para o aluno que o 

cromossomo é uma entidade nuclear, na qual se localizam os genes, que 

por sua vez são segmentos de DNA. Uma confusão conceitual, 

relativamente frequente, é a que ocorre entre os conceitos de genes e a 

transmissão das características hereditárias, que envolvem os conceitos de 

alelos. Gene é uma porção do DNA com a receita codificada para uma 

proteína; alelo é uma das versões que aquela receita ocorre na natureza.  

O professor poderá explicar, utilizando uma analogia, que, ao fazer um 

pudim, usássemos receitas diferentes que resultassem em pudins 

diferentes. O professor pode, também, explicar através do gene do 

albinismo, e aí estamos nos referindo a um segmento de DNA envolvido na 

produção de melanina. A receita correta desse DNA desse DNA – o alelo 
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normal – condiciona a produção de pigmento, enquanto, uma versão 

incorreta da receita – a alelo mutante (defeituoso) – é incapaz de atuar na 

produção de melanina, causando o albinismo, na condição homozigota. 

É pertinente aqui o professor fazer relacionar esses conceitos ao processo 

de reprodução, com ênfase nas células reprodutoras (gametas) como 

portadoras da metade das características, consolidando os conceitos de 

genes alelos e determinação do sexo, por meio dos cromossomos sexuais. 

 

4ª Etapa: 

 Atividade interativa: oficina para construção de modelos didáticos 

sobre células: Essa etapa segue com uma atividade colaborativa em grupo, 

para a construção de modelos didáticos biológicos sobre células. Indica-se, 

como estratégia, a elaboração de modelos didáticos confeccionados com 

massa de biscuit ou outros materiais, como massa de modelar, argila, 

materiais recicláveis etc. Para essa atividade serão utilizadas imagens em 

três dimensões, virtuais e/ou impressas em pranchas coloridas ou figuras 

de livros didáticos. 

 Apresentação dos modelos didáticos: Em continuidade, os alunos 

deverão fazer apresentações dos modelos confeccionados, a fim de 

socializar e discutir os resultados com os demais colegas de sala, sempre 

com a mediação do professor. Essas atividades serão realizadas em quatro 

aulas, sendo uma para exposição dialógica, duas para confecção dos 

modelos e uma para apresentação e discussão, com posterior 

apresentação e discussão dos resultados pelos alunos. 
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APÊNDICE M – Roteiro para organização dos níveis biológicos – 3º passo. 
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

 
ROTEIRO PARA ORGANIZAÇÃO DOS NÍVEIS BIOLÓGICOS  

 

Nome:  Ano/Série: Turma: 

   

 

 
1. Agora que vocês já conhecem a organização dos níveis biológicos dos seres 

vivos, abaixo do organismo deverão fazer uma montagem, utilizando as figuras que 

você irá receber na prancha. Para isso será necessário você identificar cada nível 

(molécula, sistema, orgânulo, átomo, célula, tecido, órgão,) nas figuras da prancha, 

recortar e colar no espaço abaixo, obedecendo aos níveis hierárquicos (do menor 

nível para o maior). Vamos lá, mãos à obra! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bom trabalho! 
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APÊNDICE N – Prancha com imagens para montagem dos níveis biológicos de 
organização – 2º passo 

  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 
PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

MATEMÁTICA 
 

PRANCHA COM IMAGENS DOS NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO BIOLÓGICOS  
 

Nome:  Ano/Série: Turma: 

   

 

 
1. Aqui estão os níveis biológicos de forma aleatória para organização. Vocês 

deverão recortar os níveis biológicos e organizarem de acordo com as instruções 

contidas na folha de resposta, em seguida façam a colagem. 

 

 

Bom trabalho! 
 
  

Fonte:<http://www.grupoescolar.com/pesquisa/

o-que-e-um-atomo.html> 

Fonte:<http://diariodefarmacia2010.blogs

pot.com.br/2010_09_01_archive.html> 

Fonte:<http://doencasdiseases.blogspot.com

.br/2009_05_01_archive.html> 

Fonte:<http://goo.gl/Sgn6OT> 

Fonte:<http://goo.gl/AkHSO8 > 

Fonte:<http://www.significados.com.br/dna/> 

Fonte:<http://www.portalsaofrancisco.com.

br/alfa/citologia/organelas.php> 

Fonte:<http://goo.gl/nbi4Kg> 
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APÊNDICE O – Roteiro para construção de modelo da células – 3º passo.  
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

 
ROTEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE CÉLULAS 

 

Nome:  Ano/Série: Turma: 

   

 

OFICINA  

Construção de modelos tridimensionais de células. 

 

DESCRIÇÃO 

Este roteiro contém sugestões para a construção de modelos tridimensionais 

de células. Você deverá ficar à vontade e deixar fluir a sua imaginação e 

criatividade para construir o seu modelo. Os materiais sugeridos poderão ser 

substituídos por outros que achar necessários. As estruturas sugeridas são as 

compatíveis com o seu nível de ensino. 

DURAÇÃO: duas aulas de cinquenta minutos (Aula 07 e 08) 

 

OBJETIVO GERAL 

Confeccionar estruturas celulares com massa de biscuit ou de modelar, com 

estruturas básicas para o nível da série. 

 

PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

Materiais:  

 Placa de isopor grande;  

 Massa de modelar de várias cores (pode ser substituída por massa de 

biscuit);  

 Tinta guache (ou acrílica) de várias cores;  

 Pincel;  

 Caneta preta para retroprojetor (e uma colorida, se possível);  

 Arame;  
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 Bexigas;  

 Miçangas pequenas pretas;  

 Fitas coloridas;  

 Palitos de dente;  

 Fita adesiva;  

 Tesoura;  

 Estilete ou algum material cortante para manipulação do isopor.  

 

PROCEDIMENTOS 

1) Definir o tipo de célula que o grupo irá confeccionar. 

2) Definir os componentes básicos que irão apresentar na estrutura celular 

escolhida. 

3) Sugestão de modelagem das estruturas celulares: 

 A placa de isopor grande deve ser cuidadosamente cortada com um 

estilete ou outro material cortante no formato que o grupo escolheu para 

construir:  

Redondo (célula animal); Quadrado (célula vegetal) ou Elíptico/oval (célula 

procariótica). 

 

Citoplasma: 

1. Pintar ou cobrir com massa de biscuit ou de modelar a parte superior do 

formato de isopor que escolheu para modelar.  

Parede Celular  

1. Célula vegetal:  

a. Pintar cobrir com massa de biscuit ou de modelar a lateral do isopor 

quadrado.  

b. Na parte superior, fazer uma borda de aproximadamente metade da 

espessura de um dedo e pintá-la ou cobri-la com massa de biscuit ou de 

modelar de verde.  

2. Célula procariótica:  

a. Pintar ou cobrir com massa de biscuit ou de modelar a lateral do isopor 

elíptico (oval) de cor amarela.  
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b. Na parte superior, fazer uma borda de aproximadamente metade da 

espessura de um dedo e pintá-la ou cobri-la com massa de biscuit ou de 

modelar de cor amarela. 

Membrana Plasmática  

1. Célula animal: Pintar ou cobrir com massa de biscuit ou de modelar a lateral 

do isopor redondo.  

2. Célula vegetal: Na parte superior do isopor, delimitar uma linha fina com 

massa de biscuit ou de modelar; ou um pincel fino ou um palito de dente, entre 

a borda verde (parede celular) e o centro pintado (citoplasma).  

3. Célula procariótica: Na parte superior do isopor, delimitar uma linha fina com 

massa de biscuit ou de modelar, ou um palito de dente, entre a borda (parede 

celular) e o centro pintado (citoplasma). 

Núcleo  

1. Modelar uma bolinha grande e achatá-la, de forma a transformá-la em um 

disco fino.  

3. Modelar rolinhos bem finos e colocá-los dispersos no núcleo, representando 

o DNA. 

Ribossomo  

1. Fazer bolinhas pequenas com massa de biscuit ou de modelar, ou fazer 

pontinhos com caneta preta para retroprojetor no citoplasma, essa sugestão é 

para todas as células.  

DNA da Célula Procariótica  

1. Cortar ou delinear com massa de biscuit ou de modelar uma tira de fio fino 

ou usar uma fita colorida para unir as duas pontas, transformando-a em um 

grande círculo enovelado (DNA circular). 

 

Bom trabalho! 
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APÊNDICE P – Planejamento da sequência de atividades – 4º passo. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

 
SEQUÊNCIA DIDÁTICA - PLANO DE AULA 04 – 4º PASSO 

 

TEMA/QUARTO PASSO 

Situação problema para aprofundar o conteúdo: Aprofundando o 

conhecimento sobre material genético e hereditariedade. 

DURAÇÃO: duas aulas de cinquenta minutos  

 

OBJETIVO GERAL 

Retomar os aspectos mais gerais, estruturantes do conteúdo da unidade de 

ensino, em nova apresentação, porém em nível mais alto de complexidade em 

relação à primeira apresentação; propor uma situação-problema em nível 

maior de complexidade; envolver negociação de significados e mediação 

docente;  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Compreender os fenômenos da hereditariedade; 

 Identificar a relação do núcleo e dos seus componentes com os 

mecanismos de transmissão das características hereditárias; 

 Reconhecer os cromossomos como entidades nucleares, nos quais se 

localizam os genes (segmentos de DNA), conceituando e inter-

relacionando como os termos: cariótipo, genes, alelos e hereditariedade; 

 Reconhecer a estrutura do gene como partícula portadora da informação 

hereditária, contida no cromossomo; 

 Entender a identidade entre gene, DNA e Cromossomos; 

 Entender que apenas um cromossomo de cada par é transmitido através 

dos gametas; 

 Compreender os cromossomos levando em consideração sua função, 

forma e número; 
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 Conhecer o número normal de cromossomos na espécie humana (46); 

 Compreender o que são cromossomos autossômicos e sexuais; 

 Entender a interação entre genes, formação das características e 

determinação do sexo; e 

 Reconhecer que a alteração no número de cromossomos nas células de 

uma pessoa pode levar a síndromes cromossômicas, tais como as 

síndromes de Down e Turner. 

 

 

CONTEÚDOS CONCEITUAIS 

 Hereditariedade e transmissão das características  

 Estrutura e função dos genes, DNA e Cromossomos; 

 Óvulo e espermatozoide, um só gene para cada par; 

 Cariótipo: quantidade de cromossomos na espécie humana, tamanhos 

e formas. 

 

CONTEÚDOS PROCEDIMENTAIS 

  Retroalimentação dos conceitos aprendidos; 

 Desenvolver habilidade de construir cariótipo humano normal e 

sindrômico; e 

 Ser capaz de auto avaliar cariótipos construídos e diferenciar os 

cariótipos normais dos sindrômicos.  

 

CONTEÚDOS ATITUDINAIS 

 Demonstrar compreensão dos conteúdos estudados e fazer relação 

destes com os conhecimentos prévios e científicos; 

 Entender que a identificação dos cromossomos humanos é importante 

para o diagnóstico e a prevenção de muitas doenças hereditárias; 

 Compreender que a análise cromossômica pode ser decisiva no 

aconselhamento genético, ajudando a evitar o nascimento de crianças 

portadoras de doenças hereditárias. 
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RECURSOS 

 Data show ou retroprojetor; 

 Mural ou quadro negro; 

 Texto sobre conceitos de genética e  

 Roteiro para construção dos cariótipos; 

 

  
METODOLOGIA  

 Leitura de um texto relacionado (apêndice Q) aos mecanismos de 

hereditariedade para retomar os conteúdos mais complexos e de difícil 

abstração, em nova apresentação, porém em nível mais alto de 

complexidade em relação à primeira apresentação;  

 Propor uma situação-problema em nível maior de complexidade; 

envolver negociação de significados e mediação docente; 

 Exposição de imagens virtuais, dos cariótipos humanos normais e 

sindrômicos; 
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PROCEDIMENTOS 

1ª Etapa: 

 Aula expositiva dialógica:  essa etapa pode ser iniciada com uma 

retomada dos níveis biológicos de organização para que o aluno possa 

relembrar a associação entre os componentes do núcleo (cromossomos, 

DNA e genes), conceitos básicos de genética. A genética apresenta um 

número relativamente pequeno de conceitos, se compararmos com outra 

área, entretanto, esses conceitos são muito abstratos, o que exige cuidado 

por parte do professor e do aluno. Aqui deverá ficar claro para o aluno que 

o cromossomo é uma entidade nuclear, no qual se localizam os genes, que, 

por sua vez, são segmentos de DNA. Uma confusão conceitual 

relativamente frequente é a que ocorre entre os conceitos de genes e a 

transmissão das características hereditárias, que envolvem os conceitos de 

alelos. Gene é uma porção do DNA com a receita codificada para uma 

proteína; alelo é uma das versões que aquela receita ocorre na natureza.  

O professor poderá explicar utilizando uma analogia que, para fazer um 

pudim usássemos receitas diferentes que resultassem em pudins 

diferentes. O professor pode também explicar através do gene do 

albinismo, e aí estamos nos referindo a um segmento de DNA envolvido na 

produção de melanina. A receita correta desse DNA – o alelo normal – 

condiciona a produção de pigmento, enquanto, uma versão incorreta da 

receita – a alelo mutante (defeituoso) – é incapaz de atuar na produção de 

melanina, causando o albinismo, na condição homozigota. Aproveitando a 

oportunidade, deve ser mostrada a estrutura básica do cromossomo para 

que o aluno se familiarize com os termos, como centrômero, cromátides, 

braços de um cromossomo, cromossomos homólogos, cromossomos 

sexuais e autossomos) que serão pré requisitos para o entendimento e 

montagem do cariograma. É pertinente aqui o professor relacionar esses 

conceitos ao processo de reprodução, com ênfase nas células reprodutoras 

(gametas) como portadoras da metade das características e do número de 

cromossomos de uma célula normal, consolidando os conceitos de genes 

alelos e determinação do sexo, através da identificação dos cromossomos 
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sexuais. O professor deve também oportunizar ao aluno conceitos relativos 

ao número, forma e classificação dos cromossomos, bem como sobre o 

cariótipo. É oportuno mencionar que existem várias doenças com causas 

genéticas, sendo que algumas resultam de defeitos na informação gênica, 

ou seja, têm como causa um gene alterado devido à mutação no DNA, e 

outras são consequência de alterações estruturais e numéricas no conjunto 

de cromossomo de um indivíduo. 

2ª Etapa: 

Nessa primeira etapa faremos a leitura de um texto para despertar a 

curiosidade a respeito dos assuntos relativos aos cromossomos, cariótipos 

e genética, promovendo, assim, o interesse dos alunos no estudo desses 

temas, por possibilitarem a retomada dos conceitos sobre gene, 

organização cromossômica, centrômero, cromátide, cromossomos 

homólogos, meiose, formação de gametas e herança genética, que são 

considerados conteúdos mais complexos e de difíceis abstrações.  

 Situação problema em nível mais alto de complexidade em relação 

à anterior:  Com base no que já estudamos sabemos que algumas doenças 

podem ocorrer por alteração estrutural ou numérica dos cromossomos. 

Qual a relação das alterações com o cariótipo? O cariótipo é igual para 

todos os seres vivos? O cariótipo do homem e da mulher é igual? Que 

aplicações o cariótipo possui para a saúde das populações humanas? 

 Leitura compartilhada do texto: Nessa etapa, o aluno deve entender 

que a identificação dos cromossomos humanos é de grande importância 

para o diagnóstico e prevenção de muitas doenças hereditárias, e que a 

análise cromossômica pode ser decisiva no aconselhamento genético, 

ajudando a evitar o nascimento de crianças portadoras de doenças 

hereditárias.  O texto estruturado (apêndice Q) aborda a contextualização 

de tópicos sobre a hereditariedade, definição de cariótipos e suas variações 

em relação ao número, tamanho e forma, desenvolvimento das síndromes 

e mal formações congênitas, bem como algumas aplicações no campo da 

genética. 
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  3ª Etapa: 

 Atividade interativa para montagem de cariótipos normais e 

sindrômicos: Dando continuidade os alunos serão orientados para realizar 

uma atividade em grupo, na qual consiste na montagem do cariótipo 

humano normal, masculino e feminino, bem como dos sindrômicos mais 

comuns. O professor deve mediar essa atividade, orientando, auxiliando os 

alunos, distribuindo o roteiro. Os alunos serão divididos em grupos, e cada 

grupo receberá um roteiro com um tipo de cariótipo – cariótipo normal 

masculino, cariótipo de um portador da síndrome de Down e síndrome de 

Turner, finalizando com a apresentação dos resultados pelos grupos, 

propiciando a interação e discussão de significados. Essa etapa ocupará 

quatro aulas, sendo duas para responder a situação problema por meio da 

leitura do texto e mais duas para a construção do cariótipo.  

4ª Etapa: 

 Nessa etapa, serão apresentados os cariótipos montados com 

discussões em grupo para a consolidação dos conceitos estudados. 
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APÊNDICE Q – Texto auxiliar para montagem de um cariótipo humano – 4º passo. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

 
TEXTO AUXILIAR DE UM ROTEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE MODELOS 

TRIDIMENSIONAIS DE CÉLULAS 
 

Nome:  Ano/Série: Turma: 

   

 
 

DESVENDANDO O MISTÉRIO DAS ALTERAÇÕES CROMOSSÔMICAS 

 

Os temas científicos ocupam cada vez mais destaque em nosso meio. 

Sabemos que a ciência afeta diretamente a nossa vida e a compreensão de 

temas científicos passa a ser, cada vez mais condição necessária à plena 

cidadania. Assuntos bastantes popularizados são os relativos à herança 

biológica. Afinal todos nós queremos saber como herdamos as características 

de nossos pais e como um teste de DNA pode esclarecer um crime ou um caso 

de paternidade duvidosa.  Hoje sabemos que os gene, um segmento do DNA, 

contêm todas as nossas características.  

Portanto, a identificação dos cromossomos humanos é de grande importância 

para o diagnóstico e para a prevenção de muitas doenças hereditárias. O 

estudo sobre os cromossomos pode ser decisivo no aconselhamento genético, 

ajudando a evitar o nascimento de crianças portadoras de doenças 

hereditárias.   

Fonte: Autoria própria 
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A análise de cromossomos humanos é, hoje, realizada rotineiramente em 

qualquer serviço de aconselhamento genético. Técnicas modernas permitem 

preparar lâminas de microscopia com os cromossomos bem individualizados, 

condição fundamental para estudá-los. Esse trabalho é desenvolvido pelo 

geneticista.   

O conjunto cromossômico de uma célula é o cariótipo. Nas lâminas de 

microscopia, cada conjunto cromossômico é fotografado, e os cromossomos 

são recortados individualmente da foto. Em seguida, eles são comparados, 

identificados e colados sobre uma folha de papel. Essa montagem constitui o 

cariograma. 

 

 

Os distúrbios genéticos podem ser classificados em monogênicos (também 

chamados de mendelianos e causados por mutações em um único gene), como 

exemplo, pode-se citar a anemia falciforme; cromossômicos (alterações 

estruturais e numéricas no conjunto de cromossomos), a exemplo da síndrome 

de Down, e multifatoriais (chamados de complexo ou poligênico, causados por 

uma combinação de fatores ambientais e mutações em genes múltiplos), para 

esse caso podemos citar uma doença bem comum em nosso meio o Diabetes 

mellitus. 

Cariótipo de um portador de Síndrome de Down 

 

Fonte: http://pt.123rf.com/photo_15357009_cariotipo-
sindrome-de-down.html 

Cariótipo de um portador de Síndrome de Turner 
 

Fonte: http://pt.dreamstime.com/imagens-de-stock-royalty-
free-s%C3%ADndrome-de-turner-image26951649 

 



239 
 

Aqui iremos evidenciar os distúrbios genéticos monogênicos, que são as 

alterações estruturais e numéricas, no conjunto de cromossomos a síndrome 

de Down e a síndrome de Turner. 

 

 

A Síndrome de Down, ou Trissomia do cromossomo 21, é uma alteração 

genética causada por um erro na divisão celular, durante a divisão embrionária. 

Os portadores da síndrome, em vez de dois cromossomos no par 21, possuem 

três. Não se sabe por que isso acontece. Em alguns casos, pode ocorrer a 

translocação cromossômica, isto é, o braço longo excedente do 21 liga-se a um 

outro cromossomo qualquer.  Alterações provocadas pelo excesso de material 

genético no cromossomo 21 determinam as características típicas da síndrome: 

Olhos oblíquos semelhantes aos dos orientais, rosto arredondado, mãos 

menores com dedos mais curtos, prega palmar única e orelhas pequenas; 

Hipotonia: diminuição do tônus muscular responsável pela língua profusa, 

dificuldades motoras, atraso na articulação da fala e, em 50% dos casos, por 

cardiopatias; Comprometimento intelectual e, consequentemente, 

aprendizagem mais lenta. 

 

 

 

 

Fonte: http://enfermagem-
amoreiracampos2011.blogspot.com.br/2011/
09/sindrome-de-down.html 
 

 

 

Fonte: 
http://saude.culturamix.com/noticia
s/sindrome-de-down-e-a-inclusao-
social 
 

Fonte: 
http://saude.culturamix.com/noticia
s/sindrome-de-down-e-a-inclusao-
social 
 

Fonte: 
http://kidshealth.org/parent/en_espanol/medicos/turner
-esp.html 

Fonte: 
http://pediatravirtual.net/sindrome-de-
turner/ 
 

Fonte: 
http://biodomundo.blogs
pot.com.br/2012/06/sind
rome-de-turner.html 
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A síndrome de Turner é uma anomalia humana congênita, causada pela 

ausência de um cromossomo do par sexual. As pessoas afetadas são sempre 

do sexo feminino e apresentam 45 cromossomos em suas células, sendo 44 

autossomos e apenas um cromossomo sexual X. Características típicas de 

mulheres com essa anomalia são: pescoço alado, isto é, com expansões 

laterais de pele, estreitamento da artéria aorta e baixa estatura. As gônadas 

não se diferenciam e não produzem hormônios, de modo que a pessoa afetada 

não menstrua e seus pelos pubianos não se desenvolvem. A frequência de 

nascimentos de meninas com síndrome de Turner é da ordem de 1/2500 

nascidas vivas (mais ou menos 0,04%). A causa mais comum dessa anomalia 

é a não-disjunção (isto é, a não-separação) dos cromossomos sexuais durante 

a meiose, o que leva à formação de gametas deficientes quanto ao 

cromossomo sexual. 

 

Fonte: Adaptação de Varela (2012)  
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APÊNDICE R – Roteiro para montagem de um cariótipo humano – 4º passo. 
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

ROTEIRO DE ORIENTAÇÃO PARA MONTAGEM DO CARIÓTIPO HUMANO 
NORMAL E SINDRÔMICO 

 

Nome:  Ano/Série: Turma: 

   

 

 

OFICINA  

Montagem de um cariótipo humano 

 

DESCRIÇÃO 

Este roteiro contém sugestões para a montagem de cariograma para cariótipos 
normais masculinos e para as síndromes de Down e Turner. Você deverá 
seguir as orientações e ter lido o texto complementar sobre as diferentes 
alterações. A atividade propiciará oportunidade de se familiarizar com 
conceitos relativos ao número, forma e classificação dos cromossomos de 
forma lúdica. O processo para identificar os cromossomos é quase um jogo de 
seguir pistas, e simula o grau de detalhamento necessário ao trabalho do 
citogeneticista, na pesquisa de possíveis normalidades cromossômicas e 
genéticas. 

DURAÇÃO: duas aulas de cinquenta minutos (Aula 07 e 08) 

 

OBJETIVO GERAL 

Montar um cariograma a partir das estruturas dos cromossomos apresentadas 
na prancha 02, de modo a facilitar a compreensão do cariótipo humano. 
Diferenciar os cariótipos humanos normais dos portadores das síndromes de 
Down e Turner. 
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PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

Materiais:  

 Roteiro para montagem; 

 Prancha com cromossomos para recortar (cópia); 

 Folha resposta para colar os cromossomos (cópia); 

 Tesoura e  

 Cola. 

 

PROCEDIMENTOS 

 
1. A turma deverá ser dividida em grupos, cada um deles deverá receber 

todos os materiais listados acima.  

2. O professor deverá sortear qual o cariótipo que deverá ser 

confeccionado por cada grupo (masculino, síndrome de Down ou Turner).  

3. Cada grupo receberá os passos para a confecção do devido cariótipo 

(descritos a seguir), de forma que eles possam entender as características 

de cada par de cromossomos e dos seus grupos. 

4. Além desta folha de atividades, você receberá duas outras folhas 

fotocopiadas: uma delas tem desenhos de cromossomos humanos para 

recortar, e a outra tem marcas de orientação para montar o cariograma 

(folha resposta). Siga as instruções abaixo para identificar os 

cromossomos. Em alguns casos, você terá de medi-los com a régua, para 

auxiliar a identificação, pois os cromossomos devem ser dispostos por 

ordem decrescente de tamanho. Recorte os cromossomos com a tesoura e 

organize-os sobre a folha resposta. É preferível colar os cromossomos 

apenas no final, para evitar enganos. Ao recortar os cromossomos da folha 

de desenhos deixe uma pequena margem dos lados, como foi sugerido 

para o cromossomo 1. Cole cada cromossomo recortado no local 

correspondente ao seu número, na folha de gabarito, fazendo o centrômero 

coincidir com a linha tracejada. A título de exemplo, um dos homólogos do 

par cromossômico 1 já foi aplicado no gabarito. Oriente cada cromossomo 

com o braço mais longo para baixo da linha tracejada. 

5. Tomando como base o cariótipo normal feminino, que foi apresentado 

na aula durante a leitura compartilhada, você deverá identificar os 

cromossomos e montar o cariótipo que recebeu por ocasião do sorteio;  

6. Passo a passo para identificação dos cromossomos; 

 

 Cariótipo masculino 

o GRUPO A - Pares 1, 2 e 3. 

1- São os maiores cromossomos do cariótipo. 

2- Oriente os cromossomos 1 e 3 com os braços que têm a faixa cinzenta 

para baixo da linha tracejada. 
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o GRUPO B - Pares 4 e 5. 

1- São cromossomos grandes, ligeiramente menores que os do grupo A.O 

que tem uma faixa cinzenta na região do centrômero (região 

estrangulada do cromossomo) é o cromossomo 4. 

o GRUPO C - Pares 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 

1- São cromossomos de tamanho médio.  

2- Os cromossomos 6 e 7, os primeiros do grupo C. Eles são os maiores 

entre os cromossomos que restaram com faixas negras mais estreitas 

no braço menor, é o cromossomo 6. 

3- O que apresenta faixas negras mais largas no braço maior é o 

cromossomo 8. 

4- O par que possui três faixas negras largas no braço curto: é o 

cromossomo 9. 

5- O que tem o centrômero mais deslocado para a extremidade é o 

cromossomo 10. 

6- Dos dois que restaram, procure o par que apresenta apenas uma faixa 

negra larga no braço menor, trata-se do cromossomo 12. 

7- O Outro é o cromossomo 11. 

o GRUPO D - Pares 13, 14 e 15  

1- São cromossomos de tamanho médio, e cada par é ligeiramente menor 

que o par precedente.  

2- Localize os pares cromossômicos com satélites no braço menor.  

3- O que apresenta faixas negras mais largas é o cromossomo13;  

4- O que tem faixas um pouco mais estreitas é o 14; 

5- E o 15 apresenta faixas ainda mais estreitas. 

o GRUPO E - Pares 16, 17 e 18  

1- São cromossomos pequenos. 

2- Dos cromossomos restantes, descubra agora os três pares de menor 

tamanho. O cromossomo 18 é facilmente identificável por não 

apresentar nenhuma faixa escura no braço menor. 

3- O cromossomo 16 possui, no braço menor, uma faixa negra mais larga 

que a apresentada pelo 17. 

o GRUPO F - Pares 19 e 20 

1- São cromossomos bem pequenos um pouco maiores que os do grupo 

G. 

2- O cromossomo 19 apresenta uma faixa negra em torno do centrômero. 

3- O cromossomo 20 tem uma faixa negra larga no braço ligeiramente 

menor (superior), e outra mais estreita no braço ligeiramente maior. 

o GRUPO G - Pares 21, 22 e XY. 

1- São os cromossomos de menor tamanho do cariótipo. 

2- O braço menor desses cromossomos possui uma pequena esfera 

terminal chamada satélite. 

3- O cromossomo que apresenta faixa negra mais larga é o 21. 
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4- Identifique o cromossomo sexual X. Ele apresenta uma faixa negra 

estreita no braço menor; 

5- Selecione o menor dos cromossomos restantes que possui uma faixa 

cinzenta larga no braço maior centrômero localizado próximo à 

extremidade. Trata-se do cromossomo sexual Y. É o único que não 

apresenta homólogo, pois trata-se de um cariótipo masculino. 

 Cariótipo Síndrome de Down (Trissomia do 21) 

Seguir os mesmos passos anteriores para todos os grupos. Deverá encontrar 
um cromossomo 21 a mais. 

 Cariótipo Síndrome de Turner (45, X0) 

Seguir os mesmos passos anteriores para todos os grupos, com exceção dos 
cromossomos sexuais, onde haverá apenas 1 cromossomo X. 

Adaptado de Amabis e Martho (1997); 

Bom trabalho! 
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APÊNDICE S – Prancha com cromossomos para a montagem de cariograma normal 
masculino – 4º passo.  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 
 

PRANCHA COM CROMOSSOMOS PARA A MONTAGEM DO CARIOGRAMA  
 

NORMAL MASCULINO  

Fonte: Amabis e Martho (1997); 
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APÊNDICE T – Prancha com cromossomos para a montagem de cariograma da 
síndrome de Down – 4º passo.  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

 
PRANCHA COM CROMOSSOMOS PARA A MONTAGEM DE CARIOGRAMA DA 

SÍNDROME DE DOWN 
  

Fonte: Amabis e Martho (1997); 
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APÊNDICE U – Prancha com cromossomos para a montagem de cariograma da 
síndrome de Turner – 4º passo.   
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

 
PRANCHA COM CROMOSSOMOS PARA A MONTAGEM DE CARIOGRAMA DA 

SÍNDROME DE TURNER 

 

 

Fonte: Amabis e Martho (1997); 

  



248 
 

APÊNDICE V – Folha resposta para montagem do cariótipo – 4º passo. 
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

 
FOLHA RESPOSTA PARA A MONTAGEM DO CARIÓTIPO 

 

Nome:  Ano/Série: Turma: 

   

 

 

Fonte: Amabis e Martho (1997); 
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APÊNDICE W – Planejamento da sequência de atividades – 5º passo. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

 
SEQUÊNCIA DIDÁTICA - PLANO DE AULA 05 – 5º PASSO 

 

TEMA/QUINTO PASSO 

Revisão e integração de conteúdos: Nova situação problema para aplicação 

do conhecimento. 

DURAÇÃO: duas aulas de cinquenta minutos 

 

OBJETIVO GERAL 

Concluir a unidade e dar seguimento ao processo de diferenciação 

progressiva, retomando as características mais relevantes do conteúdo em 

questão, porém de uma perspectiva integradora, ou seja, buscando a 

reconciliação integrativa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

RECURSOS 

 Data show ou retroprojetor; 

 Mural ou quadro negro; 

 Texto sobre a síndrome de Down e inclusão social e  

 Roteiro para discussão relacionada a situação problema. 

 

 

CONTEÚDOS CONCEITUAIS 

 Hereditariedade e transmissão das características; 

 Alterações cromossômicas; 

 Síndrome de Down e inclusão social 

 Cariótipo: quantidade de cromossomos na espécie humana, tamanhos 

e formas 

 Aplicações e vantagens no campo da genética. 
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CONTEÚDOS PROCEDIMENTAIS  

 Identificar o cariótipo humano e compreender como os conhecimentos 

genéticos podem ser aplicados na produção de biotecnologia e no 

diagnóstico e prevenção de doenças hereditárias. 

 Retroalimentação dos conceitos aprendidos; 

 Desenvolver habilidade de identificar o cariótipo humano normal e 

sindrômico; 

 Ser capaz de auto avaliar os cariótipos e estabelecer relações com as 

alterações mais comuns no seu dia-a-dia e 

 Desenvolver habilidade para interagir e lidar com os portadores de 

deficiência genética. 

CONTEÚDOS ATITUDINAIS 

 Demonstrar interesse pelo conhecimento no campo da genética, como 

forma de interagir melhor na sociedade em que vive; entender que a 

síndrome de Down não se caracteriza, necessariamente, como uma 

doença. 

 Despertar a curiosidade a respeito dos assuntos relativos aos 

cromossomos, cariótipos e genética; 

 Demonstrar compreensão dos conteúdos estudados e fazer relação 

destes com os conhecimentos prévios e científicos; 

 Entender que a identificação dos cromossomos humanos é importante 

para o diagnóstico e a prevenção de muitas doenças hereditárias; 

METODOLOGIA  

 Leitura de um texto relacionado a síndrome de Down e a inclusão social;  

 Propor uma situação-problema em nível maior de complexidade; 

envolver negociação de significados e mediação docente e 

 Exposição de imagens virtuais, virtuais sobre a inclusão dos portadores 

de síndrome de Down. 
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PROCEDIMENTOS 

1ª Etapa: 

Nesta primeira etapa faremos a leitura de um texto para despertar a 

curiosidade a respeito dos assuntos relativos as alterações cromossômicas, 

cariótipos e genética, promovendo, assim, o interesse dos alunos no estudo 

desses temas.  

 Leitura compartilhada do texto: O texto estruturado (apêndice X) 

aborda a contextualização de tópicos sobre a síndrome de Down e a 

inclusão social. Nesse contexto o aluno deve entender que a inclusão bem-

sucedida é um passo importante para que crianças com necessidades 

educacionais especiais se tornem membros plenos e contributivos da 

comunidade, e a sociedade como um todo se beneficia disso.  

2ª Etapa: 

 

Após a leitura do texto é pertinente uma intervenção com o objetivos buscar 

uma reconciliação integrativa e a revisão do conteúdo do texto. É necessário 

o professor intervir de modo a facilitar e mediar a discussão,  por meio da 

apresentação e discussão de novos significados de forma colaborativa.   

 Quais as estruturas envolvidas na transmissão das características 

hereditárias? 

 Quantos cromossomos são de origem paterna? E materna? 

 Como essa distribuição dos cromossomos é realizada?  

 Como acontece a alteração a nível dos cromossomos?  

 O que pode acontecer se houver alteração do cariótipo? 

 

 Compreender que o aconselhamento genético é importante e 

necessário aos familiares dos portadores com alterações genéticas, em 

especial a síndrome de Down. 
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 Perguntar se os alunos conhecem alguma pessoa portadora de 

Síndrome de Down e peça para contarem suas experiências, se for o 

caso. 

 Quais as características dessas pessoas?  

 Qual a reação deles ao conviver com um portador da Síndrome? 

 

 Situação problema em nível mais alto de complexidade em relação 

à anterior: A Síndrome de Down atinge aproximadamente trezentas mil 

pessoas no Brasil”. Apesar de sabermos de todas as limitações dos 

portadores da síndrome de Down, constatamos cada vez a inserção e o 

sucesso destes portadores na sociedade, esporte, escola, trabalho e lazer.  

Com base nestas observações e estudo sobre o tema, você considera a 

síndrome de Down como uma doença? O que diferencia o cariótipo de um 

portador de Down? Justifique a sua resposta. 

3ª Etapa: 

 Aula expositiva dialógica:  A partir de nova situação problema, busca-

se a reconciliação integrativa e a revisão dos conteúdos, por meio da 

apresentação e discussão de novos significados de forma colaborativa. 

Para isso, os alunos devem ser orientados a reunirem-se em grupo para 

discussão e defesa de um posicionamento justificado em relação à 

situação. O professor faz a mediação da discussão, revendo os 

conceitos envolvidos na situação problema por meio de uma aula 

expositiva dialógica. A atividade ocupará duas aulas 

 Atividade interativa: Peça aos estudantes que tragam na próxima aula 

as reportagens e/ou materiais que selecionaram e escrevam uma crítica 

breve sobre o que leram. O professor pode resgate a discussão anterior, 

permitindo que os alunos apresentem o material em um painel para 

socialização com a comunidade escolar. 

   



253 
 

APÊNDICE X – Texto auxiliar sobre a síndrome de Down e inclusão social – 5º 
passo. 

  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 
PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

MATEMÁTICA 
 

TEXTO AUXILIAR A ROTEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE MODELOS 
TRIDIMENSIONAIS DE CÉLULAS 

 

Nome:  Ano/Série: Turma: 

   

 
 

SÍNDROME DE DOWN: UM DESAFIO A SER ENFRENTADO PELA 
SOCIEDADE 

 

 

A Síndrome de Down é um acidente genético que ocorre durante o desenvolvimento 

do feto, fazendo com que a criança nasça com 47 cromossomos, ao invés dos 46, 

divididos em 23 pares, que uma célula humana normal possui. Esse mal também 

pode ser chamado de Trissomia 21, devido ao fato de que o material cromossômico 

excedente está ligado ao par número 21.  

No entanto, na maioria das vezes o preconceito é maior que a doença, começando, 

inclusive, nos próprios pais que, após o choque da notícia, necessitam de mais ajuda 

do que a criança que está para nascer. É importante que a pessoa com a síndrome 

receba estimulação para se desenvolver desde o nascimento. A família deve ser 

orientada sobre como proceder com ela em casa dentro da rotina familiar. Embora 

seja necessário ter maior firmeza e tolerância, é importante não cercá-la de cuidados 

Fonte: http://goo.gl/PtWta7 Fonte: 
http://www.culturamix.com/saude/doencas
/sindrome-de-down 

Fonte: 
http://www.melhoramiga.com.br/2010/11/a
tividade-fisica-para-portadores-de-
sindrome-de-down/ 
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excessivos e muita proteção. Apesar de ter algumas limitações, ela não deve ser o 

centro da família e sim uma parte dela, como todas as outras pessoas. 

Após os cuidados naturais e especiais com a própria saúde que um portador de 

Síndrome de Down receberá durante toda a vida, o problema maior passa a ser a 

sua inclusão na sociedade, ainda muito preconceituosa. Uma das maiores aflições 

que envolve os pais consiste no desenvolvimento do potencial cognitivo da criança, 

visto que esta síndrome traz como consequência uma deficiência intelectual. Em 

função disto, a entrada dos filhos na escola, tanto na educação infantil, quanto no 

ensino fundamental, representa um momento marcante para todos. Há um 

questionamento natural se devem ou não colocá-los em uma escola e se essa esta 

deve ser regular ou especial. 

 

 

 

A aprovação da Lei de Diretrizes Educacionais - LDB (Lei 9394/96) - estabeleceu, 

entre outros princípios, o de igualdade e condições para o acesso e permanência na 

escola e adotou nova modalidade de educação para alunos com necessidades 

especiais. Desde então, a temática da inclusão vem rendendo, tanto no meio 

acadêmico quanto na própria sociedade, novas e acaloradas discussões embora, 

ainda, carregue consigo sentidos distorcidos. 

Se de um lado a criança portadora da Síndrome de Down tem muito a ganhar em 

termos sócios afetivos permanecendo no ensino regular, na maioria das vezes, estas 

escolas têm poucas alternativas para oferecer a estes alunos na apreensão dos 

conteúdos em sala de aula. Em contraste, as escolas especiais que, cada vez mais 

são escassas, no entanto, focam mais no seu aprendizado formal, usando 

ferramentas adequadas para a sua aprendizagem. Assim, os pais, para escolherem 

Fonte: 
http://marciaserante.blogspot.com.br/2012/
03/dia-internacional-da-sindrome-de-
down.html 

Fonte: 
http://www.horizonte.ce.gov.br/noticias/te
xto.asp?id=554&current=cidade 

Fonte: 
http://www.gazetanortemineira.com.br/mina
s/2013/07/politicas-publicas-estaduais-
promovem-a-inclusao-social-das-pessoas-
com-sindrome-de-down.html 
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o tipo de escola que vão colocar os filhos, terão que pensar nas habilidades e 

interesses da criança, tendo coerência com as crenças e modelos familiares, como 

aconteceria com qualquer outra criança “normal”.  

Os portadores da Síndrome de Down levam mais tempo para se desenvolver e, 

portanto, precisam de um currículo mais diluído. Elas têm, em geral, um perfil de 

aprendizagem específico com pontos fortes e fracos característicos. Saber dos 

fatores que facilitam e inibem o aprendizado permite aos professores planejar e levar 

adiante atividades relevantes e significativas e programas de trabalho. O perfil de 

aprendizado característico e estilos de aprendizado, junto com suas necessidades 

individuais e variações do perfil devem ser considerados. 

Há muitas razões para que uma criança com Síndrome de Down frequente uma 

escola comum. Cada vez mais pesquisas tem sido publicadas e o conhecimento 

sobre as suas capacidades e potenciais de serem incluídos com sucesso tem 

aumentado. Ao mesmo tempo, os pais têm se informado mais sobre os benefícios 

da inclusão, que é não discriminatória e traz tanto benefícios acadêmicos quanto 

sociais. 

 

 

 

Acadêmicos  

- Pesquisas mostram que as crianças se desenvolvem melhor academicamente 

quando trabalham num ambiente inclusivo 

 

Social 

- Oportunidades diárias de se misturar com seus parceiros com desenvolvimento 

típico proporcionam modelos para comportamento de acordo com a faixa etária 

Fonte: 
http://www.blogdopresidentemicrocamp.c
om.br/wp-
content/uploads/2012/03/irene.png 

Fonte: 
http://www.microcamp.com.br/noticias-e-
eventos/sem-categoria/colaboradora-da-
microcamp-florianopolis-atua-em-filme-
sobre-sindrome-de-down-8379 

Fonte: 
http://redeglobo.globo.com/acao/noticia/2
013/03/organizacoes-propoem-inclusao-
de-pessoas-com-sindrome-de-down.html 
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- As crianças têm oportunidade de desenvolver relações com crianças de sua própria 

comunidade 

- Ir à escola comum é um passo chave em direção à inclusão na vida comunitária e 

na sociedade como um todo. 

A figura do professor neste contexto é ainda mais relevante, uma vez que este é 

desenvolvedor das ações mais diretas no processo de inclusão. Lida com as 

diferenças e preconceitos por parte de pais e alunos, com as expectativas e 

possíveis frustrações dos familiares portadores da síndrome, com as limitações e 

alcances dos próprios portadores, dentre outras. 

A inclusão bem-sucedida é um passo importante para que crianças com 

necessidades educacionais especiais se tornem membros plenos e contributivos da 

comunidade, e a sociedade como um todo se beneficia disso. Os colegas com 

desenvolvimento típico ganham conhecimento sobre deficiência, tolerância e 

aprendem como defender e apoiar outras crianças com necessidades educacionais 

especiais. Contudo, a experiência mostra que um dos ingredientes mais importantes 

na implementação bem-sucedida de um aluno com necessidade de aprendizagem 

específica é simplesmente a vontade dele mesmo de que isso ocorra. A atitude da 

escola como um todo é, portanto, um fator significativo. Uma atitude positiva resolve 

problemas por si só. As escolas precisam de uma política clara e sensível sobre 

inclusão de sua direção e coordenação, que devem ser comprometidas com esta 

política e apoiar seus funcionários, ajudando-os a desenvolver novas soluções em 

suas salas de aula. 

 

 

Fonte: 
http://wp.clicrbs.com.br/meufilho/2009/08/
19/criancas-com-down-interagem-bem-
na-escola/?topo=52,1,1,,170,e170 

Fonte: marciaserante.blogspot.com Fonte: 
http://pessoascomdeficiencia.com.br/site/
pcd/capacitacao/page/8/ 
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Mais de 300 mil crianças com alguma deficiência estão matriculadas em colégios 

regulares e outras 342 mil em escolas especiais. O desafio a ser enfrentado pela 

sociedade é como unir esses universos, garantindo que alunos sejam efetivamente 

incluídos e atendidos em suas especificidades. 

O portador da síndrome de Down é capaz de compreender suas limitações e 

conviver com suas dificuldades. A maioria deles tem autonomia para tomar 

iniciativas, não precisando que os pais digam a todo momento o que deve ser feito. 

Isso demonstra a necessidade/possibilidade desses indivíduos de participar e 

interferir com certa autonomia em um mundo onde "normais" e deficientes são 

semelhantes em suas inúmeras diferenças.  

 

 

Fonte: SAÚDE (2009) 

 
 
  

Fonte: http://www.expressyourself.com.br/author/amanda-macchion 
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APÊNDICE Y – Questionário com questões abertas para avaliar e recuperar 
conhecimentos – 6º passo. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

 
AVALIANDO E RECUPERANDO CONHECIMENTOS 

 

Nome:  Ano/Série: Turma: 

   

 

1ª PARTE 

1. Explique em poucas palavras em que consiste a hereditariedade, mencionando as 

estruturas envolvidas nesse processo.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Com base no que você estudou nessa unidade, faça uma breve descrição 

sobre os genes, levando em consideração a sua localização na célula, bem como a 

sua função e estrutura. Tente explicar também como essas estruturas participam na 

transmissão de características entre as gerações. Como esse mecanismo nos tornam 

semelhantes aos nossos pais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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3. Cariótipo é o conjunto de cromossomos uma espécie, que se encontra no 

interior do núcleo de uma célula. A representação do cariótipo pode ser 

um cariograma (imagem dos cromossomos) ou um idiograma (esquema dos 

cromossomos), e é ele quem fornece as informações substanciais para o 

estabelecimento das relações entre espécies, com respeito à organização dos 

cromossomos, ordenados em pares. Os cromossomos do par 23 são idênticos na 

mulher e diferentes no homem e denominam-se cromossomas sexuais. Os outros 22 

pares de cromossomas denominam-se autossomos. As alterações no número e na 

estrutura dos cromossomos pode ser prejudicial ao ser vivo. Com base no texto e no 

que estudamos até aqui explique como essas alterações influenciam na formação de 

doenças hereditárias. Porque certos genes podem causar doenças nas pessoas que 

os possuem. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Uma das alterações mais comuns são as alterações numéricas dos 

cromossomos e qualquer pessoa independentemente da cor, religião ou classe social 

pode ter filhos com Síndrome de Down. Quais as características dessas pessoas 

portadoras da Síndrome de Down? A síndrome de Down é contagiosa? É uma doença 

genética? Fale um pouco sobre estas questões. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Sabemos que ainda existe falta de conhecimento das pessoas sobre as causas 

da Síndrome de Down e preconceitos decorrente disso. Há formas de se diagnosticar 

que uma mulher grávida está gerando uma criança com alguma anomalia 

cromossômica? Supondo que em sua comunidade possua algum caso de criança com 

a síndrome de Down, como você poderia fazer para orientar os familiares sobre este 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cariograma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cromossomo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Idiograma
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problema, de modo que possa contribuir para a inclusão social e uma melhoria na 

qualidade de vida dessa criança?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Obrigada pela sua participação. 

 

  



261 
 

APÊNDICE U – Prancha para desenho da célula – 6º passo. 
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

 
AVALIANDO E RECUPERANDO CONHECIMENTOS 

 

Nome:  Ano/Série: Turma: 

   

 

 
Faça um desenho ou esquema de uma célula identificando as suas partes básicas. 
Para esta atividade você deverá ter em mão o seu desenho anterior. Irá inicialmente 
fazer uma análise comparativa e identificar as partes básicas da célula, enfatizando 
a localização do material genético. Com base na análise e avaliação faça um novo 
desenho descrevendo e identificando o que não ficou claro no desenho anterior. 
Mãos à obra. Pode colorir também. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

Faça uma breve explicação sobre o seu desenho. 
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PRODUTO EDUCAIONAL: PROPOSTA DE VÍDEO DIDÁTICO SOBRE 
CONTEÚDOS DE GENÉTICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 
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O vídeo didático apresenta uma abordagem de integração 

de conceitos em progressivo aumento do nível de 

complexidade, buscando romper com a fragmentação de 

conteúdos apresentados nos livros didáticos e a 

aprendizagem memorística. 

Objetivo: propiciar um entendimento integrado da 

organização estrutural e funcional dos seres vivos, 

relacionando-os ao fenômeno da hereditariedade e 

reprodução. 

  
PÚBLICO-ALVO: oitavo ano (8º ano) 
 
DURAÇÃO: 6 minutos 
  
  

APRESENTAÇÃO 

O vídeo compõe uma 

sequência de conteúdos 

sobre célula e conceitos 

básicos da genética, 

iniciando pelos 

conteúdos mais gerais e 

simples para os mais 

específicos e 

complexos, de modo 

que o aluno possa se 

mobilizar e formar 

opinião sobre os vários 

aspectos envolvidos nos 

fenômenos da 

hereditariedade, desde 

a identificação dos 

elementos relacionados 

à hereditariedade até a 

relação com a forma, 

número e de 

cromossomos para a 

organização do cariótipo 

humano, normal e 

sindrômico. A proposta 

visa a minimizar as 

concepções alternativas 

sobre os conteúdos de 

genética no ensino 

fundamental prevenindo 

a permanência no 

ensino médio e superior. 
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CONTEÚDOS CONCEITUAIS 
 

 Organização celular nos seres vivos, diferenças de ´tipos de células que 

formam os seres vivos, partes básicas da célula, núcleo, componentes do núcleo 

(DNA, cromossomos e genes). Fenômeno da hereditariedade 

 Identificar os principais níveis de organização celular e relacionar o 

núcleo celular – como portador do material genético (Cromossomo, DNA e genes) – 

ao processo de transmissão das características hereditárias. 

 

CONTEÚDOS PROCEDIMENTAIS 

 

 Entender os modelos cujas formas se assemelham às características 

das células e elementos envolvidos no fenômeno da hereditariedade (DNA, 

cromossomos e genes).  

 Serem capazes de produzir modelos mentais e consensuais das células 

e elementos envolvidos no fenômeno da hereditariedade (DNA, cromossomos e 

genes). 

 Aplicar conhecimentos básicos da célula e relacionados à Genética, 

elaborando esquemas, interpretando informações com base em conhecimento prévio 

e aplicando-os na resolução de uma situação problema. 

 

CONTEÚDOS ATITUDINAIS 

  

 Demonstrar interesse pela ciência, e mobilizar-se para formar opinião sobre os 

vários aspectos envolvidos nos conceitos sobre genética. 

 Estabelecer relações, não só entre conhecimentos científicos específicos, mas 

também entre eles e fatores sociais, de modo que se posicionem diante de 

questões diversas, tais como o impacto de uma doença genética dentro da 

família ou no ambiente em que vivem. 
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EIXOS COGNITIVOS SEGUNDO AS ORIENTAÇÕES DAS ORIENTAÇÕES DA 
MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA O ENEM 
 

  
 ENFRENTAR SITUAÇÕES-PROBLEMA (SP): SELECIONAR, ORGANIZAR, 

RELACIONAR, INTERPRETAR DADOS E INFORMAÇÕES 
REPRESENTADOS DE DIFERENTES FORMAS, PARA TOMAR DECISÕES 
E ENFRENTAR SITUAÇÕES-PROBLEMA. 

 
 CONSTRUIR ARGUMENTAÇÃO (CA): RELACIONAR INFORMAÇÕES, 

REPRESENTADAS EM DIFERENTES FORMAS, E CONHECIMENTOS 
DISPONÍVEIS EM SITUAÇÕES CONCRETAS, PARA CONSTRUIR 
ARGUMENTAÇÃO CONSISTENTE. 

 
 ELABORAR PROPOSTAS (EP): RECORRER AOS CONHECIMENTOS 

DESENVOLVIDOS NA ESCOLA PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE 
INTERVENÇÃO SOLIDÁRIA DA REALIDADE, RESPEITANDO OS VALORES 
HUMANOS E CONSIDERANDO A DIVERSIDADE SOCIOCULTURAL. 

 
HABILIDADES DE ACORDO AS ORIENTAÇÕES DA MATRIZ DE REFERÊNCIA 
PARA O ENEM 
 

 H15 – INTERPRETAR MODELOS E EXPERIMENTOS PARA EXPLICAR 
FENÔMENOS OU PROCESSOS BIOLÓGICOS EM QUALQUER NÍVEL DE 
ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS BIOLÓGICOS. 

 
 H13 – RECONHECER MECANISMOS DE TRANSMISSÃO DA VIDA, 

PREVENDO OU EXPLICANDO A MANIFESTAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS 
DOS SERES VIVOS. 

 
RECURSOS 

 
 MASSA DE MODELAR 

 
 MÁQUINA FOTOGRÁFICA 

 

 RECURSO MULTIMÍDIA UTILIZANDO O PROGRAMA "MOVIE 
MAKER". 

 
 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO VÍDEO 
 
 

 APRESENTAÇÃO: PARA A CONSTRUÇÃO DO VÍDEO UTILIZOU-SE A 
TÉCNICA "STOP MOTION", A QUAL CONSISTE EM UM SEQUENCIAMENTO DE 
FOTOS QUE DÁ A IDEIA DE MOVIMENTO, DE FORMA A ESCLARECER OS 
SEGUINTES QUESTIONAMENTOS SOBRE O TEMA: DE QUE SÃO FORMADOS 
OS SERES VIVOS? TODAS AS CÉLULAS DOS SERES VIVOS SÃO IGUAIS? 
COMO SE CARACTERIZA O MATERIAL GENÉTICO EM RELAÇÃO AO NÍVEL DE 
ORGANIZAÇÃO CELULAR, E ONDE ELE SE ENCONTRA? 
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 SEQUÊNCIA DE IMAGENS: 

  
 Mostrar a organização celular nos seres vivos (relação entre o organismo 

(animal-vegetal-bactéria) e as estruturas moleculares (DNA, cromossomo 
e gene) por meio de modelos elaborados com massa de modelar. 

 
 Quais as semelhanças e diferenças entre as células? 

  
 Mostrar as partes constituintes da célula. 

 
 Evidenciar o núcleo como portador do material genético nas células 

eucarióticas. 
 

8.1.1 Mostrar, de forma detalhada, as estruturas dos cromossomos, DNA 
e gene. 

 
8.1.2 Estabelecer relações entre as estruturas nucleares (cromossomos, 
DNA e gene) e os fenômenos relacionados à hereditariedade (transmissão 
de características hereditárias) no processo de reprodução. 

 
DESDOBRAMENTOS EM SALA DE AULA  

O professor poderá usar o vídeo como recurso didático usando as seguintes 

estratégias metodológicas, atendendo objetivos diversificados.  

8.2. Aula expositiva dialógica, abordando os seguintes questionamentos e 

problematizações:  

 Onde se encontra o material genético nas células eucarióticas? 

 Qual a estrutura responsável pela hereditariedade? 

 Qual a relação que existe entre o DNA, os cromossomos e os genes? 

 Situe as estruturas: célula, DNA, os cromossomos e os genes, 

considerando os níveis de organização, exemplificando se possível. 

 Como se processa a transmissão das características ao longo das 

gerações, considere o evento e a estrutura específica envolvida no evento? 

 Organizador prévio: o professor poderá usar o vídeo como organizador prévio, 

visando a introduzir os conceitos inicialmente. 

 

 Fundamentação de conteúdo: O vídeo poderá ser utilizado em aulas 

expositivas dialógicas para fundamentar o conteúdo básico de célula e genética 

básica.  

 



267 
 

 Consolidação/Revisão de conteúdos: O professor também poderá utilizá-lo 

para a consolidação ou revisão dos conteúdos já trabalhados em uma 

sequência didática. Para isso, deve-se propor um trabalho em grupo para 

apresentação do vídeo pelos alunos, ou produzir um resumo escrito.  

 

 Atividade orientada: O professor poderá formular uma situação problema, 

usando o vídeo como recurso de pesquisa para a resolução, seguida de 

apresentação e discussão em grupo.   

 

  O professor poderá usar o recurso do vídeo usando nas seguintes 

estratégias metodológicas, atendendo diferentes objetivos e situações 

didáticas.  

 

 Organizador prévio: o professor poderá usar o vídeo como 

organizador prévio, visando a introduzir os conceitos inicialmente. 

  Fundamentação de conteúdo: O vídeo poderá ser utilizado em aulas 

expositivas dialógicas para fundamentar o conteúdo básico de célula e 

genética básica.  

 Consolidação/Revisão de conteúdos: O professor também poderá 

utilizá-lo para a consolidação ou revisão dos conteúdos já trabalhados 

em uma sequência didática. Para isso, deve-se propor um trabalho em 

grupo para apresentação do vídeo pelos alunos, ou produzir um resumo 

escrito.  

 Atividade orientada: O professor poderá formular uma situação 

problema, usando o vídeo como recurso de pesquisa para a resolução, 

seguida de apresentação e discussão em grupo.   

 
 
 
 
 
 


