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RESUMO 

 

 

As dificuldades de aprendizagem podem ter influência direta no processo de 

ensino aprendizagem dos estudantes, reduzindo o rendimento escolar. Outro 

fator que pode influenciar o aprendizado se refere à presença de concepções 

alternativas, que podem ter diversas origens no processo educacional. É de 

suma importância, para os docentes, por exemplo, conhecer as concepções e 

as dificuldades de seus educandos, tendo em vista que esse conhecimento 

pode contribuir significativamente para uma melhoria do processo de ensino 

aprendizagem. A partir das seguintes considerações, foi elaborado o presente 

trabalho que visa investigar aspectos relacionados às dificuldades de alunos de 

nível superior em relação aos conteúdos de Biologia e as concepções 

alternativas existentes sobre o conteúdo de citologia. O público alvo da 

pesquisa são alunos de licenciatura em Ciências Biológicas da UFRN, que 

estão cursando a modalidade de Ensino a Distância (EaD). Para o 

desenvolvimento da pesquisa, foram elaborados questionários para a 

identificação dos conteúdos, em Biologia, que os alunos mais apresentam 

dificuldades, assim como uma entrevista para levantar concepções alternativas 

referentes ao conteúdo de citologia. Outra ferramenta elaborada foi uma ficha 

de avaliação de livros didáticos, que foi aplicada em conjunto com um 

questionário para identificar possíveis erros e equívocos que poderiam 

prejudicar o processo de ensino aprendizagem, assim como a importância que 

esses aprendizes atribuem aos livros didáticos no processo educacional. Esses 

instrumentos foram aplicados em uma oficina didática realizada a partir da 

temática dos livros didáticos. A partir dos dados coletados, como produto, foi 

elaborado um material de apoio ao professor sobre o conteúdo de citologia que 

pode ser aplicado em sala de aula e que visa contribuir para a melhoria do 

ensino e aprendizagem desse conteúdo, ao minimizar, por exemplo, o 

surgimento de concepções alternativas relacionadas ao tema. 

 

Palavras-chave: Citologia; Concepções alternativas; Dificuldades de 

aprendizagem; Livros didáticos. 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Learning difficulties can have a direct influence on the teaching-learning 

process of students by reducing their school performance. One factor that may 

contribute to this negative influence on learning refers to the presence of 

alternative conceptions, which may have different origins in the educational 

process. It is of paramount importance, for teachers, for example, to identify the 

concepts and the difficulties of their students in order for that knowledge can be 

able to contribute significantly to improve the teaching and learning process. 

From the following considerations, the present study (still in progress) aims to 

investigate aspects related to the concepts and difficulties of graduating 

students in relation to the contents of Biology. The participants of the research 

were undergraduate students in Biological Sciences from UFRN, studying by 

Distance Learning (Educação a Distância). To develop the survey, 

questionnaires were developed to identify the contents in Biology that these 

students have more difficulties as well as an interview to raise misconceptions 

regarding the content of cytology. Another tool developed was a textbook 

evaluation form, which was applied in conjunction with a questionnaire in 

workshops (short courses) in order to identify possible errors and mistakes that 

could jeopardize the process of teaching and learning, such as the importance 

that these learners assign to textbooks in the educational process. From the 

data collected, a booklet on the content of cytology was developed as a 

product. It is expected that it can be applied in classrooms in order to improve 

the teaching and learning in references to Biology, to minimize, for example, 

alternative conceptions than can occur related to the theme. 

 

Keywords: Cytology; Concepções alternativas; Dificuldades de aprendizagem; 

Livros didáticos. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 As dificuldades de aprendizagem se apresentam das mais variadas 

formas e em diversas áreas do conhecimento, tendo importância fundamental 

para o Ensino de Ciências. É importante analisar as concepções (prévias e 

alternativas) dos educandos e tentar associá-las com as suas dificuldades de 

forma a contribuir positiva e significativamente para o processo de ensino 

aprendizagem. 

 Devido a essa importância, os alunos e as suas dificuldades devem ser 

objeto de estudo e análise para que seja possível estabelecer metas e 

objetivos que contribuam para uma adequada construção do conhecimento. 

Assim, os alunos poderão compreender os conceitos e atribuir valores 

atitudinais aos conteúdos que são ministrados em sala. 

 As indagações a respeito das concepções dos alunos sobre o conteúdo 

de Citologia e suas dificuldades em relação à disciplina escolar de Biologia 

motivaram a realização da presente pesquisa. São aspectos que despertaram 

a curiosidade durante pesquisas realizadas para a elaboração do projeto de 

mestrado. Interesse comum era compartilhado pela minha orientadora, que 

forneceu todo apoio necessário para o desenvolvimento da pesquisa. 

Com a abordagem de diversos trabalhos nessa área, passaram a surgir 

variadas nomenclaturas na literatura para classificar as concepções pessoais 

que não se ajustam ao conceito cientificamente correto, assim como, por 

exemplo, concepções espontâneas, conhecimento ingênuo, pré-concepções, 

modelos pessoais da realidade e conhecimento de senso comum (BAHAR, 

2003). Com o surgimento dos estudos a respeito das concepções prévias dos 

alunos, elas passaram a ser denominadas de conceitos espontâneos, 

conceitos intuitivos, formas espontâneas de raciocínio, estruturas alternativas, 

além de diversas outros termos (NARDI; GATTI, 2004; TANNER; ALLEN, 

2005). 

Bahar (2003) defende a utilização do termo concepções alternativas pelo 

seu uso mais conhecido na literatura e na sociedade, além do fato desse termo 

implicar na conotação de que uma concepção pode estar em contradição com 

o pensamento científico atual. Tendo isso em vista, o termo concepções 
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alternativas será adotado, neste trabalho, para se referir às concepções 

pessoais de cada indivíduo, baseadas em seus conhecimentos prévios, e que 

não se adéquam necessariamente ao conhecimento científico tido como 

correto pela comunidade científica atual (LIBANORE, 2007; MORTIMER, 1996; 

NARDI; GATTI, 2004). 

De acordo com Bahar (2003), as concepções alternativas se referem 

exatamente às concepções e ideias peculiares a cada pessoa que são 

fornecidas para explicar determinados acontecimentos e que não 

correspondem à explicação correta. Muitos autores ainda as consideram como 

crenças ingênuas, manifestadas pelos discentes. Conforme apontado por Pozo 

e Crespo (2009), as CA se referem à existência de ideias e explicações 

firmemente arraigadas e opostas ao conhecimento científico estabelecido. 

Nesse contexto, o objeto de pesquisa era voltado para o levantamento 

das dificuldades de aprendizagem relacionadas às diversas áreas da Biologia. 

A partir dessa pesquisa, surgiram questionamentos sobre as concepções 

alternativas que poderiam existir sobre esses referidos conteúdos. Como a 

Biologia apresenta uma variedade enorme de conteúdos, tornou-se 

impraticável identificar as concepções alternativas relacionadas a todas as 

suas áreas. Nesse sentido, o foco da pesquisa passou a ser direcionado para o 

ensino de Citologia, de modo que o primeiro capítulo aborda as dificuldades de 

aprendizagem relacionadas à Biologia de modo geral e o capítulo subsequente 

é direcionado para o levantamento das concepções de Citologia. 

 Com o decorrer da pesquisa, surgiram diversas indagações em relação 

às causas das concepções que foram identificadas. Uma delas refere-se à 

utilização de livros didáticos no processo educacional. Para sanar esses 

questionamentos, optamos por realizar uma breve análise de como esse 

recurso pode contribuir para o processo de ensino e aprendizagem. Tal 

descrição pode ser observada no capítulo 3, que foi desenvolvido de modo a 

servir de apoio e consequente melhoria do processo educacional. Um produto 

interessante que foi criado a partir desse recorte da pesquisa é uma ficha de 

avaliação de livros didáticos com ênfase em aspectos inerentes ao conteúdo e 

citologia. 
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 Após as etapas de análise dos objetos de pesquisa e da elaboração das 

ferramentas a serem aplicadas para explicar esses questionamentos, 

resolvemos propor uma ferramenta didática que possa contribuir 

significativamente para a melhoria do processo educacional. Esse material 

refere-se ao produto da dissertação, tendo como função principal servir de 

apoio para o planejamento e desenvolvimento de estratégias didáticas 

relacionadas ao ensino de Citologia. Sua constituição pode ser observada no 

último capítulo do trabalho, no qual existem etapas que podem ser analisadas e 

empregadas pelos docentes para ministrar aulas referentes à Biologia. 

 Uma das dificuldades para a realização do trabalho refere-se à seleção 

do público que participaria da pesquisa. Como eu não estava trabalhando em 

sala ao início da pesquisa, não foi possível escolher um grupo de sujeitos com 

os quais eu tivesse maior proximidade. A escolha de alunos universitários 

surgiu a partir do momento em que a minha orientadora era, na época, a 

coordenadora do curso de Ciências Biológicas do Ensino a Distância da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse fato contribui para uma 

maior acessibilidade e comunicação com os discentes, que, então, foram 

selecionados para compor o público alvo da presente pesquisa. 

 Um contato anterior já havia sido feito com alguns dos licenciandos, pois 

eu já tinha viajado para alguns polos para auxiliar a minha orientadora em 

aulas práticas que eram ministradas nos polos de apoio da Secretaria de 

Educação a Distância (SEDIS). Além disso, ministrei outros cursos para alguns 

polos, favorecendo melhor interação e contato entre os sujeitos da pesquisa. 

 Se não fosse por essa oportunidade de trabalhar com alunos 

universitários, a presente pesquisa poderia ter sido realizada com alunos de 

outros níveis de ensino. A opção por alunos de nível superior ocorreu pela 

facilidade de se trabalhar com esse público. Nesse sentido, enfatizo meus 

agradecimentos à SEDIS e à minha orientadora, que contribuíram 

significativamente para a realização da dissertação. 

 As indagações e os objetivos da presente pesquisa devem ser 

compartilhados por outros educadores da área de Biologia, pois se referem a 

conceitos que surgem no decorrer da prática docente e durante estudos em 

relação aos temas trabalhados. Isso é importante, pois reforça a necessidade 
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de superar os obstáculos que possam surgir no âmbito escolar. Nesse 

contexto, esperamos que a presente pesquisa possa servir de auxílio para 

sanar dúvidas de pesquisadores e educadores, bem como contribuir para a 

melhoria do ensino de Biologia. 
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1. CAPÍTULO I - DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DE PROFESSORES 

EM FORMAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UFRN. 

 

 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

 O conhecimento acerca das principais dificuldades de aprendizagem 

(DA) manifestadas pelos alunos é de fundamental importância para que 

possam ser elaboradas novas maneiras de se contornar os obstáculos e focar 

na melhoria do processo educacional. Essas DA estão presentes no cotidiano 

escolar e o número de alunos que manifestam empecilhos na aprendizagem 

em relação aos conteúdos curriculares aumenta consideravelmente a cada ano 

(ARAÚJO et al., 2010).  

 

 

1.1.1. O contexto das dificuldades de aprendizagem 

 

As dificuldades de aprendizagem são caracterizadas como 

impedimentos que os aprendizes possuem em relação à aprendizagem da fala, 

da escrita e da leitura. As DA podem estar associadas a outros problemas, 

principalmente aos de natureza comportamental e emocional, como afirmam 

Stevanato et. al (2003). Durante muito tempo, as dificuldades dos alunos foram 

vistas como falta de interesse e de motivação durante as aulas e pouca 

atenção era dada efetivamente para a identificação das DA e sua consequente 

superação. A desmotivação dos alunos era associada frequentemente com o 

seu fracasso escolar, e tida como uma das principais causas do baixo 

rendimento, sem que fossem levadas em consideração outras causas para tal 

fato (NARDI; TASCHETTO, 1997).  

 Para Libâneo (1994), o aluno é motivado por diversos fatores externos, 

como o ambiente social, a família, os valores culturais e sociais, os meios de 

comunicação, além do meio acadêmico, como é o caso de professores e outros 

alunos. Nesse sentido, o autor discute que o incentivo à aprendizagem se 

refere aos mais diversos fatores que estimulam sua disposição para aprender, 
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levando em consideração as necessidades e os interesses dos alunos e 

direcionando-os para as atividades de estudo.  

Com base nisso, torna-se evidente a importância do incentivo ao aluno 

para o processo de ensino-aprendizagem, salientando a influência negativa 

que pode acarretar ao processo de formação dos conhecimentos na estrutura 

cognitiva pelo fato da motivação poder ser afetada por uma enorme variedade 

de fenômenos que se relacionam diretamente com a realidade dos educandos. 

A falta de interesse dos alunos não pode ser simplesmente associada ao 

fracasso escolar (e vice-versa), pois são inúmeros os acontecimentos que 

podem interferir no impulso dado pelo indivíduo para alcançar os seus objetivos 

escolares (LIBÂNEO, 1994). 

É importante salientar que existem diversas causas para as dificuldades 

de aprendizagem. Essas podem ser de natureza intrínseca ou extrínseca em 

relação ao indivíduo, além do fato de que pode haver uma combinação entre 

esses fatores que também repercute em dificuldades para o aluno 

(CÁRDENAS, 2006). Determinadas DA estão além do alcance do trabalho do 

professor, como é o caso das dificuldades relacionadas com causas genéticas, 

de origem social e econômica. 

As manifestações das dificuldades podem ocorrer de diversas formas, 

como, por exemplo, pelo baixo rendimento escolar, desmotivação para estudar, 

falta de interesse e passividade nas aulas e, inclusive, a repetência do aluno 

em determinado ano letivo (CÁRDENAS, 2006).  De acordo com Stevanato et. 

al. (2003), os problemas advindos dessas dificuldades de aprendizagem podem 

ser variados. Os autores apontam que: 

...as crianças que apresentam pobre desempenho escolar e 
atribuem isso à incompetência pessoal apresentam 
sentimentos de vergonha, dúvidas sobre si mesmas, baixa 
estima e distanciamento das demandas da aprendizagem, 
caracterizando problemas emocionais e comportamentos 
internalizados (STEVANATO et al., 2003, p.67). 

 

As dificuldades podem ter diversas outras origens, além de se referirem 

aos conhecimentos que os alunos apresentam sobre determinado conteúdo 

científico, que podem estar relacionadas com o que foi visto na escola, em seu 

cotidiano e, até mesmo, nos meios de comunicação (BANET; NÚÑEZ, 2006). 
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Apesar disso, nem todos esses fatores exercem a mesma influência na 

aprendizagem dos conceitos, tendo em vista que a aquisição e compreensão 

das novas informações dependem, ainda, de fatores internos e pessoais 

referentes a cada sujeito. 

Caballer e Giménez (1993) reafirmam que as concepções prévias se 

comportam como verdadeiros obstáculos para a aprendizagem, dificultando a 

compreensão do conhecimento.  Os autores apontam, ainda, que o 

conhecimento científico obtido a partir da graduação, por exemplo, pode ser 

aparente, porque ele é facilmente substituído por noções comuns e 

contraditórias ao conhecimento científico adequado na atualidade. Nesse 

sentido, as dúvidas dos licenciandos não são sanadas e tornam-se empecilhos 

em sua futura prática docente e profissional. 

  Assim, a formação acadêmica de um indivíduo tem importância 

fundamental no desenvolvimento de suas autopercepções. As etapas seguidas 

durante a experiência escolar dos alunos contribuem significativamente para o 

amadurecimento de seus conhecimentos e desenvolvimento de sua estrutura 

cognitiva.  

Cabe ao professor tornar possível um processo de ensino-aprendizagem 

dinâmico, pois, dessa maneira, os alunos poderão compreender o mundo 

complexo, além de serem capazes de interagir com ele nas mais diversas 

áreas do conhecimento. Desse modo, os discentes poderão estabelecer 

relações críticas e não alienantes em relação aos conteúdos escolares e suas 

relações com a sociedade (MELO; SILVA, 2009). 

A sala de aula deve ser tida como um local em que os alunos e 

professores levam em consideração o conhecimento do senso comum 

(CHAGAS, 2005). Dessa forma, todos buscam a compreensão de conteúdos 

que estão sendo ensinados, levando em consideração as suas concepções 

prévias e os interesses em comum. 

Quando essas concepções não são consideradas, os educandos que 

apresentam dificuldades em determinados conteúdos escolares possuem um 

grande risco de desenvolverem um aspecto negativo em suas atividades 

escolares, vindo a prejudicar a sua aprendizagem, além da sua formação 

pessoal, como cidadão crítico-reflexivo na sociedade. Em alguns casos, o 
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efeito negativo das dificuldades de aprendizagem se torna mais evidente ao 

passo em que os discentes afirmam ter dificuldades apenas no âmbito 

acadêmico (STEVANATO et al., 2003). 

Nesse sentido, se faz necessário o conhecimento das principais 

dificuldades de aprendizagem manifestadas pelos alunos, tendo em vista que 

cabe ao professor não somente ensinar, mas reconhecer que ensinando, 

também se aprende. Nesse contexto, o docente acaba por aprender mais não 

só em relação aos aspectos conceituais, bem como no sentido de conhecer 

melhor os seus alunos e os seus obstáculos durante a sua formação 

acadêmica. 

 

 

1.1.2. As Dificuldades de aprendizagem da área de Biologia  

 

Apesar de muitos alunos considerarem a ciência como difícil de ser 

aprendida, pouco interessante e não terem motivação para estudá-la, isso não 

quer dizer que esses fatos ocorram do mesmo modo para todas as ciências. 

Existem diferenças de atitudes dos discentes entre as ciências humanas e as 

de cunho biológico (PROKOP; PROKOP; TUNNICLIFFE, 2007). No caso 

específico da Biologia, trata-se de uma disciplina com áreas abrangentes e que 

podem envolver diversas atividades práticas e relacionadas ao cotidiano dos 

alunos, os quais estariam mais envolvidos com a disciplina à medida em que 

ela se torna interessante e motivadora para o processo de formação do 

conhecimento e aprendizagem significativa. 

Prokop, Prokop e Tunnicliffe, (2007) afirmam, ainda, que a disciplina de 

Biologia é única, pois apresenta diversas particularidades em relação às 

demais áreas exatas e humanas, além de que poucos estudos foram 

realizados em relação às atitudes e conhecimentos dos educandos perante os 

seus objetos de estudo. Trata-se de uma disciplina com variadas ramificações 

de estudo que nem sempre conseguem se relacionar, contribuindo para as 

dificuldades de compreensão dos educandos. 

Apesar disso, ela apresenta algumas vantagens, como o fato de possuir 

muitas atividades práticas e ser capaz de ser relacionada com vários aspectos 
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do cotidiano dos alunos. Ao mesmo passo em que desperta o interesse dos 

alunos, a Biologia é uma área de estudo em que os educandos apresentam 

diversas dificuldades de aprendizagem, prejudicando o seu rendimento 

acadêmico e causando desmotivação conforme o aluno vai ficando mais velho 

(PROKOP; PROKOP; TUNNICLIFFE, 2007). 

Em relação especificamente aos conteúdos de Biologia, as dificuldades 

de aprendizagem podem ser decorrentes da própria natureza dos conceitos 

científicos. Isso ocorre devido à complexidade e à variedade de novos termos 

que são apresentados aos alunos a todo instante e que devem seguir um 

padrão científico inerente à disciplina (CID; NETO, 2005). Por exemplo, os 

conteúdos de citologia apresentam vocabulário complexo, o que pode dificultar 

o entendimento e a compreensão de determinados processos pelos alunos. 

Estudo aplicado por Prokop, Prokop e Tunnicliffe (2007) com alunos do 

Ensino Fundamental da Eslováquia não demonstrou diferenças significativas 

entre o sexto e o nono ano em relação às dificuldades de aprendizagem 

relacionadas à Biologia. Porém, a quinta série foi a que mais manifestou 

dificuldades de aprendizagem por estarem estudando o conteúdo de botânica, 

que apresenta grande quantidade de termos complexos e novos para os 

educandos dessa série. Tal fato realça a relação existente entre a 

complexidade do vocabulário do objeto de estudo e a presença da dificuldade 

de compreensão desse conteúdo, assim como em relação ao ensinamento 

dele pelo professor. 

Aspectos variados da Biologia são capazes de causar dificuldades de 

compreensão para o alunado. Kawasaki e Bizzo (2000) objetivaram identificar 

as concepções dos alunos do Ensino Fundamental I (6º ao 9º ano) de escolas 

de Ribeirão Preto (São Paulo) sobre botânica. Os alunos foram entrevistados e 

apresentaram conceitos divergentes ao conhecimento científico aceito 

atualmente os quais, muitas vezes, são originados no meio externo ao 

ambiente escolar e que muitas vezes a própria escola não consegue corrigi-los. 

Um exemplo citado pelos autores se refere às respostas relacionadas à 

preservação das plantas, pois para os alunos representam a principal fonte de 

oxigênio que respiramos. Outra concepção observada diz respeito à 

fotossíntese. Os alunos atribuem à folha a função de fábrica desse processo, 
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por ser o principal local onde ocorre e associam apenas com a produção do 

alimento, ao invés de compostos orgânicos de modo geral. 

Estudo desenvolvido por Oliveira e Bastos (2006) com discentes da 

licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP) buscou identificar as dificuldades relacionadas ao conteúdo de 

histologia, mais especificamente do tecido muscular. Os autores observaram 

muitas dificuldades relativas ao aspecto microscópico da fisiologia muscular. 

Nesse sentido, por exemplo, os graduandos tiveram dúvidas ao responder o 

que acontece, em nível celular, com os atletas que aumentam sua massa 

muscular. Outra característica importante refere-se às respostas vagas que os 

alunos forneceram sobre a composição das estruturas celulares desse tecido, 

sendo que muitos alunos não souberam representar adequadamente as 

organelas dentro da célula, nem associá-las às suas respectivas funções. 

Tais estudos demonstram a dificuldade de aprendizagem dos educandos 

relacionadas a fatores microscópicos da Biologia, assim como a assuntos com 

muitos termos e processos fisiológicos que envolvem outras áreas do 

conhecimento. Dessa forma, torna-se evidente que todos os níveis de ensino 

da Biologia são capazes de gerar obstáculos para a aprendizagem dos 

discentes. Conforme os alunos avançam seu nível de escolaridade, maior a 

quantidade de informação e de termos científicos que lhes são apresentados, 

sem que os alunos, muitas vezes, sejam capazes de associá-los correta e 

adequadamente em sua estrutura cognitiva. 

 

 

1.1.3. Por que alguns temas da Biologia são mais difíceis de ensinar e de 

aprender? 

  

Uma questão interessante, e que deve ser levada em consideração ao 

se tratar de ensino fundamental, refere-se à quantidade de novas disciplinas 

que passam a ser ministradas em sua segunda etapa (Ensino Fundamental II). 

A partir do sexto ano (antiga quinta série), o aluno começa a ter disciplinas 

separadas, como é o caso de geografia, história e ciências, por exemplo. Essa 

passagem do Ensino Primário para o Fundamental, e a consequente inserção 
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de novas e complexas disciplinas, podem fazer com o que os discentes 

manifestem dificuldades em compreender os conteúdos ministrados, 

ocasionando prejuízos em sua aprendizagem (PROKOP; PROKOP; 

TUNNICLIFFE, 2007). 

Outro fator relacionado ao conteúdo de Biologia diz respeito aos 

conteúdos abstratos, como é o caso, por exemplo, das áreas de genética e 

citologia que não conseguem aproximar os conteúdos abordados ao cotidiano 

dos estudantes. Para Caballer e Giménez (1993), o ensino tradicional de 

citologia favorece uma aprendizagem memorística, tendo em vista que se trata 

de um conteúdo muito abstrato e que foi construído basicamente a partir de 

investigações microscópicas e bioquímicas que não se fazem presentes no 

cotidiano do indivíduo. Esses autores afirmam, também, que para estudantes 

mais jovens, como os que têm idade entre 13 e 15 anos, os conceitos 

relacionados a células são confusos e pouco definidos. Tal fato decorre da 

explicação das células como estruturas com funcionamento semelhante a 

seres vivos e que mesmo assim não apresentam aspectos ou comportamentos 

macroscópicos. Os alunos acabam por compreender superficialmente o 

funcionamento dos seres vivos, pois nem sempre apresentam um 

amadurecimento intelectual adequado para a correta compreensão de 

determinados processos fisiológicos, biofísicos e bioquímicos em nível celular 

que permeiam esse conteúdo.  

No Ensino Médio, os alunos têm contato com a estrutura celular e seu 

funcionamento, sendo cada vez mais exigido um conhecimento científico que 

pode estar superior à maturidade apresentada na série em questão. Caballer e 

Giménez (1993) afirmam que grande parte desses conteúdos é ensinada pelos 

professores que tomam o livro didático como base para o ensino, sem levar em 

consideração se o alunado encontra-se de fato preparado para conhecer e 

compreender esses conceitos científicos. Haambokoma (2007) aponta diversos 

fatores que podem contribuir para as dificuldades de aprendizagem de alunos 

de Biologia, principalmente em relação ao conteúdo de genética que, ainda 

segundo o autor, é um dos conteúdos classificados por alunos de Zambia como 

mais difícil de aprender.  
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Os conteúdos de genética e botânica são comumente considerados 

como complicados de serem aprendidos. Bahar, Johnstone e Hansell (1999) 

apontaram dificuldades de alunos do nível superior (alunos do primeiro 

semestre do curso de Biologia da Universidade de Glasgow), principalmente, 

em relação aos conteúdos de genética. Uma das causas que eles 

consideraram para tais dificuldades é a confusão que os próprios universitários 

fazem entre os termos científicos, como, por exemplo, alelo, gene e homólogo, 

homozigoto e heterozigoto. Os autores afirmam, ainda, que os discentes não 

apresentam confiança em explicar ou expressar os termos corretamente, o que 

pode ocasionar um obstáculo à aprendizagem do conteúdo em questão. 

Riemeier e Gropengieβer (2008) afirmam que os alunos, que têm 

dificuldades em aprender os conteúdos em genética, continuam apresentando 

concepções diferentes do que é cientificamente correto mesmo após o 

conteúdo ter sido ministrado pelo professor. Uma das causas que os autores 

apontam para essa questão é a de que o principal enfoque na hora de ensinar 

é dado somente ao conteúdo científico propriamente dito, sem levar em 

consideração os interesses, as concepções prévias e as necessidades dos 

alunos.  

Os assuntos de citologia também são comumente citados pelos alunos 

como difíceis de serem compreendidos (BAHAR; JOHNSTONE; HANSELL, 

1999; ÖZTAP; ÖZAY; ÖZTAP, 2003; RIEMEIER; GROPENGIEΒER, 2008; 

TEKKAYA; ÖZKAN; SUNGUR, 2001). As dificuldades que concernem a essa 

área da Biologia afetam alunos de todas as idades e não variam entre os 

gêneros (ÖZTAP; ÖZAY; ÖZTAP, 2003).  

Um dos principais obstáculos de aprendizado relacionado com o 

conteúdo de citologia observado por Bahar, Johnstone e Hansell (1999), com 

universitários foi o ensino das divisões celulares (mitose e meiose) lado a lado, 

com esquemas e desenhos que representam esses processos de modo 

semelhante entre si, de tal modo que as diferenças sejam poucas, causando 

assim uma confusão. 
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1.1.4. Dificuldades de aprendizagem e concepções alternativas: como se 

relacionam? 

 

Outro fator que pode influenciar o surgimento de obstáculos de 

aprendizagem diz respeito à publicação de materiais didáticos, como livros e 

apostilas, por exemplo, que não levam em consideração o impacto que podem 

ter no processo de formação e compreensão dos conhecimentos pelo aluno. 

Mesmo que esses materiais levem em consideração os impactos que podem 

causar na aquisição do conhecimento pelo aluno, são levados em 

consideração apenas os impactos baseados após a instrução pelo professor, 

sem considerar as ideias e concepções prévias do alunado (RIEMEIER; 

GROPENGIEβER, 2008). 

As concepções, que são incoerentes com os conceitos considerados 

cientificamente corretos podem ser formadas a partir das experiências diárias 

dos alunos, por meio da leitura de livros didáticos e explicações errôneas de 

determinados conceitos transmitidos pelo professor ou por outra pessoa 

próxima da convivência do aluno (ÖZTAP; ÖZAY; ÖZTAP, 2003). 

Alguns empecilhos na aprendizagem estão relacionados com a atuação 

docente, como é o caso da falta de conhecimento do professor sobre um tema, 

pouca clareza na apresentação do conteúdo aos alunos, assim como o uso de 

poucas metodologias práticas que visem auxiliar a explicação dos conceitos. 

Outro problema diz respeito à má distribuição dos conteúdos escolares pelos 

professores ao longo do planejamento, o que acaba acarretando prejuízo no 

entendimento lógico dos conteúdos pelos alunos, que não são capazes de 

reconhecer a relação existente entre os conhecimentos ministrados. 

 A falta de tempo que o professor dispõe para ministrar os conteúdos em 

sala de aula também é um aspecto que contribui para essas dificuldades, além 

da proximidade com as datas de aplicação de avaliações, o que acaba 

reduzindo o tempo de estudo dos educandos e prejudicando a assimilação do 

conhecimento em sua estrutura cognitiva.  

Os alunos também apresentam características que podem prejudicar o 

seu aprendizado.  Haambokoma (2007) aponta que a própria crença de que um 
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conteúdo é difícil de ser aprendido pode afetar o rendimento do discente na 

disciplina em questão. 

  Nesse contexto, é fundamental buscar a motivação dos alunos, 

principalmente tendo em vista que o aprendizado também envolve o prazer por 

novas informações e novas fontes de conhecimento, o que torna a 

aprendizagem mais significativa para os educandos. O interesse dos alunos 

por determinados conteúdos escolares auxilia sua aprendizagem à medida em 

que ele se torna sujeito ativo de sua própria aprendizagem ao relacionar-se 

diretamente com o objeto do conhecimento (NARDI; TASCHETTO, 1997).  

 Como aponta Lopes (1993), a aprendizagem não acontece com o 

acúmulo de novas informações desconexas. Essa aquisição de conhecimento 

passa a ocorrer pelas mudanças oriundas da personalidade do aluno, 

tornando-o capaz de reestruturar a informação em conhecimento, com 

significado e relevância para o seu cotidiano e relações acadêmicas. 

 A partir da motivação e do envolvimento dos alunos com os conteúdos 

da Biologia, eles serão capazes de desmistificar a crença de que determinados 

conteúdos são difíceis de serem aprendidos e, de fato, aprenderem o conteúdo 

de forma mais significativa. Como afirmam Prokop, Prokop e Tunnicliffe (2007), 

o interesse e a sua motivação são fatores fundamentais para o aprendizado e a 

formação acadêmica do indivíduo. 

Nesse sentido, conhecer os interesses e as dificuldades dos alunos 

pode auxiliar os docentes na elaboração de estratégias que visam aumentar a 

motivação pelo estudo dessa área de ensino (UITTO et al., 2006). Com base 

nisso, o professor deve buscar ferramentas que possibilitam a descoberta de 

quais os conteúdos escolares despertam maior interesse dos alunos, assim 

como aqueles em que eles apresentam maior dificuldade. Dessa forma, os 

docentes podem elaborar maneiras de tornar esses conteúdos mais 

interessantes e significativos para os educandos. Além disso, é fundamental 

que os docentes sejam capazes de não só identificar as dificuldades dos 

alunos, mas também elaborar formas diversas para superá-las visando sempre 

à melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 

Uma ferramenta importante na melhoria do rendimento dos discentes 

com dificuldades de aprendizagem diz respeito à elaboração de atividades 
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acadêmicas que possam ser exploradas em sala de aula. O uso de 

intervenções didáticas que aproximem o conteúdo estudado à realidade dos 

educandos, por exemplo, consiste em uma ferramenta potencializadora do 

ensino (STEVANATO et al., 2003).  

Nesse contexto, o professor pode averiguar as principais DAs 

apresentadas pelo seu alunado e, a partir delas, desenvolver diversas 

atividades capazes de estimular o raciocínio crítico, visando superar os 

obstáculos durante o processo de ensino-aprendizagem. 

As atividades que despertam o interesse dos alunos também são 

fundamentais para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. A partir 

delas, o professor poderá adequar os conteúdos de forma a englobar questões 

contextualizadas ao cotidiano do educando, favorecendo o aumento do 

interesse dos educandos pelo conteúdo. Esse fato pode ser verificado em 

trabalho desenvolvido por Bahar, Johnstone e Hansell (1999), com alunos de 

graduação em relação ao conteúdo de genética. Um dos sujeitos dessa 

pesquisa apresentava dificuldades de aprendizagem sobre o conteúdo de 

genética e afirmou que os seus obstáculos em relação à disciplina começaram 

a ser superados quando ele passou a se interessar mais pelo objeto de estudo 

e começou a compreender melhor os conteúdos, facilitando a sua 

aprendizagem significativa. 

Os professores deverão ser capazes de trabalhar os conteúdos em que 

os alunos apresentam maiores dificuldades na esfera macro e microscópica, 

além de trabalhá-los em caráter simbólico, de tal forma que esses assuntos 

sejam relevantes e significativos aos indivíduos (BAHAR; JOHNSTONE; 

HANSELL, 1999). Dessa maneira, os alunos terão mais relações positivas 

perante o conteúdo a ser aprendido, melhorando a sua aprendizagem e 

atitudes no âmbito acadêmico. 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Geral 
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A disciplina de Biologia apresenta dificuldades de ensino-aprendizagem 

desde a natureza complexa de seu vocabulário até o aspecto submicroscópico 

de seus objetos de estudo. Devido à importância da área para o Ensino de 

Ciências, se faz necessário o conhecimento das dificuldades que os educandos 

podem manifestar em relação ao conteúdo, de modo a buscar formas e 

ferramentas que visam a sua minimização e a consequente aprendizagem 

significativas das suas diversas áreas. Desse modo, este estudo buscou 

levantar causas de dificuldades relacionadas ao ensino e aprendizagem de 

Biologia, além de procurar identificar quais os empecilhos existentes no 

processo educacional referentes a esse conteúdo.  

 

 

1.2.2. Específicos 

 

Identificar os principais conteúdos de Biologia que são difíceis de serem 

aprendidos por licenciandos do curso de Ciências Biológicas da modalidade de 

Ensino a Distância (EaD) da UFRN.  

Identificar as principais causas de dificuldades relacionadas ao ensino 

por professores da rede pública do Rio Grande do Norte.  

Levantar as dificuldades que os alunos apresentam ao estudar esses 

conteúdos.  

 

 

1.3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 O público alvo da pesquisa foi composto por alunos de licenciatura do 

curso de Ciências Biológicas, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), especificamente os que cursam a modalidade de licenciatura à 

Distância (Educação à Distância - EaD), que é ofertada pela UFRN. 

 Foi elaborado um questionário (anexo A) com quatro (4) itens, sendo 

três deles discursivos e um objetivo. As questões visavam averiguar aspectos 

relativos às dificuldades de ensino-aprendizagem de conteúdos da Biologia. 

Para a elaboração do questionário, foram levados em consideração alguns 
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critérios importantes, tais como: redução de ambiguidade na interpretação das 

perguntas, para que a resposta do sujeito não fuja ao tema proposto para o 

estudo; clareza e objetividade das questões, para evitar o surgimento de 

dúvidas ao responder às perguntas; além de uma boa formatação e ordem 

coerente entre as questões, de modo que o indivíduo consiga perceber uma 

sequência lógica ao longo do questionário, facilitando, assim, a elaboração das 

suas respostas.  

As questões discursivas também foram empregadas devido ao caráter 

de liberdade de expressão que fornecem aos participantes. Nesse caso, os 

alunos teriam liberdade de descrever e justificar detalhadamente suas 

respostas em lugar de serem direcionados para respostas pré-existentes 

contidas no instrumento de avaliação, o que delimitaria as respostas a serem 

observadas. 

 Os questionários foram aplicados individualmente, com alunos de quatro 

polos distintos, sendo eles: Extremoz, Caicó, Luis Gomes e Martins. Foram 

realizadas visitas a esses polos e os alunos foram voluntários para participar da 

pesquisa. No total, 29 sujeitos, com idades que variaram entre 19 e 55 anos, 

responderam ao questionário. As datas das visitas a cada estão descritas no 

quadro 01, juntamente com a quantidade de sujeitos que participaram em cada 

um dos polos. 

 

Quadro 01 - Cronograma de aplicação dos questionários em cada polo de EaD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao início do questionário havia um cabeçalho que objetivava explicar os 

motivos da realização da pesquisa e obter informações acerca da formação 

acadêmica dos sujeitos. A identificação dos sujeitos ocorreu a partir do polo em 

Cronograma de aplicação dos questionários em cada polo de EaD 

Polo de ensino Data da visita Quantidade de licenciandos  

Caicó 20/05/2011 03 

Extremoz 26/03/2011 e 16/04/2011 18 

Luis Gomes 21/05/2011 03 

Martins 21/05/2011 05 

Total de participantes 29 
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que foi respondido o questionário e todos autorizaram a utilização dos dados 

fornecidos por meio de um termo de consentimento livre e esclarecido. 

Após a aplicação dos questionários, foram realizadas análises dos 

dados a partir da análise de conteúdo com enfoque qualitativo e quantitativo de 

Bardin (1977). O caráter quantitativo da pesquisa se refere à categorização das 

respostas obtidas em algumas questões do instrumento aplicado. Essas 

questões são mais objetivas, no sentido de buscar uma resposta simples e 

direta acerca de quais os conteúdos da Biologia que os alunos apresentam 

maior dificuldade de aprendizagem. 

O aspecto qualitativo da pesquisa diz respeito à categorização e 

interpretação dos dados obtidos com as respostas de cunho explicativo que 

foram fornecidas pelos participantes. Nesse último caso, é possível obter uma 

compreensão aprofundada do fenômeno e não só o seu caráter descritivo, ao 

contrário da análise quantitativa (DEBUS, 1991; MELO; SILVA, 2009). A partir 

da análise prévia das respostas, elas foram agrupadas em categorias e 

interpretadas de acordo com o sentido explicitado pelo sujeito participante. 

 

 

1.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

1.4.1. Caracterização do público 

 

Participaram da pesquisa 29 alunos do curso de licenciatura em 

Ciências Biológicas da UFRN. Todos os alunos cursam a modalidade de 

Ensino à Distância, sendo 15 alunos do sexo feminino e 14 sujeitos do sexo 

masculino. Devido às características gerais de investigação das dificuldades de 

aprendizagem dos alunos de nível superior, os dados não foram categorizados 

de acordo com idade ou gênero. Dentre os participantes, a maioria ingressou 

no curso no ano de 2009 (totalizando 22 alunos), enquanto que apenas um 

discente ingressou em 2008 e seis (6) entraram em 2010. 

  Mais da metade possui outra graduação, como, por exemplo, em cursos 

de Matemática e de Pedagogia (figura 01) e a maioria (89,66%) cursou o 
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ensino médio em escola particular. Quando indagados se atuam em sala de 

aula, 48,28% dos estudantes afirmaram atuar como professores nas disciplinas 

descritas na figura 02, sendo que desses, apenas dois (2) alunos não 

possuíam nenhum curso superior completo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Gráfico referente à porcentagem de licenciandos com outra graduação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 – Gráfico referente ao percentual de participantes com atuação docente. 

 

 

1.4.2. Análise do questionário 

 

Assim como em trabalho desenvolvido por Bahar, Johnstone e Hansell 

(1999), esperava-se que a dificuldade fosse menor por se tratar de alunos 

universitários que já demonstraram ter certo conhecimento de Biologia no 
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processo seletivo. Apesar disso, foram observadas algumas concepções 

equivocadas a partir da análise dos questionários dos alunos de Ciências 

Biológicas do EaD.  

A primeira questão indagava aos alunos quais as áreas da Biologia que 

eles consideram como difíceis de serem aprendidas. Por se tratar de uma 

questão discursiva, os professores em formação tiveram liberdade oferecer 

quantas respostas quisessem. O total de áreas citadas pelos discentes somou 

55, sendo que um discente apresentou mais de uma resposta para a devida 

questão (figura 03). 

Em relação a essa pergunta, muitos licenciandos relataram ter 

dificuldades nas áreas de genética, sendo esta a disciplina que mais obteve 

respostas, estando presente na fala de 15 alunos e totalizando 27% das 

respostas obtidas nessa questão. A segunda disciplina apontada como difícil 

de ser aprendida foi a citologia, com 9% das respostas (sendo citada por  cinco 

alunos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03 - Gráfico referente às áreas consideradas difíceis de serem aprendidas. 

 

As respostas podem ser resultado das disciplinas que os discentes 

estavam cursando no semestre da aplicação do questionário, tendo em vista 

que se tratam de áreas comumente estudadas ao início da graduação em 

Ciências Biológicas. Como muitos alunos ainda estavam no começo do curso e 
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podem trazer essas dificuldades desde o ensino médio, as respostas podem 

ser reflexo de uma dificuldade que persiste também no Ensino Superior. 

A genética, por apresentar diversos conteúdos abstratos e relacionados 

aos níveis moleculares da Biologia, representa uma das disciplinas mais 

difíceis de serem aprendidas pelos graduandos. Termos como genes e alelos 

podem ser explicados por meio macroscópico, porém suas individualidades e 

os aspectos relacionados a esses conceitos não são acessíveis aos alunos, ao 

contrário de conteúdos como zoologia ou ecologia, por exemplo, que estão 

mais presentes no seu cotidiano. O educando não tem acesso aos conceitos 

de genética no seu dia a dia, não conseguem visualizá-los e acabam tendo 

problemas em associá-los ao conteúdo acadêmico (BAHAR; JOHNSTONE; 

HANSELL, 1999). Muitas vezes esses conteúdos são abordados por fórmulas 

matemáticas, fato esse que distancia ainda mais o assunto do cotidiano do 

indivíduo, tornando-o simbólico nas representações mentais do indivíduo, 

podendo causar dificuldades de compreensão do conteúdo. 

A disciplina de botânica obteve percentual razoável de respostas quando 

comparada às demais disciplinas que foram citadas apenas uma vez dentre 

todas as respostas. Nesse caso, a botânica foi considerada difícil de ser 

aprendida por três (3) graduandos, representando um total de 7% em relação à 

todas as respostas oferecidas para essa questão.  

Fica evidente que o conteúdo de botânica, apesar de ser acessível aos 

discentes, no sentido de que eles conseguem visualizar suas principais 

estruturas morfológicas e estabelecer relações com a flora presente em seu 

cotidiano, pode ser difícil de ser compreendido pelo alunado pelo fato de 

apresentar muitos termos técnicos e científicos. Esses novos conceitos que são 

apresentados aos discentes podem causar confusão e até mesmo a perda de 

interesse pelo estudo da disciplina.  

A nível macroscópico, o conteúdo de botânica pode favorecer a 

aprendizagem por poder ser relacionado com o seu cotidiano, tendo em vista 

que os alunos conseguem visualizar seus principais organismos e lidam com 

ele em situações rotineiras. Em contrapartida, os aspectos microscópicos, 

como reprodução e estruturas internas, quando só podem ser vistas com o 

auxílio de microscópio, por exemplo, podem impor barreiras para a 
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compreensão correta dessa área da Biologia. Cid e Neto (2005, p.3) afirmam 

nestes termos que: 

(...) esses níveis manifestam-se do seguinte modo: a 
observação de características morfológicas de seres vivos 
como plantas ou insetos ocorre ao nível macro; o apelo aos 
genes, alelos e outros conceitos similares para explicar o 
macro leva os alunos para o sub-micro, o qual não é 
diretamente acessível aos sentidos; estes conceitos e 
processos são depois representados e manipulados por 
dispositivos matemáticos que são do nível simbólico e são 
usados para explicar o que acontece no sub-micro, o qual, por 
sua vez, origina o macro. 

 

Essa situação reforça a dificuldade que os discentes possuem em 

associar estruturas macro e microscópicas, assim como a sua relação com o 

seu próprio cotidiano. Apesar de muitas áreas da Biologia serem acessíveis ao 

dia a dia do indivíduo, aspectos microscópicos inerentes a esses conteúdos 

podem não ser adequadamente compreendidos em sua estrutura cognitiva, 

causando dificuldades em sua aprendizagem. 

Em relação aos conteúdos envolvendo cálculos matemáticos, observado 

em 7% das respostas dos questionados, as dificuldades podem ocorrer devido 

à complexidade de conceitos e à necessidade de decorar fórmulas e 

expressões matemáticas. Assim como em estudo desenvolvido por Bahar, 

Johnstone e Hansell (1999) com alunos universitários, os discentes também 

expressaram dificuldades de aprendizagem em conteúdos que envolvem 

aplicações matemáticas.  

Em relação à disciplina de Biologia, as aplicações matemáticas são 

amplamente empregadas na área de genética, por exemplo, quando são 

realizados cálculos para verificar variação e herança (cruzamentos em divisões 

celulares como mitose e meiose, por exemplo). Nesse caso específico, os 

alunos afirmaram que os símbolos matemáticos empregados também causam 

confusões e acabam influenciando na compreensão dos conhecimentos 

envolvidos. Nesse contexto, Tekkaya; Özkan; Sungur, (2001) apontam que 

muitos conceitos em Biologia necessitam de uma explicação baseada na 

interação com outras áreas do conhecimento. Torna-se evidente, assim, a 

importância da matemática e suas aplicações para o estudo de temas como 

genética, por exemplo. Tal fato realça a necessidade de superação das 
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dificuldades dos educandos em relação a essa disciplina para a aprendizagem 

significativa de assuntos da Biologia.  

A segunda questão indagava quais os motivos que os alunos atribuíam 

às dificuldades de aprendizagem relacionadas aos conteúdos de Biologia, 

explicando as causas das dificuldades em relação aos conteúdos que eles 

haviam citado na questão anterior. Devido ao caráter subjetivo de resposta, os 

indivíduos tiveram liberdade de apresentar mais de uma explicação para a 

referida questão, conforme exibido na figura 04. 

Já a terceira questão indagava aos professores em formação quais os 

fatores que eles achavam que poderiam ter influenciado a aprendizagem dos 

conteúdos que consideram difíceis de serem aprendidos. Essa pergunta 

apresentava itens com respostas prontas que eles deveriam marcar e teve 

como objetivo comparar as respostas obtidas na segunda questão, sendo 

ambas analisadas em conjunto. Nessa questão (figura 05), eles poderiam 

responder que as dificuldades de aprendizagem foram causadas por conta da 

“didática do professor, falta de conhecimento do professor, condições da 

escola, falta de material didático, erros conceituais presentes nos livros 

didáticos” e ainda poderiam escrever outra opção que não estivesse citada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04 - Gráfico referente às causas de dificuldades de aprendizagem em Biologia. 
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Figura 05 - Gráfico sobre os fatores que podem influenciar a aprendizagem em Biologia. 

 

Os motivos que levam ao surgimento de dificuldades de aprendizagem 

são diversos e pessoais de cada indivíduo, mas podem ser categorizados de 

acordo com sua frequência de ocorrência, como pode ser observado pela 

análise das duas questões. Nesse sentido, a segunda questão deixou o público 

à vontade para esclarecer os motivos que podem ter contribuído de forma 

positiva ou negativa para a aprendizagem de conteúdos relacionados à 

Biologia, enquanto que a terceira questão limitou a resposta a fatores já 

conhecidos que podem prejudicar a sua aprendizagem significativa.  

Dessa forma, foi possível fornecer outras respostas aos licenciandos que 

ainda estavam indecisos em relação ao que foi solicitado na segunda questão 

ou não expressaram alguma dessas respostas por esquecimento, por exemplo. 

As duas questões se complementam e visam obter uma ideia geral a respeito 

dos diversos fatores que podem levar a uma dificuldade em determinado 

conteúdo. 

A maioria das respostas da segunda questão foi relacionada com a 

dificuldade que os alunos apresentam nos conteúdos que se referiam à área de 

matemática. Nesse caso, um total de 23% dos alunos afirmou que possuem 

dificuldades em compreender e executar os cálculos matemáticos que 

aparecem em conteúdos da Biologia (figura04). 

Um desses casos diz respeito à disciplina de genética, por exemplo, em 

que é necessário o uso e aplicação de fórmulas e expressões matemáticas 
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para que seja possível estabelecer relações e compreensões adequadas em 

relação ao conteúdo. Um aluno que possui dificuldades na etapa matemática 

presente no conteúdo de genética, certamente enfrentará obstáculos na 

compreensão dos conceitos científicos envolvidos no ensino da disciplina.  

 De acordo com Chagas (2005), os alunos apresentam limitações em ler 

e escrever Matemática, ao passo em que o ensino dessa ciência deveria ser 

baseado em um conjunto de situações passíveis de aplicações matemáticas, 

relacionando-o com aspectos históricos e culturais. Nesse sentido, o 

conhecimento deixa de ser somente aplicável em exercícios e situações 

repetitivas em sala de aula e passa a apresentar conteúdo significativo para o 

crescimento pessoal e desenvolvimento da estrutura cognitiva do indivíduo. 

Em relação ao ensino de matemática e sua interferência na 

aprendizagem da Biologia, tal fato pode ser decorrente de um ensino básico 

deficiente, em que os alunos não aprenderam adequadamente os conceitos 

científicos e suas aplicações. Mas também pode estar relacionado com a 

quantidade de conteúdo matemático envolvido no estudo da Biologia, assim 

como o uso de linguagem e expressões matemáticas complexas, como no 

estudo desenvolvido por Bahar, Johnstone e Hansell (1999), em que discentes 

apresentavam dificuldades de aprendizagem relacionadas ao uso e aplicação 

de simbologia complexa no estudo da disciplina. 

Outra resposta que também foi citada por 11 graduandos na segunda 

questão discursiva (totalizando 23% das respostas obtidas na questão) se 

refere à presença de uma linguagem complexa. Nesse caso, os indivíduos 

afirmaram que uma das causas de dificuldade de aprendizagem em Biologia é 

oriunda do seu vocabulário complexo, com vários termos e conceitos técnicos e 

científicos. A disciplina de Biologia é formada por conceitos e termos 

complexos e, muitas vezes, confusos para os educandos, sendo esse fato 

observado nas respostas dos sujeitos em relação à segunda questão (BAHAR, 

JOHNSTONE E HANSELL, 1999; TEKKAYA; ÖZKAN; SUNGUR, 2001). 

Tal fato fica claro na resposta do sujeito E5, o qual afirmou que:  

“Tanto a genética como a citologia ambas possuem uma linguagem 

bastante complexa, e que não é bem esclarecida pelos professores que as 

expõe.”  
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Essa resposta evidencia que os alunos compreendem que a Biologia é 

uma área com termos complexos, além de acrescentar um obstáculo 

relacionado com a dificuldade que os docentes apresentam em esclarecer 

esses conceitos complexos aos alunos.  

As dificuldades apontadas pelo sujeito E5 dialogam com estudo 

realizado por Abimbola (1998) que descreveu, em estudo realizado com 

professores de Biologia, que a complexidade de conteúdos é o principal fator 

que interfere no ensino e aprendizagem de genética, por exemplo, sendo 

seguido pela abstração e falta de didática do docente em ministrar o assunto. 

Nesse sentido, a dificuldade em relação à complexidade de um conteúdo da 

área biológica também é compartilhada pelos alunos de nível superior, sendo 

um obstáculo que deve ser superado, tendo em vista que os sujeitos do 

presente estudo cursam a modalidade de licenciatura e não devem levar suas 

dificuldades para a sua prática profissional. 

Dois motivos para as dificuldades de aprendizagem estão diretamente 

ligados à prática docente no processo educacional, ou seja, as características 

intrínsecas à estrutura cognitiva e didática do docente. Uma delas diz respeito 

à falta de domínio que o professor apresenta em relação ao conteúdo que está 

sendo ministrado e foi observada em 11% das respostas fornecidas. A outra 

citação se refere à ausência de aulas práticas realizadas em sala de aula, 

aparecendo em 8% das respostas obtidas na segunda questão.  

Em relação ao domínio do conteúdo do docente, os licenciandos 

afirmaram que esse é um fator que proporciona dificuldades de compreensão 

de determinados termos. Tal fato pode ocasionar uma explicação equivocada 

ou até mesmo errônea de um conteúdo, assim como fazer com que um 

assunto não seja explicado por inteiro. Como aponta Zaforas (2006), a própria 

metodologia aplicada pelo docente em sala de aula pode contribuir para o 

surgimento de concepções alternativas no alunado. 

Essas respostas se relacionam diretamente com os dados coletados na 

terceira questão, em que os alunos afirmaram que a prática do professor em 

sala de aula, as condições da escola e a falta de material didático são capazes 

de interferir na aprendizagem. Nesse quesito, 15 graduandos reconheceram 

que a didática do professor é fator que pode prejudicar o processo de ensino e 
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aprendizagem, enquanto que dez indivíduos responderam que a falta de 

conhecimento também pode ocasionar obstáculos no ensino. 

Esse fato pode ser oriundo do próprio ensino que os professores 

vivenciaram na sua vida acadêmica, em que os obstáculos que possuíam ou 

ainda apresentam em relação a determinado conteúdo não foram superados. 

Nesse contexto, Riemeier e Gropengießer (2008) apontam que os alunos que 

continuam apresentando concepções alternativas e explicações equivocadas 

de assuntos que já foram ministrados em sala de aula, podem apresentar, 

muitas vezes, o reflexo das concepções de seus professores. 

Assim, a persistência das concepções espontâneas dos docentes seria 

um dos fatores para a sua dificuldade em ministrar conteúdos para os seus 

alunos. Tal fato resultaria no surgimento de empecilhos no processo de ensino 

aprendizagem dos aprendizes, caracterizando um ciclo difícil de ser rompido no 

âmbito educacional.  

Os alunos afirmaram que a ausência de aulas práticas durante o 

processo de ensino aprendizagem também é um fator que contribui para o 

surgimento de obstáculos no aprendizado de conteúdos da Biologia. A falta de 

recursos pode ser tida como uma das razões para a quase inexistência dessas 

atividades em sala de aula. Nas áreas de Citologia, a falta de ferramentas 

como microscópios e lâminas é uma das principais barreiras para a realização 

de atividades experimentais. Em relação ao conteúdo de Genética, o 

desconhecimento de aulas práticas por parte dos docentes é outro fator que 

pode dificultar a elaboração e consequente aplicação de aulas experimentais. 

Nesse sentido, a falta de tempo e de motivação dos professores em 

planejar e aplicar aulas práticas pode contribuir para esse processo, não 

apenas na rede pública de ensino, mas também nas redes privadas, em que há 

uma cobrança para que o professor cumpra um conteúdo programático, sem 

que haja tempo disponível para atividades extras.  

A falta de recursos também foi observada na fala de alguns estudantes, 

tanto na segunda quanto na terceira questão, que apontaram esse fator como 

causa para dificuldades de aprendizagem no ensino de Biologia. Esse fato 

pode estar diretamente relacionado com a falta de realização de aulas práticas 

por escassez de recursos físicos, como laboratórios e salas equipadas com 
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materiais que poderiam ser utilizados em experimentos e atividades mais 

simples.  

Contudo, é interessante observar que apenas três (3) graduandos 

citaram espontaneamente a falta de recursos como fator capaz de causar 

obstáculos na aprendizagem. Esse número aumentou na terceira questão, no 

qual a falta de material foi evidenciada por 15 alunos. 

Esse fato mostra que os educandos reconhecem a importância que os 

materiais didáticos e as condições da escola representam para o seu 

aprendizado. Tal fato é importante e demonstra que os alunos são capazes de 

compreender que, além dos fatores conceituais e cognitivos, existem outras 

condições que podem interferir negativamente na construção do conhecimento 

e aquisição de novas informações. Os graduandos percebem tal fator com 

maior intensidade quando são levados a pensar neles a partir itens pré-

elaborados, como na terceira questão, pois quando puderam responder 

livremente a respeito das causas que consideram para as suas dificuldades de 

aprendizagem, muitas das respostas envolviam aspectos simples dos 

conhecimentos e informações que já estavam presentes em sua estrutura 

cognitiva. 

Em relação às aulas práticas, diversas são as razões para a sua 

ausência no ensino. Mas em relação ao conteúdo de Citologia, por exemplo, 

Riemeier e Gropengießer (2008) afirmaram que o ensino desse assunto 

necessita de atividades em que o aluno possa manusear instrumentos e 

aparelhos relacionados a células, ao invés de ter um ensino baseado apenas 

na utilização de livros didáticos e analogias que podem ocasionar confusões e 

generalizações de conceitos científicos. 

A falta de interesse dos alunos pelo conteúdo ministrado foi citada por 

dois (2) sujeitos. Nesse caso, os graduandos não afirmaram quais os fatores 

que levam à desmotivação em sala de aula, mas apenas afirmaram que esse é 

um dos fatores que pode ocasionar dificuldades de aprendizagem em relação à 

Biologia.  

Estudos mostram que os discentes evidenciaram maior interesse pela 

área de Ciências Biológicas quando são realizadas, durante a sua formação 

escolar, atividades práticas, em que eles são capazes de manusear materiais e 
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lidar diretamente com o objeto de estudo. Passeios escolares para locais 

guiados por biólogos, ou a locais relacionados diretamente com a Biologia, 

também foram capazes de despertar o interesse e uma atitude positiva perante 

a disciplina (PROKOP; PROKOP; TUNNICLIFFE, 2007). Esses fatos mantêm 

relação importante com o processo de ensino-aprendizagem, pois a partir das 

atividades citadas, o professor será capaz de elaborar novas formas de 

minimizar as DA manifestadas pelos alunos. 

É possível afirmar que os indivíduos que não gostam da disciplina e que 

apresentam dificuldades de aprendizagem em relação a seus conteúdos 

podem superar esses entraves à medida que se interessam mais por ela. 

Alguns discentes gostam da disciplina, mas têm dificuldades em compreender 

melhor o seu conteúdo. Esses fatos podem ser superados quando os alunos 

passam a ter mais interesse pela disciplina, a partir do auxílio do professor para 

superar os seus obstáculos. Bahar, Johnstone e Hansell (1999) apontam que 

os alunos que são motivados a se interessar pelo conteúdo estudado são 

suscetíveis a melhorar a aprendizagem nas disciplinas em que mais 

apresentam obstáculos.  

 Outras respostas foram citadas pelos sujeitos apenas uma ou duas 

vezes sendo encaixadas na categoria “outros”. Uma dessas respostas se refere 

à falta de conhecimentos prévios dos alunos como fator para a dificuldade de 

aprendizagem. Muitos professores, ao ministrarem um conteúdo, supõem que 

os alunos já possuem algum conhecimento relacionado ao assunto em sua 

estrutura cognitiva e, por isso, nem sempre buscam conhecer as concepções 

prévias do seu alunado (TEKKAYA; ÖZKAN; SUNGUR, 2001).  

Os educandos que não possuem pré-requisitos em sua estrutura 

cognitiva, assim como os que apresentam dificuldades em assimilar a nova 

informação poderão desenvolver dificuldades de aprendizagem. Isso ocorre 

especialmente em conteúdos complexos e abstratos, como é o caso de 

genética e citologia que foram amplamente citados como difíceis de aprender 

pelos sujeitos. 

 A quarta pergunta do questionário objetivava identificar o que os sujeitos 

acreditam que pode ser feito para facilitar a aprendizagem dos conteúdos que 

eles consideraram difíceis de serem aprendidos (figura 06). Nesse item, os 
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alunos também poderiam escrever livremente suas opiniões, tendo em vista 

que se tratava de uma questão discursiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06 - Gráfico referente aos fatores que poderiam contribuir para a melhoria da 

aprendizagem em Biologia, segundo os participantes. 

 

As respostas foram categorizadas em cinco eixos principais de acordo 

com as respostas fornecidas pelos sujeitos, sendo eles: capacitação dos 

professores, aulas práticas, recursos e condições da escola, atividades lúdicas 

e outros. 

A capacitação de professores foi uma das respostas que mais esteve 

presente nas falas dos indivíduos. Ela se manifestou por meio de sugestões de 

que fossem realizadas oficinas e atividades direcionadas para a prática 

docente, assim como em aspectos que clarificavam que os professores 

deveriam apresentar maior domínio do conteúdo a ser ministrado. Nesse caso, 

dez respostas tiveram algum caráter relacionado à didática e atuação 

profissional do professor em sala de aula, representando 24% das respostas. 

Tal fato pode ser decorrente da própria dificuldade que os alunos 

vivenciam durante a sua formação acadêmica. Como observado nas questões 

anteriores, muitas vezes a dificuldade de aprendizagem em determinado 

conteúdo é atribuída à falta de domínio e de conhecimento de um docente 

durante uma disciplina ministrada. Nesse sentido, uma solução mais rápida e 

viável para suprir essas dificuldades, conforme observado nas respostas à 

quarta questão, seria a realização de cursos de formação continuada para os 

professores, tornando-os cada vez mais atualizados para exercer a função de 
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docente nas disciplinas em que haviam apresentado dificuldades de 

compreensão e de ministrar anteriormente. 

Outra característica citada com frequência pelos sujeitos questionados 

relacionava-se com o aumento de aulas práticas na disciplina de Biologia. Um 

total de dez graduandos (representando 24% do total de respostas) afirmou em 

algum momento que a realização de aulas práticas é uma ferramenta que 

poderia auxiliar a melhoria da compreensão dos conteúdos em que eles mais 

apresentam dificuldades. Esse fato, assim como a capacitação dos 

professores, foi considerado como uma das principais atitudes que podem 

auxiliar a aprendizagem significativa dos alunos. A fala do sujeito E10 

demonstra claramente essa opinião:  

“A realização de aulas práticas com o apoio de recursos audiovisuais e 

também cursos de aperfeiçoamento para os professores.” 

A sugestão de utilização de maior número de aulas práticas no ensino 

da Biologia, visando, também, melhorar a aprendizagem significativa dos 

educandos, pode estar relacionada à sua escassez no processo educacional. 

Nesse sentido, os conteúdos biológicos poderiam contar com o auxílio de 

demonstrações simples em sala aula, assim como com o uso de equipamentos 

e aparelhos mais sofisticados em laboratório. Os docentes poderiam buscar 

formas de inovar e adequar o conteúdo para atividades experimentais, de 

forma a aproximá-lo da realidade do discente e buscar promover uma melhor 

compreensão do assunto, ao passo em que o discente conseguiria manusear 

aparelhos e materiais biológicos relacionados ao assunto, por exemplo. 

Nesse contexto, as condições da escola e os recursos por ela fornecidos 

também são capazes de influenciar o processo de ensino aprendizagem. Por 

isso que tais condições foram citadas em sete respostas dos questionados 

(totalizando 16% das respostas obtidas). Para que o professor tenha condições 

de ministrar uma aula prática, é importante que a escola ofereça um local 

adequado para a sua realização, assim como os materiais e aparelhos que 

serão utilizados. É importante ressaltar que os participantes são professores 

em formação e devem ser capazes de reconhecer a importância que tais 

recursos desempenham no processo educacional.  
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Muitos educadores não possuem condições de comprar materiais 

necessários para atividades práticas ou, também, não conseguem adaptar o 

ambiente que existe na escola para que ele se torne adequado para comportar 

uma turma grande ou que apresente as condições essenciais para a realização 

de experimentos, por exemplo. Esses fatos acabam tornando-se obstáculos 

para a realização de aulas diferenciadas. Nesse sentido, os graduandos foram 

capazes de perceber a importância que esses fatores exercem para a 

aprendizagem, ao mesmo tempo em que afirmaram, em questões anteriores, 

que, quando ausentes, são fatores que podem influenciar negativamente a 

aprendizagem.  

Alguns indivíduos citaram atividades lúdicas como ferramentas que 

podem auxiliar a melhoria da aprendizagem. Dessa forma, atividades como 

dinâmicas e vídeos foram citadas por cinco sujeitos (total de 12% das 

respostas) como aspectos que poderiam ser empregados pelos docentes na 

tentativa de minimizar as dificuldades de aprendizagem dos seus alunos em 

relação aos conteúdos da Biologia.  

Conforme apontam Vargens e El-Hani (2011), as atividades lúdicas são 

capazes de auxiliar o aprendizado por promoverem relações entre termos que 

são familiares aos alunos, tornando-os mais próximos aos conteúdos 

científicos. Os autores colocam, ainda, que os jogos possuem valor 

motivacional, sendo que sua importância para o processo de ensino 

aprendizagem vai além do seu papel na estrutura cognitiva dos alunos. Essa 

característica se deve ao fato dos alunos terem prazer ao realizar atividades 

lúdicas, como é o caso de jogos e dinâmicas, por exemplo, além do fato deles 

poderem associá-las às situações cotidianas em conjunto com o conteúdo 

científico, o que não ocorreria tão facilmente em uma expositiva tradicional. 

Volpato (2002) reafirma a importância das atividades lúdicas para o 

processo educacional ao enfatizar sua presença em diversas culturas como 

elemento capaz de ocasionar mudanças de atitude, valores e conceitos em 

relação ao conteúdo abordado. Nesse sentido, torna-se evidente o motivo de 

escolha dessa ferramenta didática na tentativa de minimizar as dificuldades de 

aprendizagem em Biologia. Pode-se afirmar que os professores em formação 

reconheceram a sua importância no processo educacional devido às diversas 
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características cognitivas em que ela é capaz de atuar no sujeito envolvido na 

atividade, reafirmando a importância de sua utilização em sala de aula. 

Outros aspectos que foram citados, mas não tiveram frequência tão 

significativa nas respostas quanto as outras características, referem-se ao 

estudo em grupos, mais tempo para o ensino de determinados conteúdos e a 

realização de aulas presenciais, quando possível. Esta última característica 

apresentada pelos alunos surgiu pelo fato de estarem em um curso de 

licenciatura oferecido em regime a distância, com caráter semi-presencial, o 

que acaba por dificultar encontros presenciais com os docentes e poderia 

limitar o ensino em relação a um curso presencial.  

Tal fato é observado nas falas dos alunos, mas não corresponde a uma 

realidade vivida por todos os discentes do EaD. Muitos alunos sentem 

facilidade em entrar em contato com os professores, tanto para tirar dúvidas e 

obter explicações do conteúdo, quanto para enviar trabalhos e pesquisas por 

meio de plataformas digitais específicas, os quais promovem uma comunicação 

direta entre docentes e os educandos. O ponto a ser observado é a dificuldade 

de comunicação sofrida entre alguns os graduandos, tendo em vista que os 

docentes não estão disponíveis para atendê-los em todas as ocasiões, devido 

às suas demais responsabilidades, independentemente da modalidade de 

ensino cursada. 

 

 

1.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As dificuldades de aprendizagem apresentam diversas causas e podem 

ter relação com aspectos da estrutura cognitiva do indivíduo ou com outros 

fatores, como o meio social e acadêmico, por exemplo. Os alunos de 

licenciatura em Ciências Biológicas também apresentam dificuldades em 

relação aos conteúdos que estão sendo estudados, sendo necessário o 

conhecimento desses obstáculos para a sua superação. 

Assuntos relacionados à genética e à citologia destacaram-se pela 

frequência com os quais são citados e associados a dificuldades de 

compreensão do conhecimento científico pelos participantes. Em relação a 
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esses conteúdos, vários são os motivos pelos quais eles podem ocasionar 

obstáculo no processo de aprendizagem. Pode-se observar uma estreita 

relação entre a complexidade do conteúdo (quantidade de termos e conceitos 

técnicos e científicos) e da linguagem utilizada, assim como seu grau de 

abstração, que dificulta uma associação com a realidade vivenciada pelos 

discentes, podendo ocasionar dificuldades de aprendizagem. 
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2. CAPÍTULO II - CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS REFERENTES AO 

CONTEÚDO DE CITOLOGIA POR ALUNOS DE LICENCIATURA EM 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS. 

 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

 

 Quando são apresentados a uma nova informação, os indivíduos 

realizam a interpretação dos novos dados a partir de seus conhecimentos 

prévios. Não é diferente quando se trata de temas científicos. Também nestas 

circunstâncias, os educandos tendem a interpretar a nova informação a partir 

de seus conhecimentos anteriores, ao invés de modificá-los para adaptar a 

nova informação e construir um novo conhecimento. Esse é um dos grandes 

problemas da aprendizagem de ciências: os conhecimentos prévios dos 

estudantes não se modificam e são assimilados de acordo com seus 

conhecimentos cotidianos (POZO; CRESPO, 2009).  

Os alunos não podem ser considerados isentos de ideias e concepções 

a respeito de assuntos científicos. Em especial os mais experientes, como os 

do ensino fundamental II e do ensino médio, já que passaram por um processo 

de alfabetização científica e apresentam ideias e conceitos relativos aos 

conteúdos que foram ensinados (TANNER; ALLEN, 2005). 

 Nesse contexto é que surgem as concepções alternativas (CA) que, em 

geral, se referem às concepções que são apresentadas pelos alunos e que são 

muito persistentes ao longo do processo educacional. Algumas características 

podem ser atribuídas, de forma geral, às concepções alternativas, mas é 

importante salientar que nem todas as CA apresentam obrigatoriamente essas 

características, podendo variar de acordo com os indivíduos e as situações que 

levaram ao seu surgimento, por exemplo. 

Assim como colocado por Pozo e Crespo (2009), uma característica se 

refere ao seu alto grau de generalização, ou seja, são ideias que são 

compartilhadas independentemente de gênero, idade, nacionalidade e nível de 

instrução científica. Os autores defendem que as concepções apresentam 

coerência para o indivíduo, no sentido de que ele consegue elaborar uma 
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explicação plausível para um determinado fenômeno ou fato a partir das suas 

próprias concepções, sem perceber que elas podem estar equivocadas, de 

acordo com a sua versão científica. Outra característica das CA apresentadas 

pelos autores diz respeito ao seu caráter mais implícito, já que, muitas vezes, 

os alunos conseguem elaborar uma explicação, mas são incapazes de 

verbalizá-las. 

Inúmeras são as interpretações fornecidas pelos alunos para os 

conteúdos científicos que são aprendidos diariamente em sala de aula. Todos 

apresentam concepções espontâneas sobre os fatos e fenômenos com os 

quais vivenciaram ou já ouviram falar. Ou seja, todos possuem conhecimentos 

prévios em relação aos conhecimentos existentes, sendo chamados no 

presente trabalho como sinônimos de concepções espontâneas. Em muitos 

casos, as explicações fornecidas para alguns fenômenos não correspondem 

exatamente ao que é aceito pela comunidade acadêmica e científica, 

ocasionando o surgimento de concepções alternativas.  

A partir da década de 70, ocorreu um aumento do número de estudos 

que se propuseram a trabalhar, na área de Ensino de Ciências, com as 

concepções dos estudantes. Foram estudos que visaram compreender as 

concepções que os alunos já apresentavam antes mesmo de iniciar sua vida 

escolar, ou seja, na educação formal. Tais estudos deram início ao movimento 

das concepções alternativas, contando com trabalhos de diversos autores que 

buscavam compreender as concepções dos alunos e sua importância para o 

processo de ensino e aprendizagem (NARDI; GATTI, 2004). 

De acordo com Tanner e Allen (2005), estudos desenvolvidos por 

Rosalind Driver, por meio de entrevistas, foram pioneiros para investigar de 

forma mais profunda os conhecimentos dos alunos da educação básica a 

respeito de diversos temas, entre eles: a essência dos seres vivos; o 

movimento da Terra no espaço; a água e o ar; relações entre calor e 

temperatura, por exemplo. As autoras afirmam, ainda, que os trabalhos de 

Driver serviram de base para a “explosão” de trabalhos relacionados com as 

CA e a metodologia utilizada, ou seja, as entrevistas permitiram um 

aprofundamento a respeito das ideias dos alunos que a aplicação de um 

questionário talvez não permitisse.  
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Nardi e Gatti (2004) apontam que esse e outros trabalhos decorrentes 

fortaleceram uma nova visão de ensino construtivista e aprendizagem que 

visava romper barreiras do ensino tradicional, ou ensino por aquisição 

conceitual, preocupados apenas com a mera transmissão de conhecimentos. A 

partir desse movimento das concepções alternativas, o aluno passou a ser o 

centro do processo educacional, tendo em vista que os seus conhecimentos 

prévios passaram a exercer importância fundamental, como ponto de partida e 

de explicação dos conteúdos científicos. 

Nessa perspectiva, o docente passa a atuar como mediador do 

conhecimento a ser construído, selecionando as experiências adequadas e 

encorajando o aluno a construir novos conceitos e ideias, de modo a ampliar os 

seus conhecimentos prévios (LIBANORE, 2007). 

Além disso, o movimento das concepções alternativas resultou num 

aumento do conhecimento empírico sobre as concepções dos estudantes, 

ressaltando a sua importância para o Ensino de Ciências.  Mortimer (1996) 

reforça o estabelecimento da visão construtivista para o ensino que, apesar de 

suas diferentes abordagens, apresenta duas características distintas quando 

comparada ao ensino tradicional: o aluno participa ativamente na construção 

do próprio conhecimento; e as ideias e opiniões prévias dos estudantes são 

capazes de desempenhar um papel crucial no processo de aprendizagem.  

 

 

 

2.1.1. Concepções alternativas e dificuldades de aprendizagem 

 

Os alunos apresentam dificuldades em compreender determinados 

conteúdos e tais obstáculos podem ser oriundos da presença de concepções 

em relação aos conceitos científicos que são ensinados. As CA não são fáceis 

de serem modificadas na estrutura cognitiva do indivíduo, além de serem 

capazes de sobreviver a longos períodos de instrução científica (POZO; 

CRESPO, 2009). 

Mortimer (1996) aponta que as concepções alternativas podem ser 

fortemente influenciadas pelo contexto do problema, apresentando-se de forma 
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estável na estrutura cognitiva, além de serem muito resistentes às mudanças. 

O autor reforça o fato de que elas independem de idade, sendo observadas em 

estudos realizados com crianças, adolescentes e alunos de nível superior. 

As CA são constituintes importantes do processo de ensino e 

aprendizagem. Apesar de representarem concepções equivocadas, elas 

servem como ancoradouro para a explicação e construção do novo 

conhecimento a partir de novas informações que são recebidas no processo 

educacional (PAIVA; MARTINS, 2005).  

Diversas são as explicações para as dificuldades de aprendizagem 

observadas no processo educacional, como, por exemplo, a didática 

profissional do docente, a falta de motivação do aluno em sala de aula, 

problemas de memória e fixação de conteúdos na estrutura cognitiva, entre 

outros (BAHAR, 2003). Nesse sentido, as concepções alternativas também são 

capazes de ocasionar obstáculos na aprendizagem do indivíduo, pois afetam 

diretamente a compreensão adequada dos fenômenos e conceitos 

considerados cientificamente corretos para a comunidade acadêmica. 

 As concepções alternativas podem ter origens variadas, desde o senso 

comum a partir de experiências cotidianas, por exemplo, até alguma explicação 

que pode ser feita de forma equivocada em plena sala de aula. No caso das 

que tem origem sensorial, seu surgimento ocorre de situações cotidianas, em 

que o sujeito busca dar significados aos acontecimentos presentes em seu dia 

a dia. Essas concepções espontâneas se referem àquelas em que sabemos 

fazer, ou seja, às ações que conseguimos fazer, mas apresentamos 

dificuldades em explicar ou verbalizar de forma geral.  

  É importante associar a essas concepções um caráter de pessoalidade, 

tendo em vista que elas são construídas a partir da interação do sujeito com os 

objetos de estudo ou com outros aspectos relacionados ao seu cotidiano. 

Nesse caso, a vivência social exerce papel importante na interpretação que o 

discente faz em cada situação para elaborar e reconstruir suas concepções 

(LIBANORE, 2007).  

 As concepções também podem ter sua origem a partir de elementos 

culturais presentes na vida do aluno. Nesse caso, a concepção alternativa não 

estaria tão relacionada à interação de mundo, mas, sim, a aspectos relativos ao 
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meio social e cultural em que o sujeito está inserido. Nesse sentido, é 

importante salientar a importância da mídia na divulgação de informações que 

podem influenciar o conhecimento do indivíduo. 

 A confiabilidade nas fontes de informação é baixa quando se fala da das 

relações cotidianas. É necessário tomar cuidado quando receber informações 

novas sem considerar uma fonte científica, pois pode causar confusão na 

estrutura cognitiva do aluno. Nesse sentido, Pozo e Crespo (2009, p.93) 

afirmam que: 

O aluno é bombardeado por diversos canais de comunicação 
que proporcionam, praticamente sem qualquer filtro, 
conhecimentos supostamente científicos que, contudo, podem 
ser pouco congruentes entre si.  
 

 É muito importante ficar atento às fontes de informação, tendo em vista 

que elas podem apresentar de forma superficial e generalizada conceitos 

técnicos científicos. Também pode haver uma ênfase em fatos e 

acontecimentos que atraem maior interesse da população em detrimento do 

compromisso com orientações educativas que visem a uma aprendizagem 

significativa dos educandos (PAIVA; MARTINS, 2005). 

As concepções alternativas também podem ter origem na própria escola.  

Nesse caso, as explicações equivocadas, errôneas ou simplificadas são 

passadas aos alunos que as interpretam e, por consequência, acabam 

assimilando um conceito que não se adéqua ao que é cientificamente aceito. 

Outro fator importante refere-se aos livros didáticos e demais ferramentas 

utilizadas que podem ser empregadas em diversos contextos e de forma 

inadequada e proporcionar o surgimento dessas concepções. 

 Nesse contexto, as concepções podem ser decorrentes de erros 

conceituais presentes em livros didáticos, de explicações inadequadas e até 

mesmo da didática do professor, ou seja, na própria maneira como o docente 

ensina o conteúdo científico. O que ocorre, nesses casos, é uma associação do 

conhecimento, que foi transmitido de maneira inadequada ao aluno, com os 

seus conhecimentos prévios, tornando a construção do novo conhecimento 

confusa ou inadequada na estrutura cognitiva do educando. Os conhecimentos 

científicos acabam se difundindo com os de domínio cotidiano, aplicando a 
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ambos um referencial comum e podendo ter, como consequência direta, uma 

incompreensão da própria natureza do discurso científico.  

 Em relação às concepções alternativas que podem ter origem no meio 

escolar, Libanore (2007) reforça que o aluno recebe novas informações de 

cunho científico e estabelece relações com os conceitos prévios para a 

construção de um novo conhecimento que pode ser inadequado em relação ao 

conhecimento científico considerado correto. Nesse sentido, é possível afirmar 

que houve a formação de concepções alternativas por parte do educando, 

tendo em vista que os novos conceitos elaborados em sua estrutura cognitiva 

não se encontram de acordo com as concepções e ideias defendidas 

atualmente pela comunidade acadêmica.  

 

 

2.1.2. Concepções alternativas e o ensino de Biologia 

  

Em relação ao conteúdo de Biologia, é muito comum a presença de 

concepções alternativas, pois é uma área com grande quantidade e 

complexidade de conceitos e termos científicos que podem dificultar a 

compreensão dos conteúdos. Além disso, muitos conceitos são abstratos, 

dificultando a associação com suas respectivas estruturas e explicações 

adequadas. Tais fatores, aliados à didática docente em sala de aula, podem 

contribuir para o surgimento de concepções alternativas no meio escolar, 

podendo, inclusive, prejudicar a aprendizagem. 

Em comparação com outras disciplinas, como a Física e a Química, por 

exemplo, a Biologia apresenta dificuldades inerentes ao seu conteúdo. Para 

Palmero (1997) é possível, de maneira mais fácil e prática, elaborar um modelo 

para simular um circuito ou realizar uma reação química com determinadas 

substâncias do que conseguir uma aplicação direta de alguns processos 

biológicos, como a respiração ou reprodução, por exemplo. Não é impossível 

trabalhar de forma experimental o conteúdo de Biologia em sala de aula, mas o 

caso é que isso exige, na maioria das vezes, aparelhos caros e delicados, 

como um microscópio, por exemplo, e requerem alto grau de dedicação e 

tempo do docente. 
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Pela dificuldade de se trabalhar com aulas experimentais de Biologia, 

muitos professores optam por ensinar apenas com base na utilização do livro 

didático. Tal prática é susceptível ao surgimento de concepções alternativas no 

processo de ensino aprendizagem, tendo em vista que alguns livros podem 

apresentar erros conceituais e o professor pode explicar algum conteúdo de 

forma equivocada ou confusa. Esses fatos podem fazer com que os conceitos 

formados na estrutura cognitiva do aluno, a partir das novas informações, 

sejam estabelecidos de forma incorreta em relação aos pressupostos 

atualmente aceitos pela comunidade científica e acadêmica. 

Os livros didáticos (LD) apresentam grande quantidade de informações, 

o que se reflete, também, nas imagens que são exibidas. Para eles, as 

representações dos livros incorporam, cada vez mais, elementos abstratos que 

podem prejudicar a compreensão de determinado conteúdo e sua associação 

com os conhecimentos da estrutura cognitiva dos alunos. Outro fator apontado 

se refere à descontextualização com o próprio cotidiano do alunado, tendo em 

vista que as imagens abordam processos que dificilmente serão vistos, na 

realidade, na forma como são expressos. Nesse sentido, os esquemas e outras 

representações podem apresentar, apenas, idealizações de processos e 

fenômenos que dificilmente serão vistos e que podem ocasionar obstáculos na 

compreensão de determinado assunto se não forem abordados 

adequadamente em sala de aula. 

Pesquisa realizada por Palmero (2003) indica que as imagens de células 

têm sido objeto de estudo, tendo importância significativa para a área de ensino 

de Biologia. Tal fato remonta à necessidade do uso de imagens (fotografias; 

esquemas; entre outros) para dar suporte ao ensino desse conteúdo. Para Díaz 

de Bustamante e Jiménez Aleixandre (1996), a importância desses recursos é 

enorme a tal ponto que afirmam que não seria possível a compreensão, 

atualmente, do processo de ensino e da aprendizagem de Biologia se não 

recorrêssemos a essas ferramentas.  

Para tal, o uso desse recurso deve ser aliado ao próprio processo de 

aprendizagem associado à estrutura cognitiva do indivíduo e não apenas pelo 

seu simbolismo na estrutura curricular. Nesse sentido, o ensino de determinado 

conteúdo deveria ser feito em conjunto com a imagem, abordando aspectos 
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conceituais, ao invés de apresentar e analisar a imagem como um fator isolado 

e externo ao conteúdo (SILVA, 2006). 

Um exemplo de confusão de origem escolar no ensino de Biologia  

apontado por Pozo e Crespo (2009) diz respeito à atribuição de características 

macroscópicas a estruturas microscópicas e vice-versa. Tal fato pode ocorrer, 

por exemplo, a partir de imagens que estão sendo empregadas em contextos 

inadequados, sem legendas e sem ligação com os conteúdos conceituais 

presentes nos textos dos livros didáticos.  

Essa situação ocorre quando um discente confunde os conceitos de 

genótipo (um aspecto microscópico, que se refere à própria constituição 

genética do indivíduo) e fenótipo (características podem ser observadas pela 

expressão de genes, ou seja, trata-se de um aspecto que pode ser observado 

macroscopicamente pela aparência do indivíduo, por exemplo. Nesse caso, 

como não é possível a observação das características genéticas, os indivíduos 

sentem dificuldades em perceber como os genes são capazes de manifestar as 

características externas, ou fenótipo, já que não conseguem observar e 

perceber os processos metabólicos envolvidos na “tradução” do genótipo em 

fenótipo. 

Ainda, em relação ao conteúdo de citologia, a célula poderia ser 

estudada em comparação como diversos aspectos referentes ao 

desenvolvimento de todo o mundo vivo. Nesse sentido, o conceito de célula 

funciona como um elemento chave para o estudo de muitos conceitos 

biológicos e a compreensão desse mundo. Além disso, sua interpretação e 

representação são realizadas como intermediário entre o mundo vivo e o 

sujeito, que tenta se aproximar dele para entendê-lo melhor. 

 Muitos estudos justificam a necessidade de se estudar a citologia como 

parte integrante do conhecimento necessário para se compreender a vida e o 

funcionamento dos seres vivos, sejam eles pluri ou unicelulares (SANTOS; 

TÉRAN; SILVA-FORSBERG, 2011; PALMERO, 1997). Os PCNEM (BRASIL, 

2000) apontam que o conteúdo de citologia deve ser abordado em diversos 

momentos ao longo da disciplina, tratando aspectos relacionados a variados 

processos celulares, como, por exemplo, fotossíntese, respiração celular, 
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digestão celular, síntese proteica e noções de estruturas celulares. De acordo 

com os PCNEM (BRASIL, 2000, p. 19): 

 A compreensão da dinâmica celular pode se estabelecer 
quando for possível relacionar e aplicar conhecimentos 
desenvolvidos, não só ao longo do curso de Biologia, mas 
também em Química e Física, no entendimento dos processos 
que acontecem no interior das células. Elaborar uma síntese, 
em que os processos vitais que ocorrem em nível celular se 
evidenciem relacionados, permite a construção do conceito 
sistematizado de célula: um sistema que troca substâncias com 
o meio, obtém energia e se reproduz. Compreende-se, assim, 
a teoria celular atualmente aceita, assim como se abre caminho 
para o entendimento da relação entre os processos celulares e 
as tecnologias utilizadas na medicina ortomolecular, a 
aplicação de conhecimentos da Biologia e da Química no 
entendimento dos mecanismos de formação e ação dos 
radicais livres, a relação desses últimos com o envelhecimento 
celular. 

 

 Levando em consideração a importância do ensino de citologia e os 

pressupostos dos PCNEM para o ensino desse conteúdo, surge a necessidade 

de investigação do que realmente os alunos aprendem e compreendem em 

relação a esse assunto. Existe uma escassez de estudos referentes à 

investigação das concepções alternativas da Biologia, em especial em relação 

aos estudos que abordam especificamente o conteúdo de células. Tal fato vem 

sendo remediado ao longo dos anos, principalmente, devido à relevância desse 

conteúdo para o ensino de Biologia. Estudos desenvolvidos por Palmero (1997, 

2000 e 2003), Díaz de Bustamante e Jiménez Aleixandre (1996), Santos, Téran 

e Silva-Forsberg (2011) e por Caballer e Giménez (1993, 1992) são exemplos 

da preocupação relacionados às CA manifestadas por alunos de diversas 

séries do ensino médio e fundamental. 

 A partir desse contexto, a importância da investigação das concepções 

alternativas no processo educacional se justifica em função da necessidade de 

uma aprendizagem significativa para o alunado. As ideias prévias dos 

discentes são fatores fundamentais para que isso ocorra, tendo em vista que o 

fator mais importante para a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe a 

respeito de um determinado conteúdo (AUSUBEL, 1982). Tal ideia se refere à 

Teoria da Aprendizagem Significativa proposta por Ausubel, em que o 

conteúdo que o aluno já tem noção é levado em consideração, enquanto o 
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novo assunto é introduzido à sua estrutura cognitiva, tornando a aprendizagem 

mais significativa (AUSUBEL, 1982; PELIZZARI, et. al, 2002). 

 

 

2.2. OBJETIVOS 

  

Identificar as concepções alternativas de alunos de nível superior 

relacionadas ao conteúdo de citologia. 

 

 

2.3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 Todas as etapas foram aplicadas com professores em formação de 

licenciatura em Ciências Biológicas da UFRN, na modalidade de Ensino a 

Distância.  

Para esta etapa, foram elaboradas perguntas baseadas em concepções 

relacionadas ao conteúdo de Citologia (denominado de ”roteiro para 

entrevista”) e que foram aplicadas com os sujeitos a partir de uma entrevista 

estruturada. No início das atividades, os professores em formação eram 

informados de seu objetivo e assinaram um termo relativo à permissão de 

gravação de áudio e o uso das informações fornecidas para a pesquisa 

desenvolvida. A gravação foi realizada para facilitar a análise dos dados 

obtidos, que foi feita posteriormente às entrevistas. Nesse momento inicial os 

discentes preencheram uma tabela com aspectos relativos à sua formação 

acadêmica (inclusive em relação a cursos concluídos anteriormente), idade, 

gênero, ano de ingresso no curso de Biologia e atuação profissional como 

docente. 

O percurso metodológico desenvolvido pode ser observado na figura 07 

a seguir: 
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Figura 07 – Organograma representando as etapas desenvolvidas. 

 

A primeira atividade realizada com os sujeitos ocorreu ao início de cada 

entrevista. Nesse momento, os sujeitos foram solicitados a esquematizar um 

desenho de uma célula. Eles tiveram liberdade para desenhar qualquer célula 

que desejassem ou lembrassem, mas foi solicitado, também, que colocassem 

nomes e legendas relativos a cada estrutura representada. Cada participante 

recebeu uma folha de papel ofício A4 em branco, caneta esferográfica e lápis 

de cores variadas para que pudesse elaborar seu desenho. 

Após a realização dos desenhos, os alunos foram submetidos a uma 

entrevista estruturada, aplicada a partir de um roteiro com 21 questões sobre 

citologia (anexo B). Tal ferramenta foi escolhida devido à possibilidade de 

apreensão de aspectos relacionados ao conteúdo que um questionário não 

permitiria, devido à sua característica impessoal. A aplicação de questionários 

não permite uma maior interação entre o sujeito e o pesquisador, enquanto a 

entrevista permite suprir essa impessoalidade, permitindo ao pesquisador 

explorar mais profundamente aspectos relacionados ao objeto de pesquisa, ou 

seja, aprofundar os conhecimentos que o entrevistado apresenta em relação ao 

conteúdo e que não seriam abordados dessa forma a partir de um questionário 

(SEVERINO, 2007).  

Elaboração do material a ser 
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Visita aos polos 

Aplicação dos instrumentos 

de pesquisa 

Desenhos Entrevista 
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Percurso 
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2ª etapa 
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A entrevista foi considerada pelo fato de ter sido realizada a partir de um 

questionário prévio, ao contrário de uma entrevista não-diretiva, em que o 

entrevistador apenas mantém registros e intervém discreta e eventualmente, 

com o objetivo de estimular o depoente. Pela sua proximidade com as 

características de um questionário, esta ferramenta permite uma categorização 

mais fácil e rápida dos dados coletados, além de um controle maior em relação 

ao direcionamento do assunto, tendo em vista que as perguntas não são livres 

ou elaboradas no decorrer da entrevista. 

É importante salientar que a entrevista, independente do tipo, pode 

acarretar em uma situação constrangedora para o participante e levar a 

repostas que não condizem com o seu real pensamento. Nesse caso, o sujeito 

pode se sentir pressionado, devido a uma observação direta de outra pessoa 

enquanto responde, ao contrário de um questionário, em que o sujeito tem total 

liberdade para responder às questões. É importante que o sujeito se sinta à 

vontade no momento da entrevista, além de não sentir pressão advinda do 

entrevistador (no sentido de achar que tem que responder corretamente a 

todas as indagações propostas). 

 Os alunos que participaram das entrevistas cursavam a modalidade de 

Ensino à Distância (EaD) de quatro polos de apoio da UFRN, sendo eles: 

Extremoz, Caicó, Luis Gomes e Martins. Para a realização dessa etapa, foram 

conduzidas visitas aos polos citados e de forma a selecionar graduandos que 

estivessem disponíveis e quisessem se voluntariar para participar da pesquisa.  

Quadro 02 – Cronograma de aplicação dos questionários. 

Cronograma de aplicação dos questionários em cada polo de EaD 

Polo de 
ensino 

Data da visita Quantidade de alunos  

Caicó 20/05/2011 03 

Extremoz 26/03/2011 e 
16/04/2011 

18 

Luis Gomes 21/05/2011 03 

Martins 21/05/2011 04 

Total de alunos participantes 28 

 

A entrevista foi aplicada com 28 pessoas, com idades que variaram 

entre 19 e 55 anos. As datas das visitas a cada polo coincidiram com as da 

aplicação dos questionários sobre dificuldades de aprendizagem e estão 



61 

 

descritas na Figura 07, juntamente com a quantidade de sujeitos que 

participaram da pesquisa em cada um dos polos. 

 A transcrição das entrevistas e interpretação dos seus dados, bem como 

a descrição dos desenhos foi feita a partir da análise de conteúdo com enfoque 

qualitativo e quantitativo de Bardin (BARDIN, 1977). Assim como na 

organização dos questionários, a entrevista pode apresentar um caráter 

quantitativo, pois permite a categorização das respostas obtidas e dos dados 

observados no desenho, em termos percentuais, por exemplo. 

O caráter qualitativo da pesquisa diz respeito à categorização e 

interpretação dos dados obtidos com as respostas em que os sujeitos 

forneceram explicações mais aprofundadas e não somente uma resposta 

rápida e direta à indagação proposta pelo entrevistador. Nesse último caso, é 

possível obter uma compreensão aprofundada do fenômeno e não só o seu 

caráter descritivo, como é o caso da análise quantitativa (DEBUS, 1991; MELO; 

SILVA, 2009). A partir da análise prévia das respostas, elas foram agrupadas 

em categorias e interpretadas de acordo com o sentido explicitado pelo sujeito 

participante. 

 

 

2.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

2.4.1. Caracterização do público 

 

No total, participaram da pesquisa 28 alunos do curso de Ciências 

Biológicas a Distância (licenciatura) da UFRN. Desses, 15 alunos eram do sexo 

feminino e 13 do sexo masculino. Para a análise dos desenhos e das 

entrevistas, não foram levados em consideração, aspectos como idade e 

gênero. Tal fato ocorreu devido à esperada persistência das concepções 

alternativas em variadas idades, desde alunos do nível infantil até o superior 

(POZO; CRESPO, 2009). 
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Em relação a outros aspectos coletados, constatou-se que mais da 

metade (51,72%) possui outra graduação (figura 08) e a maioria (89,66%) 

cursou o ensino médio em escola particular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08 – Gráfico referente aos cursos de graduação dos alunos que já são formados. 

 

Quando indagados se atuam em sala de aula (figura 09), 48,28% dos 

estudantes afirmaram atuar como professores, sendo que desses, apenas dois 

(2) alunos não possuíam nenhum curso superior completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09 – Gráfico referente às disciplinas ministradas por sujeitos que exercem a docência. 

 

 

2.4.2. Análise dos desenhos 

  

A seguir, encontra-se uma descrição dos desenhos dos participantes da 

pesquisa, que foram agrupados em determinadas categorias, de tal forma que 

suas principais características sejam representadas nesses agrupamentos. Os 
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desenhos podem ser enquadrados em mais de uma categoria, tendo em vista 

que elas abordam variados aspectos presentes nos desenhos. 

 As categorias selecionadas (quadro 03) e a quantidade de desenhos que 

nelas foram agrupados estejam representadas na figura 10, abaixo, e estão 

divididas do seguinte modo: desenhos que indicaram o tipo celular 

representado (7); representações simplistas (7); esquemas com presença de 

organelas celulares (17); figuras de “ovo” (4); desenhos confusos ou com 

inadequações conceituais (3); coloração (12); dimensão (nenhum); e 

tridimensionalidade (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Gráfico referente às categorias abordadas na análise dos desenhos. 

 

Quadro 03 – Descrição das categorias obtidas pela análise dos desenhos. 

Categorias de análise dos desenhos 

Categoria Descrição 

1. Indicação do tipo de célula Desenhos que indicaram se a célula é 
procariótica ou eucariótica. 

2. Representações simplistas Células com formatos circulares e 
ausência de organelas. 

3. Esquemas com organelas 
celulares 

Representação de células com pelo 
menos uma organela celular. 

4. Figuras de “ovo” Esquemas que fizeram menção ou 
comparação da célula como um ovo. 

5. Desenhos confusos ou com 
inadequações conceituais 

Presença de equívocos nos desenhos 
ou legendas. Estruturas 
representadas de modo confuso. 

6. Coloração Análise das cores empregadas na 
elaboração das imagens. 

7. Tridimensionalidade Relação da figura com a 
tridimensionalidade da célula. 
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2.4.2.1. Desenhos que indicaram o tipo de célula representada 

 

 Nessa categoria estão alocados os desenhos que especificaram o tipo 

celular representado. Dos 28 participantes, apenas sete (7) fizeram menção ao 

tipo de célula na legenda. Nesse caso, ainda, três (3) indivíduos fizeram duas 

células e as separaram em eucariótica e procariótica, sendo que os demais 

somente fizeram um tipo celular (procariótico ou eucariótico).  

 Um aluno representou as duas células de forma colorida e sem muita 

distinção entre elas, não desenhou de forma diferenciada as organelas 

celulares e nem as citou na legenda. Como se observa na figura 11 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Desenho do sujeito E.1. 

  

Esse fato demonstra que muitos alunos podem ter insegurança em 

afirmar com certeza o tipo celular que desejaram representar. Isso pode ocorrer 

por dúvidas em relação aos conceitos, assim como por desconhecimento do 

assunto ou mesmo esquecimento, tendo em vista que alguns podem ter 

estudado este conteúdo logo no começo do curso de graduação e no ensino 

médio. 

 A falta de conexão de assuntos relacionados à citologia com o cotidiano 

dos licenciados pode ser outro fator para a ausência de definição do tipo de 

estrutura celular que foi desenhada. Muitos sujeitos podem saber as estruturas 

presentes em uma célula por conta dos estudos acadêmicos, mas não lidam 

com esse tipo de conhecimento em atividades rotineiras. Nesse sentido, os 

alunos podem esquecer a classificação das células, sem que isso signifique 
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que desconhecem outros processos e estruturas a ela relacionadas, visto que 

diversos fenômenos fisiológicos são estudados e nem sempre há o contato 

direto com a diferenciação dos tipos celulares. 

 Um aluno representou e identificou os dois tipos de célula em seu 

desenho e colocou outras estruturas em sua legenda, como é o caso da 

carioteca, que é uma das principais diferenças entre organismos eucariontes e 

procariontes. Nesse esquema (figura 12), o discente desenhou corretamente 

uma célula procariótica com o seu material genético disperso pelo citoplasma, 

enquanto fez a eucariótica com o núcleo definido pela sua membrana nuclear, 

a carioteca. Tal fato demonstra que o licenciando compreendeu 

adequadamente esse conceito e conseguiu estabelecer conexões com outros 

conhecimentos em sua estrutura cognitiva, apesar de não ter explicitado as 

demais estruturas celulares existentes, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Desenho do sujeito E.10. 

 

 

2.4.2.2. Desenho com representação simplista (núcleo, citoplasma e 

membrana) 

  

Nessa categoria, os sujeitos fizeram desenhos muito simples, apenas 

com a demonstração de estruturas básicas de uma célula, como é ensinada 

durante o Ensino Fundamental. Isso pode ter ocorrido pelo desinteresse dos 

participantes em realizar a atividade proposta, tendo em vista a longa duração 

do processo de realização do desenho e da entrevista e, talvez, pelo próprio 

desconhecimento da estrutura celular. 
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 Essas características podem ser observadas nas figuras 13 e 14 a 

seguir, em que os alunos apenas fizeram círculos para representar a célula e 

indicaram na legenda o núcleo e a parede celular, por exemplo. 

 

 

 

 

 

 

Figuras 13 e 14 – Desenhos do sujeito M.2 e M.3, respectivamente. 

 

 Em estudo realizado por Iachel, Langhi e Scalvi (2008), referente às 

concepções relacionadas à formação das fases da lua, tal fenômeno também 

foi observado em desenhos nos quais alunos não sabiam exatamente o que 

desenhar e apenas fizeram esquemas do Sol, da Terra e da Lua, sem uma 

coerência explícita entre os elementos. Os autores também identificaram esse 

fato como um possível desconhecimento do fenômeno cuja representação foi 

solicitada por meio de desenho. 

 No presente estudo, esses desenhos podem ser considerados como 

incompletos, tendo em vista que não representam as estruturas celulares que 

estão presentes, tanto em células eucarióticas, quanto em procarióticas. Assim, 

é difícil determinar se o sujeito optou por elemento mais simples para terminar 

a atividade mais rapidamente ou se ele o fez assim por não se lembrar dos 

conceitos relacionados ao assunto. 

Nesse sentido, Palmero (2003) indica que apesar das novas 

informações que são fornecidas ao longo do processo educacional, as pessoas 

tendem a representar a célula da forma como ela foi compreendida em sua 

estrutura cognitiva. Dessa forma, ficam presentes apenas os conhecimentos 

mais significativos para os indivíduos, de modo que aqueles que não se 

“fixaram” em sua estrutura cognitiva são facilmente esquecidos e deixam de ser 

indicados se não forem estudados ou relembrados recentemente. 

 No presente contexto, é possível inferir que os alunos que não 

assimilaram informações referentes às organelas celulares, e demais 
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estruturas relacionadas às células, deixaram de representá-las em seus 

esquemas, fazendo, então, desenhos simplificados e sem muitas informações 

a respeito do conteúdo abordado.  

Resultado foi semelhante foi obtido por Caballer e Giménez (1993), em 

que alguns alunos do 9º ano da educação básica deixaram de representar 

estruturas internas das células. Nesses casos, tal fato é importante, tendo em 

vista que os livros de ensino médio e de nível superior (graduação) abordam o 

conteúdo com as suas devidas organelas. Nesse sentido, era de se esperar 

que os participantes tivessem representado, pelo menos em sua maioria, as 

organelas e outras estruturas internas, pois esse conhecimento deveria estar 

estabelecido na estrutura cognitiva, de maneira significativa, ao contrário do 

que foi observado em sete (7) desenhos.  

 

 

2.4.2.3. Desenhos com organelas celulares 

 

 Muitos esquemas terem sido elaborados sem nenhuma menção às 

organelas, tanto na legenda, quanto no próprio desenho. Apesar disso, alguns 

sujeitos representaram organelas celulares presentes em células eucarióticas e 

procarióticas. 

 Nesse caso, estão agrupados os esquemas que representam as células 

com organelas celulares, ou seja, com estruturas além do citoplasma e do 

núcleo, apesar de que nem todas as organelas existentes tenham sido citadas. 

Ao total, 17 licenciados fizeram desenhos com pelo menos uma organela 

celular.  

A figura 15 mostra um desenho com diversas organelas celulares e que 

não apresenta incoerências ou inadequações de conceitos. Nesse caso, a 

célula possui formato irregular e cores variadas foram utilizadas para identificar 

as estruturas. Foram representadas diversas organelas, como é o caso de 

centríolos, retículos endoplasmáticos liso e rugoso, complexo de Golgi, 

ribossomos, mitocôndrias e vacúolos. Um núcleo com formato "irregular" e com 

os cromossomos e os centríolos dentro dele foram desenhados. As estruturas 

internas, além de cores diferentes, também apresentam tamanhos distintos, 
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indicando que o indivíduo tem noção de proporções e dimensões das 

estruturas internas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Desenho do sujeito C.2. 

 

No caso da figura 16, torna-se evidente como um conteúdo pode ser 

significativamente aprendido e estabelecido na estrutura cognitiva dos alunos. 

Nesse caso, o participante desenhou apenas uma célula, mas não citou o tipo, 

apenas disse que se tratava de um neurônio, o que demonstra que o conteúdo 

(células nervosas) ficou retido em sua estrutura cognitiva a ponto de ser 

lembrado quando se pede a descrição uma célula, visto que as células 

tradicionalmente citadas nesse caso não costumam ter como exemplo células 

nervosas, mas, sim, a procarióticas e a eucarióticas, como vistas em livros 

didáticos. O licenciando, além de fugir de uma concepção tradicional do 

conceito de célula, não apresentou inadequações conceituais (tanto em 

estrutura quanto em relação às suas respectivas localizações no interior da 

célula).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Desenho do sujeito E.9. 
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A referida figura apresenta como legenda os seguintes elementos: 

terminações sinápticas, axônio, corpo, dendritos e núcleo. O desenho 

realmente apresenta um formato de um neurônio e foi todo colorido, tendo 5 

cores (uma para cada estrutura da legenda). Nesse sentido, as terminações 

sinápticas foram pintadas de verde, o axônio de laranja, o corpo de rosa claro, 

os dendritos de rosa escuro e o núcleo apresenta uma bola cinza (pequena e 

preenchida) no seu interior e foi pintado de roxo. 

 

 

2.4.2.4. Desenhos que representaram um “ovo” 

  

Ao todo, quatro (4) participantes representaram um ovo como estrutura 

celular em seus desenhos e indicaram na legenda. Esse caso também foi 

observado em estudos desenvolvido por Caballer e Giménez (1993) e Palmero 

(2003). Nesse quesito, os alunos poderiam ter tido confusão a partir de como 

os livros trazem as imagens de células no Ensino Fundamental, ou seja, como 

estruturas planas, isentas de organelas e que se assemelham à ovos fritos ou 

sem casca. Diversos desses esquemas trazem a célula como um conjunto de 

anéis concêntricos e com poucas (às vezes até nenhuma) organelas celulares, 

como mitocôndrias e ribossomos, por exemplo. 

Em muitos textos, os próprios livros fazem analogias desse esquema 

com um ovo, em que a parte mais externa representaria a membrana 

plasmática, a clara seria o citoplasma e a gema seria o núcleo. Identifica-se 

muita confusão dos graduandos e uma dificuldade em abandonar essa 

classificação mais básica e simplista de uma célula e a falta de associação de 

outras caracterísiticas com o conhecimento existente em sua estrutura 

cognitiva, tendo em vista que esse conteúdo já deve ter sido abordado com 

maior profundidade de conceitos no Ensino Fundamental quando essa 

comparação com um ovo, teoricamente, deixa de ser realizada. 

 Todos os quatro sujeitos fizeram um ovo (figuras 17 a 20), cuja 

esquematização é simples (membrana, núcleo e citoplasma) e a maioria 

indicou que se tratava de um ovo na própria legenda. A figura 17 é de uma 
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imagem em que a legenda mostra claramente que se trata de um ovo com 

casca e cuja gema corresponde ao núcleo. Nenhum dos desenhos apresenta 

organelas celulares, porém em um deles foi escrito “Sitoplasma” e núcleo no 

esquema. Este mesmo desenho também contém uma casca de ovo quebrada, 

para reforçar a ideia de que se trata de um ovo parecido com o de galinha, 

conforme pode ser observado na figura 18 a seguir. 

 

 

Figuras 17 e 18 – Desenhos dos sujeitos C.1 e E.7, respectivamente. 

 

 

 

Figuras 19 e 20 – Desenhos dos sujeitos E.13 e E.6, respectivamente. 
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2.4.2.5. Desenhos confusos ou com inadequações conceituais 

 

 Alguns desenhos apresentam estruturas celulares que foram feitos de 

forma confusa, o que dificulta a sua compreensão e interpretação. Um caso se 

refere ao desenho em que o aluno tenta representar uma organela celular, mas 

não o faz de forma satisfatória, ou seja, de modo a permitir a correta 

identificação da referida estrutura, assim como não a cita na legenda, 

dificultando ainda mais a sua interpretação. Em outros casos, os alunos citam 

corretamente na legenda, mas não conseguem desenhar a estrutura 

adequadamente.  

No caso da figura 21, o participante representou uma célula simples e 

apresentou um cloroplasto, também, mas não da forma como são vistos ao 

microscópio ou nos livros didáticos. O cloroplasto feito tem um formato 

retangular e divisões que não foram especificadas nas legendas, favorecendo 

qualquer tipo de interpretação, como, por exemplo, a se referirem aos tilacóides 

presentes dentro de um cloroplasto ao invés do cloroplasto propriamente dito. 

Outra característica observada é que o cloroplasto foi feito fora da célula, 

indicando um possível desconhecimento em relação à sua adequada 

localização dentro da própria célula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Desenho do sujeito C.3. 
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 Os conhecimentos nem sempre se estabelecem na estrutura cognitiva 

de uma pessoa de maneira estável e coerente. Em muitos casos, como 

observado nesta categoria, especialmente, muitas informações acabam sendo 

assimiladas de modo equivocado e inadequado quando comparado com os 

conhecimentos científicos atualmente considerados corretos. Isso mostra a 

importância que as concepções dos alunos representam para o processo de 

aprendizagem e consolidação desses conhecimentos. 

Tal fato fica evidente ao analisar a figura 22, em que o participante citou, 

na legenda, as seguintes estruturas: membrana plasmática, complexo de Golgi, 

DNA, RNA e núcleo. A célula foi pintada por dentro de azul e o núcleo de 

vermelho. A membrana plasmática foi feita de caneta esferográfica e foi 

indicada pela legenda como sendo a membrana que envolve o núcleo, 

enquanto que o núcleo propriamente dito foi mostrado apenas como uma bola 

azul (feito com caneta esferográfica) no interior de uma estrutura envolta pela 

chamada membrana plasmática e esse interior foi pintado de vermelho. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Desenho do sujeito M1. 

 

As concepções evidenciadas se referem ao fato do DNA e do RNA 

serem indicados como a mesma estrutura, ou seja, um ponto feito com caneta 

esferográfica, porém em tamanho menor do que foi indicado como o núcleo e 

que se localiza no citoplasma e não no núcleo, como realmente é na célula. Já 

o complexo de Golgi foi representado como sendo o envoltório mais externo da 

célula e também foi feito por caneta esferográfica, representado por um traço 

que contorna a célula toda externamente. Dentro da célula, entre o que foi 

indicado como complexo de Golgi e a membrana plasmática, ou seja, na área 

pintada de azul, foram feitos vários pontos soltos com caneta esferográfica, que 

apresentam tamanho inferior ao DNA e RNA, assim como são menores que o 
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núcleo. Nesse caso, o sujeito apresenta incoerências com o conhecimento que 

é cientificamente aceito, tanto em termos de localização das estruturas dentro 

da célula, como de seus formatos, por exemplo. 

Além disso, o sujeito M.1 representou estruturas presentes em células 

eucarióticas, como é o caso da carioteca, mas que não existem em células 

procarióticas. Um equívoco cometido pelo licenciando refere-se à confusão 

entre os dois tipos celulares existentes, no qual a célula procariótica realmente 

mais simples e não possui todas as organelas contidas em células eucarióticas. 

Ainda em relação à figura 20, o graduando associa a membrana plasmática 

como uma camada que protege o núcleo, quando, na verdade, a sua função é 

revestir a célula externamente, enquanto que a carioteca é a membrana 

nuclear que protege o material genético, formando o núcleo. 

Já na figura 23, a legenda indica um DNA, cromossomo, retículo 

endoplasmático, citoplasma, núcleo e ribossomo (mas não cita a membrana, 

que, possivelmente, foi desenhada como um contorno em volta da figura). É 

interessante notar que o formato da célula elaborada lembra o formato de um 

teclado de computador, sendo possível essa associação pelo uso cotidiano 

dessa ferramenta na vida dos graduandos. 

Uma concepção alternativa observada diz respeito à separação das 

estruturas genéticas: de acordo com a legenda, o DNA é um quadrado amarelo 

no canto superior direito da célula, enquanto que o cromossomo foi 

representado por bolinhas pintadas de verde mais ao centro da célula e entre 

dois traços, que são indicados na legenda como sendo o retículo 

endoplasmático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Desenho do sujeito L.1. 
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Além disso, o núcleo é tido como estrutura azul na parte superior e que 

não contém as estruturas genéticas, tendo em vista que elas foram 

desenhadas em cantos distintos da célula e não há nenhuma representação ou 

indicação de que elas se encontram dentro do núcleo, o que poderia ter sido 

representado por meio de uma seta indicativa de aumento de visão da 

estrutura. Nesse caso, não há uma associação e coerência entre as estruturas, 

assim como existe uma escassez de outras organelas celulares. 

 

 

2.4.2.6. Coloração os desenhos 

 

Em relação à coloração empregada nos desenhos, mais da metade dos 

alunos, um total de 16, optaram por usar apenas uma cor (seja de caneta 

esferográfica ou lápis de cor), enquanto outros 12 utilizaram cores variadas 

(duas ou mais cores). Foi possível constatar que as cores não se relacionam às 

estruturas representadas, mas que devem ter sido escolhidas arbitrariamente, 

apenas para diferenciação das imagens e organelas.  

Tal efeito não pode ser obtido apenas com o uso de canetas 

esferográficas, mas não influencia negativamente na análise dos desenhos, 

tendo em vista que muitas organelas visualizadas em microscópios também 

não são coloridas ou são feitas artificialmente e que outras presentes em livros 

didáticos são representadas por cores fantasia, ou seja, que não condizem com 

a realidade da coloração das estruturas celulares. 

A figura 24 representa um desenho feito apenas com caneta 

esferográfica, enquanto que a figura 25 contém um desenho bastante colorido. 

A comparação entre os dois permite uma melhor visualização estética, porém 

não influencia na adequada compreensão dos conceitos indicados. 
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Figura 24 – Desenho do sujeito E.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Desenho do sujeito L.3. 

 

 

2.4.2.7. Dimensão dos desenhos  

 

 Todos os participantes fizeram esquemas de células, conforme lhes foi 

solicitado, porém nenhum deles indicou proporção com escalas ou sequer 

fizeram menção a tal recurso. As escalas são importantes para a correta 

compreensão e representação de estruturas biológicas, em especial, as de 

caráter molecular e microscópico. Em se tratando de professores em formação, 

é de se esperar que eles possuam essa preocupação, que não foi demonstrada 

em suas imagens.  
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Esse fato se torna importante tendo em vista que são indivíduos 

responsáveis pela mediação desse conhecimento com os seus futuros alunos e 

esse é um fator que deve ser mencionado no processo de ensino-

aprendizagem de conteúdos relacionados à Biologia. Livros didáticos, além das 

dimensões reais das células, por exemplo, podem indicar em suas legendas se 

são esquemas gráficos ou visualizações em microscópio, casos em que 

indicam o aumento óptico da imagem, assim como sua proporção em tamanho 

real, por meio de escalas. 

Talvez esse tenha sido um fato esquecido pelos sujeitos por não ter sido 

explicitamente cobrado nas instruções, que pediam apenas legenda. Porém, é 

uma característica importante e que poderia ter sido reconhecida pelos 

licenciados, sem prejuízo para a estrutura do texto. Por mais que eles saibam 

corretamente a proporção das escalas das imagens com seus tamanhos reais, 

sua omissão poderia ter sido citado durante a elaboração dos esquemas, fato 

que não ocorreu em momento algum durante a aplicação da pesquisa. 

 

 

2.4.2.8. Tridimensionalidade 

 

 Dentre os 28 licenciados, apenas dois (2) fizeram desenhos com 

aspecto tridimensional, enquanto que os demais fizeram células planas, ou 

seja, bidimensionais. Esse fato pode ser caracterizado pela forma como essas 

estruturas são vistas no decorrer do processo de aprendizagem, em que, 

muitas vezes, os professores fazem representações bidimensionais para 

ensiná-los.  

Outro fator é que os alunos apenas têm contato com essas imagens em 

livros didáticos, os quais apesar de dar um aspecto tridimensional à célula, nem 

sempre conseguem passar essa informação adequadamente, fazendo que os 

discentes permaneçam com a concepção de que são elementos planos, pois 

não conseguem manuseá-los ou visualizá-los em seu cotidiano. 

O exemplo da figura 26 mostra um desenho elaborado de forma a 

proporcionar uma ideia de tridimensionalidade da célula, ou seja, tal aspecto foi 
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reconhecido e representado pelo aluno. O esquema não apresenta concepções 

errôneas ou inadequadas em relação ao conhecimento científico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Desenho do sujeito E.14. 

 

Além disso, os elementos foram apresentados de modo semelhante ao 

observado em livros didáticos e apresentam tamanhos e formatos distintos, 

podendo respeitar a proporção entre as estruturas. O citoplasma foi indicado 

como sendo constituinte no interior da célula; os peroxissomos foram feitos 

como círculos pequenos e juntos em um canto da célula; os ribossomos foram 

desenhados com suas duas subunidades; a mitocôndria foi feita com aspecto 

tridimensional e com invaginações internas de sua própria membrana; o 

retículo endoplasmático rugoso foi feito como fios (camada grossa) com pontos 

pequenos ao longo de sua superfície; enquanto que o retículo endoplasmático 

liso foi representado como uma estrutura comprida e que apresenta 

ramificações (sem os pontos em seu comprimento); o lisossomo foi 

representado como uma "bolsa" com pequenos pontos em seu interior; a 

membrana celular foi identificada como sendo o envoltório externo da própria 
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célula, enquanto que a membrana nuclear se refere à camada externa do 

núcleo; o CG foi feito próximo ao núcleo e apresenta-se como traços (camadas 

grossas) sobrepostos uns aos outros; o núcleo também foi representado em 

aspecto tridimensional e apresenta fios dispersos em seu interior. 

 

 

2.4.3. Análise das entrevistas 

 

Apenas 27 licenciandos participaram dessa etapa. Devido ao caráter 

demorado da realização das mesmas, um participante desistiu, pois não pôde 

esperar a conclusão das entrevistas que antecediam a dele.  

O tempo de duração das entrevistas foi muito variado: algumas duraram 

10 minutos, enquanto outras chegaram a durar aproximadamente 50 minutos. 

Todos os graduandos tiveram liberdade para responder às questões, o que fez 

com que algumas perguntas não fossem respondidas, pois não havia 

obrigação alguma nesse sentido. 

A maior parte das questões não evidenciou a presença de concepções 

alternativas no discurso dos educandos. Dentre as 21 questões, apenas três 

(3) demonstraram resultados mais preocupantes em relação aos conceitos 

representados pelos alunos de graduação, sendo caracterizadas como 

concepções alternativas. Outras oito (8) evidenciaram erros conceituais e as 

demais não demonstraram equívocos ou inadequações significativas nas 

respostas.  

Nesse sentido, as respostas às questões foram divididas em três (3) 

grupos de acordo com o quadro 04: A. Respostas sem erros conceituais; B. 

Respostas com erros conceituais; e C. Respostas com concepções 

alternativas. As descrições de cada grupo encontram-se descritas a seguir. 
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Quadro 04 – Categorias de análise das entrevistas. 

 

 

 

2.4.3.1.  Grupo A - Respostas sem erros conceituais 

 

As explicações a respeito de um determinado conteúdo em sala de aula 

são fundamentais para nortear a compreensão que o educando terá em sua 

estrutura cognitiva. Segundo Camacho González et. al (2012), as explicações 

científicas auxiliam os alunos a estabelecerem relações significativas e a 

compreenderem melhor o que lhes é ensinado no processo de ensino 

Categorias de análise das entrevistas 

Grupo A - Respostas 

sem erros conceituais 

Grupo B - Respostas com 

erros conceituais 

Grupo C - Respostas 

com concepções 

alternativas. 

1. Cite uma característica 
que os seres vivos têm em 
comum. 

2. Onde as células são 
encontradas? 

3. As células podem ser 
vistas a olho nu? 

4. As células estão vivas?  6. Todos os seres vivos são 
formados por células? 

18. O que é osmose? 
Como ocorre esse 
processo?  

5. De onde as células obtêm 
energia?  

8. De que compostos são 
formadas as células?  

21. O que é maior: uma 
célula ou uma proteína? 

7. De onde as células 
surgem?  

10. Quais as principais 

diferenças entre células 

eucarióticas e procarióticas? E 

semelhanças? 

 

12. Por que as células não 
rompem? Suas membranas 
são compostas por que tipo 
de composto? 

11. As células realizam algum 

tipo de respiração? 

 

13. Você já ouviu em 
permeabilidade seletiva das 
membranas plasmáticas? 

15. Todas as células de 
organismo são iguais? 

 

14. Como as 
substâncias/compostos 
entram ou saem das 
células?  

16. Qual a diferença entre 
células haploides e diploides? 
Onde elas são encontradas no 
ser humano? 

 

19. Como você definiria uma 
célula? 

17. Como a informação 
genética é “transmitida” de 
uma célula a outra? 

 

20. A que você compararia 
uma célula. Justifique 
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aprendizagem. Essa característica, de ressignificação de conteúdos e 

conhecimentos pelos alunos, é uma dos principais componentes do processo 

educacional, devendo ser um objetivo imprescindível a ser alcançado em 

qualquer nível de escolaridade. 

Os conteúdos de Citologia costumam ser restringidos a alguns aspectos 

da Teoria Celular, em detrimento da valorização das relações entre os 

conteúdos e os significados que os educandos atribuem ao conhecimento para 

a sua compreensão. Esses fatores podem contribuir para uma aprendizagem 

memorística, já que o alunado não consegue aplicar esse conhecimento em 

outros âmbitos de sua vida. 

Apesar dessa característica do ensino de Citologia contribuir para um 

déficit na aprendizagem conceitual do conteúdo, algumas respostas dos alunos 

evidenciaram aspectos positivos em relação à aprendizagem de aspectos 

relacionados à Citologia. Isso explica a organização desse quesito, pois 

determinados aspectos observados nas respostas, não só em relação à 

Citologia, foram considerados como satisfatórios porque não apresentaram 

erros conceituais ou concepções alternativas explícitas durante as entrevistas e 

em sua análise. 

Esse fato é importante, pois ao mesmo tempo em que o conteúdo é 

ensinado em sala de aula de modo que possa prejudicar a compreensão de 

seus conceitos, os discentes são capazes de aprender o conteúdo e 

estabelecer significados positivos entre os aspectos de citologia e o seu 

cotidiano, por exemplo.  

Tal fato também foi observado em estudos aplicados por Cardak (2009), 

Camacho González et. al (2012), Dikmenli (2010), em que os sujeitos 

participantes também forneceram respostas sem equívocos conceituais e 

foram enquadrados em categorias que representavam o conhecimento dos 

assuntos abordados em seus trabalhos. Nesses casos, os alunos são capazes 

de fornecer respostas que, mesmo sendo vagas, não podem ser consideradas 

erradas, pois são apenas superficiais em relação ao aprofundamento do 

conteúdo. 
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2.4.3.1.1. Questões com alto grau de generalização 

 

A questão um (1), por exemplo, objetivava investigar as características 

que os graduandos consideravam que os seres vivos têm em comum. Muitas 

respostas foram relacionadas com a fisiologia e processos metabólicos, como 

respiração e alimentação, enquanto que outros alunos afirmaram que são as 

células, evidenciando um aspecto estrutural. A pergunta tinha um caráter mais 

pessoal, pois os licenciandos poderiam fornecer respostas em quaisquer 

aspectos da Biologia e, mesmo assim, não foram observados aspectos 

equivocados. 

Ainda, nesse contexto, os participantes que afirmaram que a célula era 

uma característica em comum dos seres vivos também foram indagados em 

relação aos vírus, se seriam ou não considerados como seres vivos, tendo em 

vista que são seres acelulares. Nesse caso, mais da metade dos sujeitos 

apontou que, para eles, os vírus não eram considerados seres vivos, o que 

reafirmaria a posição deles de que a célula é, de fato, uma das características 

que os seres vivos compartilham. Torna-se evidente a presença de um 

conhecimento científico aliado às concepções espontâneas dos alunos, pois 

eles foram capazes de explicar a classificação dos seres vivos sem que 

tenham sido estimulados a lembrar disso, tendo em vista que era a primeira 

questão da entrevista.  

Esse é um ponto positivo, pois a própria ausência de equívocos nas 

respostas é uma evidência de que os licenciandos conseguiram compreender 

esse aspecto da Biologia em algum momento no decorrer do seu processo de 

formação. Outro fator significativo diz respeito à associação entre dois 

conteúdos, como é o caso das características dos seres vivos e a classificação 

dos vírus como seres não vivos.  

Em relação à questão quatro (4), todos os sujeitos que responderam 

essa questão afirmaram que as células estão vivas sim, pois integram os 

organismos vivos e são funcionais, participando do metabolismo dos seres 

vivos. Nesse momento da entrevista, eles foram indagados se conseguiriam 

pensar em algum tipo de célula morta que, ainda assim, seria capaz de exercer 

alguma função importante para os seres vivos. Dentre as respostas para essa 
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indagação surgiram aspectos relacionados à botânica, como as células 

vegetais que morrem, mas fazem parte do caule das plantas, assim como 

houve menção às células da pele, que contribuem como barreira protetora 

contra a invasão de microrganismos invasores. Esse último quesito foi o mais 

mencionado pelos participantes nessa questão. Tal fato demonstra que os 

futuros professores são capazes de relembrar conceitos estudados 

anteriormente se forem estimulados a isso em determinadas situações. 

O item cinco (5) da entrevista buscou identificar a relação que os 

graduandos estabelecem entre a energia e a alimentação dos seres. Nesse 

caso, a maioria das respostas evidenciou que é exatamente essa relação que 

foi estabelecida na estrutura cognitiva da maioria dos entrevistados. Ou seja, 

as respostas foram variadas, mas todas compartilham o conceito de alimento 

como a principal fonte de energia, sendo que alguns ainda deixaram clara as 

diferenças entre seres autótrofos (que são capazes de produzir matéria 

orgânica para a sua nutrição) e seres heterótrofos (que não conseguem 

produzir matéria orgânica e necessitam de outras fontes de energia).  

A pergunta sete (7) questionava sobre o surgimento de células levando a 

respostas relacionadas à reprodução e transmissão de características entre os 

descendentes. Quando essa questão foi elaborada, pensou-se em identificar 

aspectos relacionados às divisões celulares e que as células seriam oriundas 

de outras células pré-existentes. A maioria dos entrevistados conseguiu 

elaborar respostas parecidas quando foram estimulados com perguntas 

subsequentes pela entrevistadora. Nesse caso, também, não foram 

evidenciados erros, pois, apesar da simplicidade das respostas, a maioria dos 

participantes conseguiu relacionar suas respostas com aspectos reprodutivos 

em geral. 

De acordo com Palmero (1997), estudos revelam que os estudantes são 

capazes de compreender que determinados processos metabólicos ocorrerem 

nos organismos, mas nem sempre conseguem compreender como isso ocorre 

ao nível microscópico, o que pode gerar conflitos na adequada compreensão 

do conteúdo. Nesse sentido, podem surgir concepções alternativas, pois os 

educandos não seriam capazes de interpretar corretamente conceitos relativos 



83 

 

ao metabolismo celular, aplicando, então, aspectos macroscópicos a fatos 

microscópicos sem as devidas adaptações ou correções. 

Em relação a essas questões iniciais do grupo A, é difícil constatar se 

realmente ocorreu uma aplicação de conceitos macroscópicos, porque os 

licenciandos desconheciam os processos que ocorrem ao nível intracelular. 

Esse fato ocorre devido ao grau generalista das perguntas, que não foram 

explicitamente direcionadas para conteúdos microscópicos intrínsecos do 

metabolismo celular. A partir desse ponto de vista, é possível apenas observar 

que não houve a evidência de concepções alternativas, pois o conteúdo das 

questões, no momento da entrevista, não foi voltado para a fisiologia celular 

especificamente. Portanto, não é possível afirmar que os sujeitos desconhecem 

ou apresentam concepções alternativas em relação a como esses processos 

ou características ocorrem ao nível celular dos seres vivos. 

 

 

2.4.3.1.2. Respostas relacionadas ao nível microscópico celular 

 

As questões de 12 a 14 estão diretamente relacionadas aos aspectos 

estruturais da membrana plasmática e os processos que dependem dela. 

Nesse sentido, esperava-se que os graduandos lembrassem-se da estrutura da 

membrana plasmática e de suas propriedades como: proteção e resistência, 

permeabilidade seletiva e transportes (ativo e passivo) que podem ocorrer 

através da membrana. 

Durante a realização da entrevista era perceptível que os sujeitos 

ficavam confusos em relação ao que responder a esses itens. Tal fato pode ter 

ocorrido devido à interpretação que as perguntas permitem formular, assim 

como por uma possível ambiguidade em sua elaboração. Isso pode ter 

contribuído para que alguns entrevistados tenham optado por não responder 

determinadas questões desse grupo, assim como, pelo fato deles terem 

fornecido respostas simplistas e objetivas. 

Um exemplo se refere à questão 12, em que se esperava que o aluno 

reconhecesse a estrutura da membrana plasmática como fator que pode 

fornecer resistência para que as células não estourem ou se rompam. Porém, o 



84 

 

que foi observado é que os entrevistados citavam nomes de compostos 

presentes na membrana (como lipídios e proteínas), assim como disseram que 

existe uma barreira protetora, o que seria comparável à função da própria 

membrana. Uma resposta interessante, nesse contexto, foi fornecida pelo 

sujeito E.15: “Rigidez da membrana. Células adjacentes evitam o rompimento. 

A membrana tem proteínas e lipídios.” 

Estudos relacionados com concepções alternativas sobre a membrana 

das células já foi evidenciado por Dreyfus, Jungwirth e Eliovitch (1990) e Díaz 

de Bustamante e Jiménez Aleixandre (1996). Observaram dificuldades que se 

referiam a aspectos estruturais da membrana plasmática, como, por exemplo, 

sua representação em desenhos apenas por duas linhas a fim de simbolizar a 

bicamada fosfolipídica, de forma que outras estruturas foram omitidas pelos 

sujeitos. Além desse caráter simplista de representação da membrana, também 

foram identificadas dificuldades em representações tridimensionais da 

membrana, o que pode ser ocasionado pelo caráter microscópico do conteúdo 

com respectiva dificuldade de visualização pelos discentes. 

Em comparação com tais estudos, este trabalho não identificou a 

presença dessas concepções. Por se tratar de uma entrevista estruturada, os 

participantes foram indagados em relação aos compostos da membrana e 

alguns conseguiram responder de forma satisfatória, como o sujeito E.18, que 

completou sua fala com as seguintes estruturas da membrana: “... Membrana 

formada  por proteínas intrínsecas e periféricas. Peptidioglicanos.”. Em 

momento nenhum durante a realização das entrevistas, assim como na 

realização dos desenhos que antecederam essa etapa, os sujeitos foram 

questionados em relação ao aspecto tridimensional da membrana plasmática, o 

que certamente favorece a divergência de resultados entre os estudos 

apontados. 

 

 

2.4.3.1.3. Questões comparativas 

 

As duas últimas questões do grupo A objetivavam investigar os 

conceitos que os graduandos atribuíam às células, assim como com quais 
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elementos eles estabeleciam comparações com as células em suas estruturas 

cognitivas. Eles poderiam fornecer quaisquer respostas, sendo que o 

direcionamento era destinado a identificar, por exemplo, se a comparação que 

ele realizou na questão 20 era baseada nas funções ou nas estruturas das 

células.  

Dentre os 27 educandos, apenas dois deles deixaram essas últimas 

questões sem responder. Em relação ao item 19, as respostas foram muito 

similares, sendo que a que mais apareceu na fala dos indivíduos pode ser 

observada nas palavras do sujeito M.4 que caracterizou a célula como sendo a: 

“Unidade fundamental do ser vivo.”. 

O conteúdo de célula é historicamente tido como difícil de ser aprendido 

pelos discentes (GIL PÉREZ; OZÁMIZ, 1993; PALMERO; MOREIRA, 2000). 

Apesar disso, as respostas analisadas da questão 19 apontam para o fato de 

que os alunos reconhecem a importância que as células exercem em relação 

aos seres vivos de forma geral. Eles podem não conhecer e compreender 

todas as suas estruturas e os seus processos metabólicos, mas são capazes 

de agregar às células uma função de manutenção da vida, indispensável aos 

seres vivos. 

Os conceitos chaves de um determinado conteúdo são importantes, pois 

fornecem a base para o desenvolvimento de um raciocínio e de uma situação 

problema decorrente do conceito em si (PALMERO; MOREIRA, 2000). Nesse 

sentido, fica clara a importância que o conceito de célula tem para a 

aprendizagem da Biologia, pois a partir de tê-lo estabelecido em sua estrutura 

cognitiva, o educando poderá expandi-lo para outras áreas do conhecimento e 

diversas outras situações que visem contribuir para a melhoria da sua 

aprendizagem. 

A questão 20 apenas buscou investigar a que os entrevistados poderiam 

comparar as células. Eles poderiam estabelecer mais de uma comparação, 

podendo, por exemplo, fazer uma relação à função e outra à estrutura. As 

respostas foram agrupadas na tabela a seguir, de acordo com comparações 

estabelecidas a partir de funcionalidade ou a partir de estrutura física das 

células. 
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As comparações foram bastante variadas, conforme pode ser observado 

no quadro 05. Não houve uma categoria que se destacou em relação a outra, 

tendo em vista que ambas obtiveram a mesma quantidade de citações. 

Nesse caso, é possível observar que muitos entrevistados comparavam 

a célula com os próprios seres vivos no que se refere ao seu funcionamento e 

metabolismo. Quando foram analisadas as respostas referentes às estruturas, 

foi constatada a persistência da representação que alguns discentes fizeram 

com os desenhos, nas quais realizaram imagens de um ovo. Essas respostas 

são importantes para a compreensão da estrutura básica de uma célula (com 

membrana plasmática, citoplasma e núcleo), mas é importante que, no 

decorrer do processo de ensino aprendizagem, os graduandos compreendam 

que as estruturas celulares vão muito além do que é representado pelo 

desenho do ovo. 

 

Quadro 05 – Comparações entre células realizadas pelos entrevistados. 

 

Comparações entre células e outros elementos 

Função Quantidade de 
respostas 

Estrutura Quantidade de 
respostas 

Ser vivo 5 Ovo 5 

Casa 2 Construção 3 

Fábrica 2 Ser vivo 2 

Terra 2 Computador 1 

Sol 1 Laranja 1 

Computador 1 Massa de modelar 1 

Rio 1 Motor de carro 1 

Automóvel 1 Cebola 1 

Água 1 Elétrons 1 

Total 16 Total 16 

 

A comparação da célula com o ovo também foi observada nos desenhos 

dos participantes, corroborando o fato de que é um conceito arraigado na 

estrutura cognitiva dos indivíduos. Dikmenli (2010) também constatou que 

algumas representações feitas pelos professores em formação de Biologia da 

Faculty of Education, na Turquia, eram persistentes nas entrevistas, mesmo 

que tenham sofrido alguma modificação entre as duas etapas do processo, 

como, por exemplo, a explicação de um conceito chave pelo docente. Nesse 
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caso, as respostas obtidas nesse item, mostram a persistência das concepções 

prévias dos alunos, mesmo após a aplicação da segunda etapa da presente 

pesquisa.  

Outras comparações importantes nessa questão foram em relação à 

Terra e aos seres vivos. O sujeito E.1 afirmou que compararia a célula à “Terra 

porque precisa de energia e metabolismo para funcionar e não morrer.” Já o 

sujeito E.14 faz menção aos seres vivos, pois aponta para comparação: 

“Indivíduos com funções de respiração, excreção, secreção, transporte. Possui 

órgãos que se parecem com organelas.” 

Em relação ao estudo de citologia, é esperado que os educandos 

consigam associar a célula às suas principais funções, assim como sejam 

capazes de identificar e reconhecer as principais estruturas (organelas 

celulares) presentes dentro dela. Dessa forma, o indivíduo estaria alcançando 

níveis de identificação e aplicação de conhecimento e conceitos que 

contribuem positivamente para a melhoria da sua aprendizagem. Os 

educandos passariam a ter uma visão mais global e dinâmica de Citologia, ao 

invés de se prenderem basicamente a uma visão tradicionalista de ensino 

voltada para o ensino da célula a partir da analogia com o ovo frito. 

 

 

2.4.3.2.  Grupo B - Respostas com erros conceituais 

 

Muitas respostas foram enquadradas nesse grupo, pois, ao contrário das 

demais, elas representam equívocos conceituais, mas os alunos não 

apresentaram uma explicação lógica e condizente para o erro. Os 

entrevistados apenas apontaram, em suas falas, conceitos que são errôneos 

quando comparados com os que são atualmente aceitos como científicos. 

Uma confusão comum pode se referir às dificuldades que os educandos 

têm com o conteúdo de genética. A Biologia possui uma vasta área de 

conhecimentos, sendo que aqueles com caráter microscópico são mais 

propícios a causar confusão e falta de compreensão pelos discentes. Nesse 

sentido, a genética é um conteúdo em que os vários alunos apresentam 

dificuldades de compreensão, independentemente de gênero e faixa etária 
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(RIEMEIER; GROPENGIEßER, 2008; BAHAR; JOHNSTONE; HANSELL, 

1999).  

A questão 16 da entrevista era direcionada a conceitos específicos da 

genética, como haploide e diploide, que possuem, respectivamente, apenas um 

cromossomo de cada tipo em sua célula e um par de cromossomos de cada 

tipo diferente em sua célula. Nesse contexto, as células haploides são 

encontradas nos órgãos reprodutores, sendo caracterizadas pelos 

espermatozoides e pelos óvulos, enquanto as células diploides correspondem 

às demais células do organismo (também conhecidas como células somáticas). 

A confusão entre os termos diploides e haploides, assim como outros 

aspectos da genética, pode ser observadana resposta do sujeito E.1 a essa 

questão: “Diploide tem divisão celular (...). Diploide é 2n e haploide é n, porque 

ainda não ocorreu a divisão.” Já o sujeito M.1 afirmou que “Haploide só tem um 

núcleo e diploide tem dois núcleos.”. 

Trabalhos desenvolvidos por Smith (1991) e Dikmenli (2010) também 

evidenciaram erros conceituais e confusões sobre conteúdos de genética. 

Smith (1991) apontou que os estudantes não possuem conhecimentos 

suficientes para a compreensão dos conteúdos, assim como existe uma grande 

confusão entre os termos científicos, tais como genes, alelos e cromossomos. 

Resultados semelhantes podem ser observados quando os entrevistados 

confundem os conceitos de haploidia e de diploidia com a presença ou 

ausência de núcleo e de divisão celular. 

Outra questão que gerou confusão nas respostas dos entrevistados foi a 

que perguntava as principais diferenças entre células eucarióticas e 

procarióticas. Muitos sujeitos disseram que a célula eucariótica não possui 

núcleo, enquanto que a procariótica tem, quando é exatamente o contrário. 

Nesse sentido, o sujeito E.9 afirmou que “Eucarióticas são as células primárias 

da evolução, mais simples. Procarióticas são mais complexas, têm mais 

funções.” De modo geral, a teoria endossímbiótica, a qual explica o surgimento 

de células eucarióticas, afirma que o que aconteceu é exatamente o contrário. 

As primeiras células teriam sido as procarióticas, muito simples, ou seja, com 

poucas organelas e sem núcleo definido (o material genético é solto pelo 

citoplasma). Com o passar do tempo, essa célula teria englobado outras que 
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passaram a exercer funções específicas dentro da célula, dando origem, então, 

às células eucarióticas, as quais possuem maior riqueza de organelas celulares 

e um núcleo bem definido para proteger o material genético. 

Esse é um conteúdo da Biologia que é capaz de gerar obstáculos no 

processo de ensino aprendizagem, exatamente pela variedade de termos 

científicos e detalhes que lhes são inerentes, além de ser teórico e abstrato. A 

explicação dos alunos também foi evidenciada por Camacho González et al. 

(2012), com alunos do Ensino Fundamental I, que tiveram dificuldades em 

explicar as diferenças entre células procarióticas e eucarióticas. O estudo 

desses autores identificou obstáculos dos alunos em relacionar as 

funcionalidades de cada estrutura à célula á qual pertencem. Tal fato não foi 

possível identificar neste caso, devido à generalização da pergunta apenas 

para a estrutura das células e não das funções de suas organelas internas, 

embora, pelo nível de formação (superior), os alunos pudessem ter tocado 

nesse aspecto. 

As demais questões evidenciaram a presença de erros conceituais, mas 

que não foram tão frequentes nas respostas dos entrevistados como as 

anteriormente citadas. Enquadram-se nesse caso, em que foram observadas 

uma ou duas resposta com equívocos, as questões dois (2), seis (6), oito (8), 

11 e 15. 

No que diz respeito ao item dois (2) da entrevista, um licenciando 

afirmou que as células podem ser encontradas no núcleo. Não ficou claro o que 

o sujeito quis dizer com essa resposta, assim como se ele realmente 

compreendeu o que a questão estava averiguando. Já na questão seis (6), por 

exemplo, um graduando disse que nem todos os seres vivos são formados por 

células, mas, nesse caso, ele não conseguiu se lembrar de nenhuma exceção, 

nem dos vírus, os quais o sujeito poderia ter considerado como um ser vivo que 

não apresenta organização celular. 

Na questão 11, por exemplo, é observado um erro conceitual, pois o 

aluno afirma que os seres vivos não realizam nenhum tipo de respiração 

porque são anaeróbicos. Esse fato vai contra o conceito da própria respiração 

realizada pelos seres humanos, que é aeróbica, pois necessita de oxigênio. 

Além disso, outro equívoco do aluno é associar o fato dos seres vivos serem 



90 

 

anaeróbicos com a ausência do processo de respiração, quando, na verdade, 

existe a respiração anaeróbica, que é feita por alguns seres, como as bactérias 

e fungos, por exemplo, quando não há oxigênio disponível no ambiente. Nesse 

sentido, o fato de alguns seres vivos seres classificados como anaeróbicos, 

não exclui o fato de que realizam algum tipo de respiração (intra ou 

extracelular). 

Por fim, no item 15, dois graduandos afirmam que todas as células do 

organismo são iguais, sem levar em consideração o processo de diferenciação 

celular que ocorre a partir de células pluripotentes (que possuem a capacidade 

de se diferenciar em qualquer célula de qualquer tecido do organismo). Apesar 

de um indivíduo possuir o mesmo tipo de célula em seu organismo, como por 

exemplo, um ser eucariótico em que todas as células são desse tipo, não quer 

dizer que todas são exatamente iguais. Um exemplo estrutural que torna 

evidente essa diferenciação das células é um neurônio, cujo formato é único e 

completamente distinto das demais células do organismo, pois ele é adaptado 

para sua função específica, a condução dos impulsos nervosos. 

  

 

2.4.3.3.  Grupo C - Respostas com concepções alternativas. 

  

 Nesse grupo se enquadram as três questões cujas respostas foram 

interpretadas como sendo concepções alternativas, devido às explicações 

fornecidas para os equívocos cometidos. As perguntas foram subdivididas 

conforme a concepção que foi identificada em cada uma, ou seja, com o que se 

pretendia averiguar com o item. 

 

 

2.4.3.3.1. Concepção alternativa relacionada ao caráter microscópico da célula 

 

Perguntados sobre as células poderiam ser vistas a olho nu, ou seja, 

sem o auxílio de microscópios. Quando essa questão foi elaborada, era 

esperado que os sujeitos fossem capazes de responder que não, as células 

não são vistas a olho nu, exatamente porque são as menores unidades 
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funcionais dos seres vivos. O que é possível visualizar, por exemplo, são os 

tecidos, que são conjuntos de células microscópicas com funções semelhantes 

que se unem e passam a exercer uma função específica dentro do organismo. 

Apenas dez (10) licenciandos afirmaram com certeza que as células são 

microscópicas. Os demais disseram que a maioria das células só poderia ser 

vista com o auxílio do microscópio, mas que existiam exceções a esses casos. 

Quando eles foram indagados sobre quais seriam essas exceções, a maioria 

respondeu que o ovo seria a única célula que poderia ser vista a olho nu. Um 

indivíduo, inclusive, apontou que seria especificamente o ovo de avestruz que 

poderia ser visto sem ferramentas específicas de aumento de imagens. 

É interessante observar que nem todos os alunos que afirmaram que o 

ovo seria uma célula grande o suficiente para ser vista a olho nu fizeram esse 

desenho na etapa anterior. Contudo, este ponto explica porque tantos alunos 

fizeram a representação do ovo como célula na parte dos desenhos, pois 

muitos deles realmente acreditam que o ovo é uma célula com tamanhos 

excepcionais.  

Dikmenli (2010) encontrou resultados similares em desenhos e 

entrevistas realizadas. Isso reforça a ideia de que as concepções alternativas 

realmente estão fortemente arraigadas na estrutura cognitiva do indivíduo, pois, 

em momentos distintos de aplicação de instrumentos variados, as respostas de 

muitos participantes permaneceram as mesmas, ou seja, a concepção não é 

facilmente alterada ou corrigida. 

Esse resultado também reforça o fato de que o conhecimento adquirido 

pelos estudantes é associado diretamente com o que é transmitido a partir dos 

livros didáticos. Nesse contexto, os livros trazem exemplo de células em que 

são feitas analogias explícitas à estrutura de um ovo aberto ou frito 

(CAMACHO GONZÁLEZ, 2012). Essas imagens fazem poucas associações 

com as funções das células, assim como as suas respectivas organelas 

internas. Esse modelo é baseado em explicação simples e direta do modelo 

celular o que pode contribuir para o surgimento de obstáculos na aprendizagem 

podendo perdurar durante toda a vida.  
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2.4.3.3.2. Concepção alternativa relacionada à osmose 

 

A questão 18, que visou identificar as concepções dos alunos em 

relação ao conceito de osmose. Outras questões relacionadas às membranas 

plasmáticas das células não foram tão específicas, ou seja, não foram 

direcionadas para a busca de conhecimentos de um determinado processo 

fisiológico. 

De um modo geral, no grupo A, foi possível observar que os graduandos 

apresentaram respostas simplistas, nas quais não foram constatados erros 

conceituais, por exemplo. O mesmo não ocorreu com as respostas analisadas 

na questão que tinha um objetivo específico de investigar os conceitos desses 

indivíduos em relação ao processo de osmose, diretamente relacionado aos 

transportes através da membrana.  

Dentre o total de participantes, dez (10) licenciandos deixaram de 

responder a essa questão. Apenas quatro pessoas responderam sem que 

houvesse um equívoco, sendo que suas falas foram muito simples, como pode 

ser observado pelo entrevistado E.12, que apenas afirmou que: “Tem relação 

com água, perda e ganho de água.” 

Os outros 14 participantes forneceram respostas que apresentavam 

algum erro conceitual ou concepção alternativa, divergindo do que é 

cientificamente aceito sobre esse conteúdo. Ou seja, o sujeito foi capaz de 

descrever o que seria osmose e elaborar uma explicação condizente com os 

conceitos que estavam presentes em sua estrutura cognitiva, mesmo que isso 

não fosse correto. 

O conteúdo de transportes pela membrana contém uma riqueza enorme 

de detalhes e termos técnicos, muitas vezes parecidos, que acabam causando 

confusão na interpretação dos conceitos e sua respectiva compreensão. Na 

verdade, refere-se a um processo de transporte passivo (sem gasto de energia) 

pela membrana plasmática das células, no qual o que é transportado é o 

solvente, que nesse caso é apenas a água. Por se tratar de um caso de 

transferência entre solventes, a água é transportada do meio hipotônico (menor 

concentração de soluto) para o meio hipertônico (maior concentração de 

solutos), tornando-os isotônicos, ou seja, com a mesma concentração. 



93 

 

Em relação ao estudo de citologia, vários exemplos de osmose são 

fornecidos comparando a osmose em células vegetais (que possuem parede 

celular) e as células animais, pois o acúmulo de água em ambas pode ter 

consequências diferentes. A parede celular impede a célula vegetal de se 

romper, caso entre muita água por osmose, mas o mesmo não ocorre com as 

células animais, que acabam estourando (processo de crenação ou lise 

celular).  

Esses conceitos, assim como a enorme variedade de termos científicos 

podem ocasionar empecilhos no processo de ensino e aprendizagem, já que os 

alunos possuem dificuldades de assimilação dos mesmos. 

Por exemplo, um entrevistado (E.11) afirmou que osmose é a passagem 

de soluto entre duas soluções, mas conseguiu explicar que isso ocorre porque 

há uma diferença de concentração entre elas, o que faz com haja a 

transferência de soluto de uma solução para a outra. Outro (C.2) apontou que 

osmose se refere à passagem de água ou de qualquer outro líquido, o que é 

um erro conceitual, pois se trata apenas da passagem de água, assim como a 

explicação que ele fornece está errada, mas é aplicável ao conhecimento que 

ele apresentava anteriormente em sua estrutura cognitiva. Ambas as falas 

evidenciam concepções alternativas por parte dos sujeitos. 

“Quando uma é mais concentrada que a outra, há a tendência de uma 

estabilidade, em que o soluto de uma é carreado para a outra e vice-versa.” 

(Fala do sujeito E.11; grifo nosso). 

“Passa do meio de maior concentração para o de menor 

concentração. Água ou qualquer substância líquida.” (Fala do sujeito C.2; grifo 

nosso). 

Estudo desenvolvido por Luzardo e Quevedo (2012) também constatou 

a presença de concepções alternativas relacionadas aos transportes através da 

membrana. Naquele caso, os alunos fizeram desenhos e as explicações não 

eram condizentes com o que estava registrado nas imagens. No caso deste 

estudo, apenas um grupo conseguiu indicar satisfatoriamente os transportes 

pela membrana. Fato parecido com os poucos sujeitos que conseguiram 

descrever satisfatoriamente o que realmente é osmose. 
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2.4.3.3.3. Concepção alternativa relacionada à comparação de tamanho entre 

uma célula e uma proteína 

 

A natureza complexa e abstrata do conteúdo de citologia é um dos que 

contribuem fortemente para as dificuldades de aprendizagem dos alunos em 

relação à disciplina de Biologia. Diversos estudos (CAMACHO GONZÁLEZ et. 

al, 2012; CARDAK, 2009; DÍAZ DE BUSTAMANTE; JIMÉNEZ ALEIXANDRE, 

1996; PALMERO, 2000) apontam críticas em relação à forma como esses 

conceitos são ministrados em sala de aula, de modo que os aprendizes ficam 

limitados às imagens bidimensionais presentes em livros didáticos e não 

conseguem associar esses conhecimentos com o seu cotidiano e demais 

aspectos de sua vida escolar.  

A visão tradicionalista de ensino pautada apenas na utilização de livros 

didáticos pode contribuir para um aprendizado baseado em memorização de 

conteúdo, em que os estudantes não são estimulados a buscar novas formas 

de conhecimento e se baseiam apenas no que é estudado em sala de aula. Em 

relação aos conteúdos abstratos e microscópicos, inerentes à disciplina de 

Biologia, o docente deve buscar estratégias para superar as dificuldades dos 

discentes, tendo em vista que esses fatores podem contribuir para o 

surgimento de erros conceituais e concepções alternativas. Nesse caso, uma 

das principais concepções que pode surgir se refere ao formato, tamanho e 

tridimensionalidade de estruturas microscópicas e da própria célula. 

A análise dos desenhos evidenciou que os futuros professores, em sua 

maioria, não associaram o aspecto tridimensional da estrutura celular às suas 

representações. Também não foram capazes de desenhar com riqueza de 

detalhes e com a escala adequada as organelas celulares. Esse fato pode ser 

importante quando relacionado com as respostas obtidas pela questão que 

objetivava investigar se os alunos consideravam se uma proteína teria um 

tamanho maior do que uma célula. 

Ao total, 13 licenciandos afirmaram que a proteína é maior do que a 

célula. Nesse caso, essas respostas podem ser caracterizadas como 

concepções alternativas e não apenas como erros conceituais, uma vez que os 
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alunos conseguiram elaborar explicações lógicas que se aplicam ao conceito 

dado na entrevista. Um exemplo disso foi observado na fala do sujeito C.3, que 

afirmou que “A proteína é maior porque a célula é a menor unidade viva. A 

proteína como substância é sempre maior do que a célula, já que justamente a 

proteína tem que ser quebrada para entrar na célula. Então, daí ela ter que ser 

quebrada para entrar na célula. Se ela vier inteira a célula não vai conseguir 

entrar”. [sic]. 

A fala do entrevistado torna-se confusa no final quando ele afirma que a 

“célula não vai conseguir entrar”, mas tal fato reforça a ideia de que ele 

considera a célula menor do que a proteína. Essa concepção é equivocada, 

pois as proteínas, por fazerem parte de diversas estruturas celulares (como a 

membrana plasmática) e de processos metabólicos no interior do núcleo 

(duplicação de DNA, por exemplo) são, de fato, menores do que a estrutura da 

célula como um todo.  

É importante observar que o licenciando conseguiu elaborar uma 

explicação que satisfaz a ideia que ele tem em sua estrutura cognitiva de que a 

célula é menor, pois ele associa a entrada de proteínas externas, as quais 

precisam ser quebradas para poderem entrar na célula. Essa explicação 

poderia ser associada às proteínas obtidas pela digestão, por exemplo, que 

poderiam ser quebradas para adentrar as células e, então, participar de outras 

atividades metabólicas essenciais para a manutenção da vida. 

Resultados similares foram observados em estudo aplicado por Topçu e 

Şahin-Pekmez (2009), em que alunos de Ensino Médio de uma escola da 

Turquia não conseguiram ordenar estruturas genéticas em proporção 

adequada de tamanho (escala correta).  

Outras respostas foram dadas para essa questão, como, por exemplo, o 

sujeito E.4, que afirmou que “Uma proteína é maior porque é um conjunto de 

células.”. Nesse caso, ele estaria afirmando que um ser vivo seria uma 

proteína, pois um organismo é formado por um conjunto de células que se 

agrupam de acordo com as suas funções específicas. Se as proteínas são 

formadas por um conjunto de células, seria, então, possível comparar os seres 

vivos às proteínas, o que caracteriza outro conceito equivocado. 
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Já o sujeito L.3 afirma que a proteína é maior: “Proteína, porque tem 

mais funções do que as células.”. Ao afirmar isso, o entrevistado está 

associando à proteína as funções que uma célula exerce, mas não percebe o 

equívoco em sua fala. As proteínas exercem variadas funções, mas todas são 

realizadas dentro das células, o que faz com que sejam (direta ou 

indiretamente) funções celulares também. Quando lembramos que as células 

possuem diversas outras funções que não estão diretamente ligadas às 

proteínas, por lógica, é possível afirmar que a concepção do aluno é errônea, 

pois as células teriam as funções das proteínas somadas às diversas outras 

que é capaz de realizar, tanto em termos de suas estruturas internas 

(respiração celular, por exemplo), como da célula como um todo (fagocitose 

para defesa contra microrganismos invasores, por exemplo). 

Além disso, as proteínas são comumente divulgadas pela mídia em 

associação com resultados de pesquisas sobre alimentação e saúde. Os 

indivíduos podem associar o termo como algo que realmente está fora das 

células e que exercem funções específicas, como aumento de massa 

muscular, por exemplo. Em relação à alimentação, é comum observar 

indicações para se manter uma dieta balanceada e rica em proteínas, na 

tentativa de permanecer saudável. Nesse contexto, é possível associar uma 

grande divulgação das proteínas perante a comunidade sem necessariamente 

observar um comprometimento com os corretos conceitos científicos presentes 

em cada caso. Esse fato pode contribuir para o surgimento de concepções 

alternativas, as quais podem ser constatadas nas falas dos entrevistados. 

 

 

2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os conteúdos de Biologia podem levar ao surgimento de concepções 

alternativas em alunos, independente da idade escolar em que eles se 

encontram. Diversos são os estudos feitos para o levantamento das CA em 

relação aos conteúdos da área de Biologia, mas poucos trabalhos são 

direcionados para o assunto de citologia. 
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Neste estudo, foi possível observar que os conhecimentos adquiridos no 

decorrer da vida escolar de um indivíduo nem sempre se estabelecem em sua 

estrutura cognitiva de forma estável e coerente. Nesse sentido, confirma-se a 

importância do levantamento das CA de discentes de vários níveis para 

compreender quais os conhecimentos que causam confusão e que poderiam 

levar a obstáculos à sua aprendizagem. 

É importante considerar essas CA, pois se torna evidente que muitos 

alunos não conseguem compreender corretamente determinados conceitos 

relacionados à área de Citologia. Um exemplo refere-se à constatação de que 

muitos alunos desconhecem a relação entre as funções celulares e suas 

estruturas, assim como as dimensões das células e suas organelas.  

Outra característica importante que deve ser trabalhada é o estudo da 

Citologia sem a estrita dependência de livros didáticos ou de esquemas 

bidimensionais, de tal forma que o aprendiz seja capaz de compreender como 

realmente se organiza e funciona a estrutura celular, sem associar apenas ao 

modelo simplista de analogia com um ovo, tanto em termos funcionais como 

estruturais. 

 Nesse sentido, é necessária a investigação dos conhecimentos prévios 

dos discentes, para identificar possíveis dificuldades que eles possam ter em 

relação ao assunto, assim como as CA que podem estar presentes em sua 

estrutura cognitiva. Metodologias devem ser direcionadas para termos de nível 

microscópico e com caráter abstrato, pois são conteúdos que trazem 

dificuldades de compreensão para os educandos. 

 Esses instrumentos também são importantes para a atividade docente, 

pois permitem identificar as dificuldades e concepções de seus alunos para que 

possam trabalhar diferentes maneiras para superá-las. Tal prática objetiva 

contribuir para uma aprendizagem mais significativa, além de contribuir de 

construção de novos conhecimentos, pelos alunos e pelo docentes. 

 Dessa forma, os alunos poderão atuar de forma mais motivadora para 

contribuir significativamente para a sua própria aprendizagem, tendo em vista 

que os conhecimentos prévios estarão fazendo parte do processo de 

compreensão de novas informações e de formação de novos conceitos em sua 

estrutura cognitiva.  
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3. CAPÍTULO III - O PAPEL DO LIVRO DIDÁTICO DE BIOLOGIA NA 

OPINIÃO DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO: IMPLICAÇOES SOBRE A 

ESCOLHA E AVALIAÇÃO 

 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

 

 Os livros didáticos (LD) constituem a principal fonte de pesquisa e de 

ensino em sala de aula atualmente no Brasil. Dentre todas as ferramentas de 

pesquisa existentes, os livros didáticos são os que ainda possuem o acesso 

mais fácil para a comunidade escolar de um modo geral. Os livros são 

importantes também para fundações internacionais que financiam recursos 

para a educação e não somente para professores e alunos (BATISTA; CUNHA; 

CÂNDIDO, 2010).  

 A importância desse recurso para o processo de ensino-aprendizagem é 

inegável, sendo utilizado pelos professores para elaborar, planejar e ministrar 

aulas e pelo discente como fonte de novas informações. No caso particular da 

área de Ensino de Ciências, o material didático se constitui importante 

ferramenta de apoio disponível em sala de aula, reforçando a sua importância 

para a educação. Em muitos casos, os LD representam o único material de 

apoio para os professores elaborarem e ministrarem suas aulas, assim como 

para os alunos estudarem as mais diversas disciplinas (VASCONCELOS; 

SOUTO, 2003).  

 Os livros didáticos, além de apresentarem conteúdos conceituais, devem 

ser capazes de estimular uma reflexão crítica pelos alunos, ao passo em que 

também deverão ser capazes de estimular o senso investigativo e a busca por 

novos conhecimentos. Dessa forma, o livro poderá atuar como ferramenta 

promotora de novas experiências e proporcionar ao professor trabalhar 

variados aspectos que possam melhorar a aprendizagem significativa dos 

educandos, sempre as relacionando com o cotidiano dos alunos. 

 Nesse sentido, os alunos podem atuar como agentes ativos na 

construção do próprio conhecimento, pois ao ter o seu senso investigativo 

estimulado, eles passam a buscar novas informações e despertam o interesse 
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pelos conteúdos ministrados (VASCONCELOS; SOUTO, 2003). Essas 

características possibilitam ao aluno demonstrar seu interesse pelo conteúdo, 

assim como propiciam o surgimento de atitudes que contribuem para a 

autonomia de ação e de pensamento, rompendo, assim, com um ensino 

tradicional, mecanicista e repetitivo. 

 Esse material é peculiar em relação a outras ferramentas pelo fato de 

aproximarem os alunos da ciência. Isso ocorre porque o livro fornece aos seus 

leitores a análise de fenômenos, a experimentação, o teste de hipóteses, assim 

como a elaboração de conclusões, proporcionando o surgimento de novos 

conhecimentos na estrutura cognitiva do indivíduo. Com base nisso, o livro 

permite ao aluno compreender diversos conceitos científicos e filosóficos que 

podem ser relacionados com o seu cotidiano, permitindo uma aprendizagem 

mais significativa, além da formação de um cidadão crítico-reflexivo na 

sociedade. 

 Por outro lado, era muito comum observar uma sequência didática de 

conteúdos nos LD que não permitiam uma contextualização entre os assuntos, 

dificultando a aprendizagem mais significativa e associada à realidade do 

aluno. Em muitos livros ocorre uma fragmentação dos conhecimentos, assim 

como uma linearidade dos conteúdos, o que pode prejudicar uma perspectiva 

interdisciplinar de ensino ao expor esses conhecimentos aos alunos 

(VASCONCELOS; SOUTO, 2003).  

Nesses casos, o ensino acaba tendo características memorísticas e 

repetitivas e os alunos deixam de assimilar os conhecimentos em sua estrutura 

cognitiva de modo significativo. Essa era uma das críticas em relação aos livros 

didáticos, ocorrendo pelo fato deles serem elaborados a partir de uma visão 

tradicionalista de ensino, a qual não permitia que o aluno construísse o 

conhecimento conforme ele era ministrado, mas que apenas reproduzisse o 

que estava sendo exposto pelo professor e pelo livro didático. 

Libâneo (1994, p.78) afirma que “O livro didático é necessário, mas por 

si mesmo ele não tem vida.” Isso se refere ao fato de muitos professores 

enfatizarem essa ferramenta no processo de ensino-aprendizagem em 

detrimento de outras. Como o autor aponta, muitos docentes atribuem 

fundamental importância ao conteúdo exposto no LD e acabam deixando de 
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lado a preocupação em tornar o conteúdo significativo para os seus alunos, 

tornando-o, também, mais interessante e atrativo para a aprendizagem.  

Outra característica comumente observada entre os docentes diz 

respeito à importância atribuída para terminar de ministrar, até o final do 

período letivo, todos os conteúdos abordados nos livros didáticos (LIBÂNEO, 

1994). Esse fenômeno evidencia a pouca importância atribuída à 

aprendizagem mais significativa e deixa clara a relação estabelecida no ensino, 

em que o livro didático é, de fato, o material mais importante para o processo 

de ensino, sendo preciso, inclusive, ministrar todos os conteúdos, sem 

exceção, para que o processo de ensino-aprendizagem seja considerado 

completo ou satisfatório. 

Os problemas associados aos LD são ainda mais extensos. Eles eram 

criados para facilitar o trabalho do professor, priorizando as suas necessidades 

didáticas em detrimento da aprendizagem do aluno. Em relação ao conteúdo, 

grande ênfase costumava ser dada ao conteúdo conceitual, deixando em 

segundo plano os conteúdos procedimentais e atitudinais. Como afirmam 

Vasconcelos e Souto (2003), os livros passaram a apresentar grande 

quantidade de termos técnicos e científicos e pouco enfoque era dado às 

relações com o cotidiano vivenciado pelos discentes. Além disso, os LD 

apresentavam muitos conceitos desatualizados e que não conseguiam 

estimular os alunos a buscarem novas informações para a construção do 

conhecimento, tornando-os agentes passivos na sua própria aprendizagem. 

De acordo com Chagas (2005), os livros didáticos são comumente 

utilizados em sala de aula para dar conta de conteúdos de grande 

complexidade. Nesse sentido, o professor nem sempre busca alternativas 

metodológicas para ministrar um conteúdo, seguindo apenas o que está 

exposto no LD e o educando, muitas vezes, deixa de estudar determinados 

assuntos teóricos para priorizar a realização de exercícios. 

Esses fatos se agravaram ainda mais quando o livro didático passou a 

ser a principal (e em muitos casos a única) ferramenta de apoio para os 

professores ministrarem suas aulas. Lemos (2006) reafirma essa posição ao 

indicar que os LD são capazes de influenciar a aprendizagem a partir das mais 

diversas atividades escolares, pois eles norteiam conteúdos e estratégias, 
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determinando aquilo que deve ser ensinado, assim como a forma pela qual 

esse processo deve ocorrer. 

Dessa maneira, o processo de ensino-aprendizagem ficava restrito 

somente aos conteúdos que estavam acessíveis aos docentes, ou seja, 

somente ao que estava sendo colocado nos livros didáticos. Nesse sentido, 

torna-se evidente a relação entre os livros didáticos e o conteúdo escolar 

exposta por Vasconcelos e Souto (2003, p. 94): 

Historicamente, livros didáticos têm sido compreendidos como 
agentes determinantes de currículos, limitando a inserção de 
novas abordagens e possibilidades de contextualização do 
conhecimento.  

 

 Alguns fatores que ainda eram relacionados com a problemática dos LD 

dizem respeito ao fato de que eles, em alguns casos, abordavam conteúdos 

com posições discriminatórias, preconceituosas e desrespeitosas, relações 

com doutrinas religiosas e propunham atividades que poderiam ser 

consideradas perigosas se realizadas por alunos e até mesmo professores.  

Outro fator que se associava à má utilização dos livros didáticos e sua 

influência para o ensino dizia respeito aos critérios de escolha utilizados na 

seleção dos LD pelos docentes. Além de muitos professores não terem acesso 

a meios de avaliação de livros didáticos e da importância desses para o 

sistema educacional como um todo, comumente eram observadas falhas e 

equívocos que poderiam, inclusive, interferir no processo de ensino-

aprendizagem. Esse quadro vem sendo revertido com o passar dos anos, uma 

vez que o Ministério da Educação (MEC) desenvolve programas como o 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) que visam corrigir essas falhas no 

ambiente escolar. 

Desde os anos de 1960, a associação de educadores e cientistas 

resultou na produção de livros didáticos no Brasil, dentre outros materiais. Os 

primeiros livros consistiam na tradução das coleções de LD da equipe 

Biological Science Curriculum Study (BSCS), que foram criados como 

ferramentas para aumentar a independência dos professores da educação 

básica em relação à comunidade acadêmica, assim como alternativas contra 

as críticas referentes à desatualização dos conteúdos a serem ministrados 

(MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2005). 
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O Brasil, por sua vez, também criou um material didático por volta dos 

anos 1960. O Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (Ibecc) 

produziu uma coleção “projeto Iniciação à Ciência”, que passou a englobar 

atividades práticas em sua estrutura textual, ao contrário dos materiais 

estrangeiros que eram traduzidos. De acordo com Marandino, Selles e Ferreira 

(2009), esse material foi convertido, posteriormente, em livros didáticos devido 

a diversos problemas relacionados com sua comercialização e distribuição em 

fascículos, assim como pela dificuldade dos docentes em organizar os 

conteúdos a serem ministrados.  

Dessa maneira, a presença dos erros, dos equívocos e das dificuldades 

em lidar com esses materiais didáticos alertaram a sociedade para a 

necessidade de cuidados com a elaboração e escolha dos livros didáticos a 

serem utilizados em sala de aula. O PNLD foi criado no ano de 1985 pelo MEC 

com o intuito de adquirir e distribuir de forma universal e gratuita LD para 

alunos de escola pública (VASCONCELOS; SOUTO, 2003).  

Somente no ano de 1995, foi instaurado no PNLD o desenvolvimento de 

análise e de avaliação das obras didáticas, estabelecendo prioridade para o 

melhoramento desse material didático (BRASIL, 2000). Dessa maneira, a partir 

do PNLD, é realizada uma avaliação de diversos livros didáticos dos mais 

diversos componentes curriculares, com o objetivo de selecionar para as 

escolas aqueles que melhor se adéquam ao ensino (LEMOS, 2006). 

A partir da sua criação, o PNLD visava possibilitar ao professor um 

acesso mais fácil aos livros didáticos, assim como uma avaliação pedagógica 

dessa ferramenta. A apresentação do guia aborda os seus principais objetivos 

e estabelece uma relação que deve ser firmada com os professores e os 

interesses dos seus alunos em sala de aula, visando uma melhoria do 

processo de ensino-aprendizagem (BRASIL, 2012, p.7):  

Assim, sua escolha pelo livro é outro aspecto bastante 
importante, pois ao aliá-la ao projeto pedagógico de sua 
escola, ao conhecimento que você tem de seus alunos e de 
suas alunas, aos espaços e culturas das quais eles e elas 
participam, certamente você terá mais condições de 
desenvolver um ensino de Biologia mais sintonizado com a sua 
escola, seus sujeitos e seus tempos. O PNLD tem buscado, por 
meio de suas diferentes etapas - processo de avaliação, 
processo de escolha e distribuição - abrir um espaço de diálogo 
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com professores e professoras, de forma a contribuir com a 
melhoria das condições de ensino e de aprendizagem escolar. 

 

 

 

3.1.1. Processo de avaliação dos livros didáticos a partir do Guia do PNLD 

2012. 

 

O PNLD produz um Guia, o qual consiste em uma avaliação pedagógica 

de livros didáticos (de acordo com a área de estudo, como a Química, Física e 

Biologia, por exemplo), realizada por professores e profissionais da área de 

Ensino de Ciências Naturais das diferentes regiões do país. Nesse caso, os 

avaliadores são associados à rede básica de educação brasileira ou a 

universidades. Além do caráter avaliativo das obras didáticas, o Guia 

apresenta, também, resenhas das obras aprovadas e aponta as suas principais 

características. A partir desse processo inicial de avaliação dos LD, os 

professores podem escolher as obras que serão repassadas às escolas para o 

ano letivo (BRASIL, 2012).  

Tendo em vista os interesses e as necessidades dos discentes, o PNLD 

(BRASIL, 2012, p. 8) aponta que as exigências da sociedade contemporânea 

são levadas em consideração e constituem um desafio para no trabalho com 

livros didáticos, pois cada vez mais os jovens se defrontam com mudanças e 

atualizações em relação à cultura, ciência, tecnologia, artes e trabalho.   

Uma das grandes vantagens desse processo de avaliação se reflete no 

maior cuidado, por parte das editoras, em aperfeiçoar os conteúdos conceituais 

nos livros didáticos, os quais vêm tendo seus erros conceituais reduzidos, uma 

maior atualização dos temas e contextualização das situações de ensino 

presentes nos textos, assim como a indicação e reprovação das obras que 

foram consideradas inadequadas pelo PNLD.  

Em relação à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, mais 

especificamente para o componente curricular de Biologia (Ensino Médio), o 

Edital do PNLD 2012 avaliou 16 obras didáticas. Em primeiro lugar, foi 

realizada uma avaliação de aspectos técnicos editoriais pelo Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas (IPT). Em seguida, as obras foram submetidas à 
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análise pedagógica por avaliadores relacionados à área para que a avaliação 

congregasse diversas visões por meio de diversidade regional e cultural, que 

foi proporcionada pelo fato dos avaliadores pertencerem a todas as regiões do 

país.  

No caso da avaliação pedagógica, os pareceristas eram divididos em 

duplas e recebiam os três volumes de uma obra de forma aleatória e 

descaracterizada, ou seja, sem identificação de autores, editoras e outros itens 

editoriais. Após essa etapa, os dois especialistas que avaliaram a mesma obra 

apresentavam os resultados obtidos em reunião coletiva para que fossem 

debatidos com o grupo todo, possibilitando, assim, a elaboração das resenhas 

presente no Guia do PNLD 2012. A última etapa consistiu em uma análise 

global entre os coordenadores e os avaliadores da área de forma a finalizar os 

dados contidos no Guia (BRASIL, 2012). 

Nesse sentido, torna-se evidente que as vantagens da criação do PNLD 

(e do consequente processo de avaliação pedagógica dos livros didáticos) para 

a comunidade escolar são inúmeras. O processo avaliativo possibilitou aos 

professores uma abordagem crítica-reflexiva a respeito do material empregado 

em sala, assim como aproximou a comunidade científica da acadêmica ao 

facilitar a avaliação desses materiais de apoio ao processo de ensino-

aprendizagem. 

O estudo surgiu a partir da discussão sobre a importância que os livros 

didáticos apresentam em sala de aula, como ferramenta de ensino e 

aprendizagem. Apesar da referida importância dos LD no âmbito educacional, 

muitos docentes não possuem métodos eficazes de escolha dos materiais 

didáticos a serem utilizados em suas aulas e, além disso, existe uma escassez 

de instrumentos que orientem os professores a selecionarem os livros didáticos 

que serão usados no decorrer do ano letivo em suas escolas.  

Tais fatores são de fundamental importância para o processo de ensino-

aprendizagem, tendo em vista que os LD são as principais ferramentas de 

apoio utilizadas em sala de aula no país. É de suma importância que os 

docentes, assim como os futuros professores (alunos de licenciatura, por 

exemplo) sejam capazes de selecionar de forma consciente e crítica-reflexiva o 

melhor material a ser empregado no processo educacional.  
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3.2. OBJETIVOS 

 

Identificar as principais percepções de alunos de licenciatura da 

Universidade Federal do Rio Grande a respeito de livros didáticos e suas 

respectivas importâncias no processo educacional.  

Realizar uma oficina didática, cujo título era Oficinas didáticas de 

avaliação de livros didáticos, relacionada à importância e avaliação de LD. 

Elaborar uma ficha de avaliação de livros didáticos sobre aspectos 

relacionados ao ensino ciências.  

 

 

3.3. PERCURSO METODOLÓGICO 

  

O desenvolvimento do estudo encontra-se dividido em três etapas 

principais: elaboração de uma ficha de avaliação de livros didáticos destinada à 

análise do conteúdo de citologia; aplicação de uma oficina didática direcionada 

a alunos de licenciatura em Biologia; e elaboração e aplicação de questionários 

sobre a importância dos livros didáticos e o seu processo de avaliação com o 

mesmo público das oficinas. 

Foi elaborada uma ficha de avaliação de livros didáticos (anexo D) com 

base na ficha presente no Guia do PNLD de Biologia 2012. Essa ficha foi 

adaptada para análise do conteúdo de citologia em livros de Biologia de Ensino 

Médio. Dessa forma, ela não contemplou todos os aspectos presentes no Guia 

do PNLD, mas somente alguns deles que foram adaptados ao conteúdo de 

citologia e foi dividida em três categorias, sendo elas: 

1. Aspectos gerais relacionados ao conteúdo de citologia no livro. 

2. Análise das ilustrações referentes ao conteúdo de citologia. 

3. Análise dos aspectos conceituais relacionados ao conteúdo de 

citologia. 
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Para a aplicação na oficina, também foi elaborado um questionário 

(anexo C) com quatro questões discursivas a respeito dos livros didáticos, 

conforme pode ser observado no quadro 06. 

A primeira questão indagava sobre os papéis (ou importância) que os 

professores em formação atribuem ao livro didático no Ensino de Ciências. A 

próxima pergunta era direcionada ao público que já atua em sala de aula como 

professor (tendo em vista que, por se tratar de um curso de licenciatura à 

distância, alguns alunos regulares já são formados em outra graduação e 

possuem empregos como docentes) e questionava sobre as formas como o LD 

é utilizado em sala de aula, assim como durante a elaboração e planejamento 

das aulas. A terceira pergunta referia-se à importância que o público-alvo 

determina ao processo de avaliação dos livros didáticos a serem utilizados nas 

escolas. A última questão buscou investigar se os alunos estão familiarizados 

com algum processo de avaliação de LD.  

 

Quadro 06 – Quadro das questões aplicadas aos licenciandos sobre os livros didáticos. 

 

Questões referentes aos LD 

1. Quais os papéis (ou importância) que você atribui ao livro didático no ensino de 

ciências e de Biologia 

2. No caso de ser professor, como você utiliza o livro didático em sala de aula? Essa 

é a única ferramenta que você utiliza para elaboração das aulas? 

3. Qual a importância que você atribui para a avaliação dos livros didáticos a serem 

utilizados pelas escolas? Você considera que é necessária a realização dessas 

avaliações? 

4. Você sabe como funciona o sistema de avaliação/seleção dos Livros Didáticos? 

 

Além dessas perguntas, o questionário também apresentava uma parte 

introdutória com esclarecimentos gerais a respeito da pesquisa, um termo de 

livre consentimento para que os dados coletados pudessem ser utilizados com 

autorização dos sujeitos, assim como itens de identificação dos candidatos 

(mas de tal forma que todos permanecessem no anonimato) que se referiam à 

formação escolar básica, idade e gênero, por exemplo. 

É importante ressaltar que, tanto a ficha de avaliação do livro didático 

quanto o questionário foram elaborados em um momento anterior em relação à 

aplicação das oficinas. Os graduandos não contribuíram diretamente para o 
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desenvolvimento dessas ferramentas, apenas para a sua utilização no decorrer 

das oficinas. 

A ficha foi aplicada em oficinas didáticas com alunos do nível superior da 

Educação à Distância (EaD) da UFRN. Ao todo foram aplicadas cinco oficinas, 

todas elas em polos de EaD, em diferentes cidades do estado do Rio Grande 

do Norte. No município de Currais Novos foram aplicadas duas oficinas, uma 

em dezembro de 2011 e a outra em maio de 2012, enquanto que nos demais 

municípios a atividade foi aplicada apenas uma vez, no mês de maio de 2012, 

em cada uma das cidades, sendo elas: Caicó, Luis Gomes e Martins. 

A primeira etapa da oficina era destinada à aplicação do questionário, e 

foram disponibilizados 30 minutos para que todos respondessem com calma ao 

instrumento de pesquisa. Em seguida, foi realizada uma discussão em grupo a 

partir das questões do questionário. Nessa etapa, os alunos foram muito 

participativos e demonstraram interesse pelo tema. A próxima atividade da 

oficina consistiu em explicação teórica a respeito dos LD, com o auxílio de 

computador (apresentação em powerpoint) e data-show. Os principais 

aspectos abordados foram a importância dos LD para o Ensino de Ciências e 

como essa ferramenta é utilizada em sala de aula, tanto por alunos como pelos 

docentes; a criação e importância do PNLD; a importância da avaliação das 

obras didáticas e explicação do processo de avaliação pedagógica realizada 

pelo PNLD. O percurso metodológico realizado pode ser observado na figura 

27. 

Para a última etapa, os alunos foram divididos em grupos (de acordo 

com a quantidade de alunos em cada turma) e cada equipe recebeu uma cópia 

da ficha de avaliação previamente elaborada. Foi realizada uma leitura da 

ficha, em conjunto com todos os participantes, para que todas as dúvidas 

fossem esclarecidas e, logo em seguida, os alunos escolheram um LD de 

Biologia do Ensino Médio (que foram levados pela ministrante da oficina) para 

que fosse feita uma avaliação a partir da ficha entregue. Os alunos avaliaram 

aspectos gráficos ao livro como um todo e selecionaram um capítulo de 

citologia para avaliar os aspectos conceituais e de imagens, por exemplo. 

Ao término dessa atividade, enquanto os alunos entregavam as fichas 

de avaliação preenchidas, foi realizada uma breve discussão a respeito das 



108 

 

opiniões a respeito da realização da oficina e de como ela pode contribuir para 

a formação acadêmica e profissional dos sujeitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Organograma representando as etapas desenvolvidas. 

 

 

3.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise dos resultados é apresentada em duas etapas: a primeira, 

consiste de dados obtidos com a aplicação dos questionários com os alunos de 

EaD, enquanto que a segunda etapa refere-se à avaliação que os próprios 

alunos realizaram sobre os livros didáticos. Nesse sentido, foram considerados 

dois eixos de análise, um sobre o questionário e outro sobre a ficha de 

avaliação dos livros didáticos. 

Ao total, participaram das oficinas, 43 alunos da EaD. O quadro 07 

indica a quantidade de alunos de cada polo que estiveram presentes nas 

oficinas em cada um dos polos, juntamente com as suas respectivas datas de 

aplicação.  

 

Percurso 

metodológico 

1ª etapa 

2ª etapa 

Elaboração do material a 

ser aplicado  

Visita aos polos 

Questionário Realização da 

oficina 

didática 

Ficha de 

avaliação de LD 
Questionário 
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Quadro 07 – Cronograma de aplicação das oficinas em cada polo de EaD. 

 

Cronograma de aplicação das oficinas em cada polo de EaD 

Polo de ensino Data da visita Quantidade de alunos  

Caicó 05/05/2012 13 

Currais Novos 03/12/2011 e 12/05/2012 14 

Luis Gomes 19/05/2012 08 

Martins 26/05/2012 08 

Total de alunos participantes 43 

 

A idade dos alunos variou entre 18 e 56 anos, sendo que 21 deles eram 

do sexo feminino e 22 do sexo masculino. A idade e o gênero não foram 

levados em consideração na análise dos resultados. A maioria dos sujeitos era 

do curso de Ciências Biológicas (22 alunos), sendo que os demais eram alunos 

dos cursos de Geografia, Física, Matemática, Administração e Letras, conforme 

a Figura 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Gráfico com a relação dos cursos de graduação dos sujeitos. 

 

 

3.4.1. Análise dos questionários 

   

Muitos licenciandos passaram por uma educação escolar baseado no 

ensino tradicional, em que o professor, na maioria das aulas, apenas 

transcrevia e transmitia o conteúdo exposto no LD, sem se preocupar em 

buscar metodologias diferentes e inovadoras de ensino. A forma mecanicista e 
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repetitiva de ensino, baseada fundamentalmente na transmissão de conteúdos 

do LD afeta a utilização dessa ferramenta em sala até nos dias atuais, em que 

novas tendências e estratégias metodológicas de ensino estão mais acessíveis 

à comunidade escolar. Nesse sentido, a análise das questões aplicadas 

resultou em três categorias distintas em relação às percepções que os 

graduandos apresentam sobre essa ferramenta didática. 

 

 

3.4.1.1. Importância do Livro Didático 

 

 A primeira questão objetivou investigar a importância ou as funções que 

os graduandos atribuem aos livros didáticos no processo educacional. É 

importante lembrar que os participantes poderiam fornecer quaisquer 

respostas, por isso, suas falas foram categorizadas de tal forma que uma 

explicação poderia se encaixar em mais de uma categoria observada. 

 As categorias elaboradas (figura 29) são referentes basicamente ao 

processo de ensino e aprendizagem, mas foram separadas duas 

características distintas em que as respostas dos licenciandos foram 

direcionadas apenas para a importância do LD, em relação ao docente ou ao 

discente. Dessa forma, as demais categorias abordam o LD como fonte auxiliar 

de pesquisa e estudo, além de abordar seu papel como principal recurso de 

conhecimentos e conceitos em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Gráfico com respostas sobre a importância dos LD. 
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 Os LD apresentam uma linearidade dos conteúdos, fato esse que facilita 

sua utilização para a elaboração de aulas e planejamento de demais atividades 

escolares a serem desenvolvidas pelos educadores. Essa característica 

contribui fortemente para que as coleções didáticas sejam ferramentas para os 

docentes construírem suas aulas, pois facilita a organização do conteúdo a ser 

ministrado. É importante que os livros não sejam considerados como agentes 

determinantes de currículos, pois eles devem propiciar uma rica 

contextualização de conteúdos, assim como a aplicação de novas abordagens 

conceituais e metodológicas no ensino (VASCONCELOS; SOUTO, 2003). 

 Desse modo, é perceptível a concepção de uma nova abordagem em 

relação aos LD, pois muitos licenciandos afirmaram que estes representam 

meios de pesquisa e de complemento aos conceitos que são ensinados. Nesse 

contexto, os livros deixam de ser a única fonte de conceitos e conhecimentos 

que podem ser empregados no âmbito escolar. Essa mudança, que se 

intensifica com o passar dos anos, é fundamental para a melhoria do processo 

de ensino aprendizagem, pois torna o livro um dos objetos de pesquisa em sala 

de aula e não a única vertente para nortear docentes e os educandos. 

 De acordo com as respostas a essa questão, as coleções didáticas 

exercem papel fundamental para o processo educacional de modo geral, 

contribuindo para a melhoria da prática docente e para a aprendizagem dos 

alunos. Nesse sentido, os LD são tidos como veículos capazes de transmitir 

ideias comportamentos e valores que devem ser ensinados em sala de aula. 

Sua importância é que, além de mediador de conceitos, ele é capaz de formar 

cidadãos crítico-reflexivos e com maior desenvoltura para participar de 

discussões e problemas históricos, culturais e sociais (CORRÊA, 2000). 

 É importante salientar que, muitas vezes, os LD representam o único 

material de apoio que educandos e professores possuem. Em locais com 

poucos recursos, é fundamental que os livros didáticos estejam presentes para 

suprir as carências de outras fontes de pesquisa e complementos para a 

aquisição e transmissão de novos conhecimentos. Batista, Cunha e Cândido 

(2010) reafirmam essa posição ao afirmar: 
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No ensino de Ciências a importância dos livros didáticos é 
ainda maior, uma vez que representam, em muitos casos, o 
único material de apoio disponível para professores e alunos. 

 

 Os livros didáticos podem estar intrinsicamente relacionados com o seu 

contexto histórico e cultural, fazendo com que a contextualização de seus 

conteúdos seja fundamental para um ensino integrador. Nesse contexto, o LD 

exerce um papel de mediador do conhecimento ao lado de professores e 

alunos, que passam a utilizá-lo de acordo com as características positivas que 

ele tem para oferecer. Nesses casos, eles realmente se tornam uma 

ferramenta poderosa, não apenas para a associação de conceitos na estrutura 

cognitiva do indivíduo, mas para a formação de cidadãos capazes de refletir e 

atuar criticamente frente aos problemas sociais. 

 

 

3.4.1.2. O Livro Didático no processo educacional 

 

A segunda pergunta do questionário buscou conhecer como os 

professores em formação utilizam esse recurso didático em sala de aula. 

Tendo em vista que o item era direcionado para os graduandos que já atuam 

em sala de aula e que apenas dez (10) dos participantes preenchiam 

satisfatoriamente esse quesito, muitos deles deixaram a questão em branco. 

Em relação às falas dos indivíduos, foi possível perceber a distinção de 

algumas funções que eles atribuem aos livros didáticos, como por exemplo, 

nortear o docente para a elaboração e planejamento das suas aulas, fontes de 

pesquisa e complemento de informações (tanto para discentes quanto para os 

professores) e para auxiliar na introdução de um novo conteúdo e no 

planejamento e desenvolvimento das aulas. As respostas dos participantes 

foram divididas em quatro (4) categorias conforme a figura 30. 

Historicamente, os LD sempre exerceram importância fundamental no 

processo de ensino e aprendizagem. Vários docentes continuam empregando 

essa ferramenta para ministrar suas aulas, tendo em vista as suas vantagens, 

tanto para o planejamento de aulas, como para auxiliar os educandos a buscar 
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novas informações e a se interessar mais pelos conteúdos que estão 

aprendendo.   

As respostas a essa questão deixam claro essa relação que os 

graduandos possuem com os LD, talvez pelo fato deles terem utilizado esse 

recurso ao longo da sua própria vida escolar, mas como, também, pelo fato 

deles sentirem segurança em empregar essa ferramenta pela diversidade de 

opções, como aulas práticas e exercícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Gráfico referente à utilização dos LD em sala de aula pelos graduandos que já 

exercem a docência. 

 

 Como o LD é utilizado como uma das principais bases para nortear o 

processo de ensino aprendizagem, é comum observar que os graduandos 

reconhecem sua importância tanto para começar um novo assunto em sala de 

aula, como para planejar as atividades que serão desenvolvidas durante o ano 

letivo. Xavier, Freire e Moraes (2006) reforçam essa característica dos LD 

quando apontam que:  

No Brasil, o livro didático é ferramenta de ensino-aprendizagem 
e suporte para a organização do currículo na maioria das 
instituições de ensinos Fundamental e Médio do país. 

 

 Nesse contexto, mais da metade dos graduandos forneceram respostas 

que reafirmam o status dos livros didáticos como principal mediador entre o 

conhecimento científico e o material utilizado pelo docente em sala. Apesar de 

muitos citarem o emprego do LD como fontes complementares de pesquisas e 

estudos, o papel crucial que essa ferramenta desempenha é notável, pois ela 
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atua como norteadora do processo de transmissão e formação de novos 

conceitos e conhecimentos no âmbito escolar. 

 Tal ponto fica claro quando Núñez et. al (2003) afirmam que os LD 

também podem ser empregados para a elaboração de materiais didáticos 

alternativos de ensino, como apostilas e guias. Essas características dos LD 

reforçam o seu dinamismo em sala de aula e suas potencialidades no processo 

de ensino aprendizagem, pois podem ser empregados das mais diversas 

maneiras de modo a contribuir para uma aprendizagem mais significativa.  

 

 

3.4.1.3. Importância da avaliação do Livro Didático 

 

O conhecimento em relação ao processo de avaliação de livros didáticos 

e sua respectiva importância vêm crescendo muito desde as últimas décadas. 

Os docentes dos anos 90, por exemplo, poucos sabiam ou se interessavam 

pelo processo de seleção da ferramenta que utilizariam em sala de aula, sendo 

que apenas escolhiam um LD dentre uma lista que lhes era fornecida pelo 

Governo (NÚÑEZ et. al, 2003).  

Diversos estudos vêm sendo realizados para tentar aperfeiçoar essa 

ferramenta e suas potencialidades para o processo de ensino e aprendizagem. 

Megid Neto e Fracalanza (2003, p.147) apontam que:  

(...) pesquisadores acadêmicos vêm se dedicando há pelo 
menos duas décadas a investigar a qualidade das coleções 
didáticas, denunciando suas deficiências e apontando soluções 

para melhoria de sua qualidade. 
 

Apesar desses avanços nas pesquisas, alguns docentes e professores 

em formação não percebem como funcionam realmente os mecanismos de 

avaliação de LD. Tal fato torna-se evidente quando apenas oito (8) graduandos 

afirmam que conhecem ou já ouviram falar a respeito dessa avaliação, que 

ocorre tanto em escolas quanto pelo próprio MEC.  

Essa característica é preocupante, pois o público que afirma não 

conhecer como funcionam os meios de escolha dos LD é o mesmo que 

emprega essas ferramentas em sala de aula ou que irá usá-la em algum 

momento futuro de sua prática docente. Além disso, na questão três (3), todos 
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os participantes afirmaram que a avaliação de livros didáticos é importante para 

o processo educacional. Passa a existir, então, uma contradição entre as 

respostas a duas perguntas, pois os sujeitos são capazes de reconhecer a 

importância que a seleção dos LD exerce para o ensino aprendizagem ao 

mesmo tempo em que não sabem explicar como isso ocorre.  

Além disso, é necessário que os docentes e professores em formação 

tenham condições de realizar uma avaliação adequada dessas ferramentas e 

tenham mecanismos bem estabelecidos para atingir tal objetivo (BATISTA; 

CUNHA; CÂNDIDO, 2010). Um dos fatores para que isso ainda não ocorra de 

modo adequado pode ser a falta de uma proposta educativa em que os 

professores em formação são ensinados a avaliar o livro didático que 

utilizariam em sala de aula. Esse conteúdo é ensinado pelas disciplinas de 

“Instrumentação para o ensino”, mas muitos alunos ainda não haviam cursado 

essa matéria no momento em que a oficina havia sido aplicada. Para os 

sujeitos que já atuam em sala de aula, a sua primeira graduação pode não ter 

contemplado esses objetivos em disciplinas específicas, como as que são 

ofertadas na maior parte dos cursos de licenciatura da UFRN. 

Além disso, soma-se o fato das obras empregadas no processo 

educacional não terem sofrido mudanças importantes nos últimos anos em 

relação aos conceitos abordados. Algumas melhorias realmente foram 

empregadas, na tentativa de otimizar essa ferramenta e minimizar a presença 

de erros conceituais ou equívocos existentes (MEGID NETO; FRACALANZA, 

2003). Mas, de fato, poucas mudanças conceituais foram observadas com o 

passar do tempo, pois muitas delas ocorrem desde décadas anteriores, 

especialmente com os programas de avaliação de LD que aumentaram o grau 

de exigência e correção conceitual desse recurso. É comum observar uma 

contextualização maior dos conteúdos e maior utilização de exercícios e de 

atividades práticas em algumas obras. 

Esse cenário de poucas mudanças pode contribuir para um maior 

comodismo dos docentes, fazendo com que eles sintam-se mais a vontade 

para continuar usando as coleções com as quais já são familiarizados e não 

tenham a necessidade de buscar outros LD ou outras ferramentas. Tal fato 

pode contribuir para que os professores não tenham necessidade de avaliar 
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continuamente LD e, por isso, não conheçam efetivamente como o processo de 

seleção dessa ferramenta ocorre pelo MEC.  

Conforme Vasconcelos e Souto (2003), os docentes não possuem 

acesso a formas de avaliação e críticas aos materiais didáticos que costumam 

empregar em sala de aula. Algumas vezes, os LD não chegam às escolas a 

tempo de serem avaliados pelos educadores, assim como algumas editoras 

podem exercer grande influência no processo de seleção de uma coleção 

didática em determinada escola, fazendo com que o livro que foi inicialmente 

escolhido não seja efetivamente implementado na sua escola, devido ao 

conflito de interesses entre ambas as partes. 

Esses itens não justificam o fato dos docentes desconhecerem o 

processo de avaliação de LD, tendo em visto que a ficha de avaliação utilizada 

pelo MEC para essa escolha também pode contribuir para a melhoria da 

prática docente de quem a conhece. Alguns aspectos gráficos e editoriais, o 

uso adequado de escalas e legendas, por exemplo, são utilidades que podem 

contribuir significativamente para o processo de ensino e aprendizagem. 

As imagens são importantes para a assimilação do novo conhecimento 

ao que já está presente na estrutura cognitiva do indivíduo. Além disso, elas 

apresentam um forte apelo visual que desperta o interesse dos discentes, 

contribuindo para que o seu aprendizado seja mais rico em significados 

(SILVA, et. Al, 2006). Nesse sentido, é fundamental que os professores em 

formação sejam capazes de selecionar os LD que apresentam essas imagens 

e figuras de modo adequado, visando contribuir de maneira significativa para o 

processo de formação de novos conceitos pelo aluno.  

 

 

3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os livros didáticos constituem uma ferramenta importante para o 

processo educacional, pois servem como fonte de estudo para os alunos e 

auxiliam os professores no planejamento e desenvolvimento de suas 

atividades. Os participantes da pesquisa reconheceram essa característica 
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fundamental dos LD e fizeram associações com os modos pelos quais os LD 

são efetivamente empregados no âmbito escolar.  

A aplicação das oficinas didáticas sobre os livros didáticos contribuiu 

para que os alunos pudessem compreender melhor o processo e a importância 

da avaliação dessa ferramenta. Desse modo, os professores em formação 

passaram a ter uma ferramenta que pode contribuir para uma avaliação 

pessoal dos livros a serem adotados no decorrer da sua prática docente. 

Outro importante aspecto trabalhado nas oficinas se refere à explicação 

sobre o PNLD e sua importância para o processo de seleção e distribuição dos 

LD no Brasil. Por meio de discussão em grupo, foi possível observar que 

muitos alunos desconhecem esse programa e espera-se que a oficina possa 

contribuir para a mudança desse quadro. 

 A ficha de avaliação elaborada para a presente pesquisa constitui uma 

ferramenta importante e que pode ser adaptada para futuras avaliações de 

livros didáticos pelos licenciandos, visando contribuir para a melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem. 
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4. CAPÍTULO IV - FERRAMENTAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO DE 

CITOLOGIA 

 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

 

 O ensino de Biologia utiliza aplicação e ensinamento de muitos 

conceitos, termos e metodologias científicas, sendo que, muitas vezes, esses 

conteúdos são ensinados de forma que o aluno não tenha motivação para 

prestar atenção nas aulas e estudar os assuntos, ou seja, ele não se sente 

atraído pelo respectivo conteúdo (ZUANON; DINIZ; NASCIMENTO, 2010). 

Essas características, que acabam por colocar obstáculos na aprendizagem de 

novos conceitos e informações pelos alunos, remetem às necessidades de 

inovações metodológicas, que visem a uma aprendizagem significativa do 

aluno, por meio do despertar do interesse pelo conteúdo e da motivação para a 

busca de novos conhecimentos. 

 Os alunos que cursam o Ensino Médio se deparam com maior 

complexidade e quantidade de conteúdos, ao mesmo tempo em que o docente 

tem dificuldades em aplicar novas metodologias para ministrá-los. Dessa 

forma, o ensino fica restrito aos conteúdos e sugestões abordados nos livros 

didáticos e a prática docente fica restrita a um ensino tradicional, baseado na 

memorização de conteúdos e realização de exercícios de fixação (CHAGAS, 

2005). 

O ambiente escolar é um dos principais responsáveis pelo contato que 

os alunos têm com a informação, além da própria mídia e do conhecimento 

baseado nas relações familiares, por exemplo. De acordo com Marandino, 

Selles e Ferreira (2009), a disciplina de Biologia baseia-se em conhecimentos 

científicos, assim como em práticas e valores presentes na sociedade. Com 

base nisso, é importante ressaltar a importância dessa disciplina para a 

estrutura curricular e para o processo de ensino aprendizagem, considerando 

que a ciência e a tecnologia estão presentes na comunidade contemporânea e 

são capazes de originar transformações econômicas, sociais e culturais 

(PEDRANCINI et al., 2007). 
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 O espaço escolar deve ser capaz de propiciar a formação do educando, 

tanto em termos de procedimentos e conteúdos, como também de atitudes, 

competências e habilidades relacionadas aos conhecimentos científicos e 

escolares (BRASIL, 2000). Porém, é um fator difícil de ser contemplado em 

todos os aspectos, devido a dificuldades financeiras e estruturais de 

determinadas escolas. 

 De modo geral, a disciplina de Biologia é responsável pelo estudo da 

vida e suas ramificações, como, por exemplo, os seres vivos e seus processos 

metabólicos; as consequências e relações das ações humanas para o meio 

ambiente; comportamento; evolução; genética. É importante ressaltar que 

todas as aplicações dessa disciplina são importantes para o processo de 

aprendizagem e assimilação de conhecimentos na estrutura cognitiva do 

indivíduo.  

O educando encontra-se sempre em processo de formação e 

organização dos conceitos e conhecimentos, os quais podem e devem ser 

levados a outros âmbitos da vida do aluno (meio acadêmico, social e cultural). 

Com base nisso, é essencial que ele tenha uma visão científica desses 

conhecimentos para que não tenha como base apenas o senso comum, 

repassado pela mídia, por exemplo. 

 Segundo Pedrancini et al. (2007), o conhecimento oriundo das 

descobertas científicas, principalmente nas áreas de Biologia Molecular e 

Genética, tem sido acessado pelo público em geral pelos mais diversos meios 

de comunicação (publicações em revistas eletrônicas; jornais; relatos em 

televisão; entre outros). Esse fator é uma importante ferramenta para o 

docente, que pode relacionar o conhecimento acadêmico às inúmeras 

informações, sejam elas do cotidiano do alunado ou não.  

 Pedrancini et al. (2007) afirmam que é importante que a população tenha 

conhecimento dos conteúdos científicos para que sejam capazes de participar 

de discussões e debates sobre assuntos relacionados à ciência e tecnologia. 

Ou seja, é de fundamental importância que o processo de ensino 

aprendizagem seja capaz de formar um cidadão crítico-reflexivo e que seja 

capaz de compreender as situações presentes em seu dia-a-dia, de modo que 

tenha condições de elaborar e de tomar decisões embasadas em um 
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conhecimento científico adequado ao invés de basear-se apenas no senso 

comum. 

 Nessa perspectiva, é imprescindível que os alunos recebam formação 

científica e tecnológica aliada aos seus conhecimentos prévios e situações do 

cotidiano. Assim, os educandos podem empregar esses conhecimentos para 

resolver problemas existentes na sociedade e atender às necessidades da 

população, melhorando nossa qualidade de vida. Com base nisso, o PCNEM 

afirma que: 

(...) o aprendizado deve contribuir não só para o conhecimento 
técnico, mas também para uma cultura mais ampla, 
desenvolvendo meios para a interpretação de fatos naturais, a 
compreensão de procedimentos e equipamentos do cotidiano 
social e profissional, assim como para a articulação de uma 
visão do mundo natural e social (BRASIL, 2000, p.7). 
 

Em relação à disciplina de Biologia, não é difícil encontrar conteúdos dos 

quais os alunos já ouviram falar e cujo acesso é fácil. Ao buscar esses 

conhecimentos prévios dos discentes e aplicá-los em sala de aula, o 

aprendizado torna-se mais prazeroso e significativo, pois o professor é capaz 

de explorar e utilizar esses conhecimentos e relacioná-los com a sua realidade 

fora do ambiente escolar. Nessa perspectiva, os alunos serão capazes de se 

apropriar dos conhecimentos, passando a compreendê-los, questioná-los e 

aplicá-los como instrumentos do pensamento tanto no ambiente escolar, 

quanto em situações externas ao meio científico. 

Pedrancini et al. (2007) afirmam que apesar do conteúdo da área de 

Biologia ser tratado em sala de aula desde a educação básica,  muitos alunos 

apresentam dificuldades na elaboração de conceitos e conhecimentos 

relacionados à área. Esse fato reforça a ideia de que os conteúdos devem ser 

ensinados desde a educação básica até o ensino em nível superior, pois são 

informações que persistirão ao longo da vida escolar, social e cultural desses 

indivíduos e que, por isso, não devem ser tratadas de forma leviana, somente 

pelos meios de comunicação informais, por exemplo. 

Apesar das dificuldades e concepções alternativas oriundas do estudo 

da Biologia, estudo realizado por Pereira, Sedovim e Magalhães (2006) 

constatou que os alunos percebem a relevância dessa disciplina para a vida 

escolar, relacionando-a com a realidade em que vivem. Eles afirmaram que se 
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trata de informações e conceitos importantes para a construção do 

conhecimento em sua estrutura cognitiva.  Também reconhecem a sua 

importância devido aos conhecimentos acerca da organização e do 

funcionamento do ser humano e dos seres vivos, além da compreensão do 

mundo em que vivem. Vale salientar que esse mundo, ao qual os alunos se 

referem, pode ser caracterizado pelos diversos seres vivos distribuídos, de 

acordo com a Biologia, em reinos e suas intra e inter-relações, além dos fatores 

abióticos presentes nos ecossistemas. 

A disciplina de Biologia também permite uma abordagem prática dos 

seus conteúdos, em complemento à exposição teórica. Esse fato contribui de 

forma significativa para aumentar o interesse dos alunos pelos assuntos 

abordados, assim como permite que eles vivenciem o conhecimento, 

relacionando-o com situações experimentadas fora do ambiente escolar. Esse 

é um fator que deve ser valorizado no processo de ensino aprendizagem, tendo 

em vista que também é capaz de destituir uma visão de ensino única 

tradicionalista para o ensino das Ciências Biológicas. 

Com base nessa característica, o ensino desses conteúdos torna-se 

capaz de aproximar a teoria dos alunos ao mesmo tempo em que o 

conhecimento prévio dos alunos é valorizado quando eles trazem experiências 

práticas que tiveram ou viram expostas na mídia e em suas relações familiares. 

Nesse contexto, apresenta-se no PCNEM a noção de que as disciplinas do 

Ensino Médio devem agregar  

(...) o desenvolvimento de conhecimentos práticos, 
contextualizados, que respondam às necessidades da vida 
contemporânea, e o desenvolvimento de conhecimentos mais 
amplos e abstratos que correspondam a uma cultura geral e a 
uma visão de mundo (BRASIL, 2000, P.6). 
 

Esses fatos salientam a importância de se trabalhar conteúdos de 

modos variado e dinâmico em sala de aula, de tal forma que os alunos sejam 

motivados a participar do seu próprio processo de construção do 

conhecimento. É a dinamização das áreas da Biologia que as torna atraentes 

para os discentes, o que faz com que a sua abordagem no ambiente escolar 

seja imprescindível, pois ela tem a capacidade de explorar conhecimentos dos 

alunos, além de proporcionar a estruturação de novos saberes e informações. 
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Isso pode acontecer valorizando os interesses e despertando novas 

curiosidades a respeito do conteúdo, que sempre estará ligado à realidade do 

indivíduo. 

É importante desenvolver, durante o processo de ensino aprendizagem, 

as relações interdisciplinares dos saberes científicos e procedimentais 

específicos de sua área, independentemente da área de estudo. Assim, o 

ensino poderá possibilitar, de forma dinâmica e significativa, a construção do 

conhecimento na estrutura cognitiva do aluno. Ou seja, o processo educacional 

deverá tornar o sujeito capaz de tomar decisões que não sejam baseadas 

apenas no senso comum, mas baseadas em uma estruturação lógica das 

informações científicas, de modo que elas também possam contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida. Nesse contexto, Marcondes et al. (2009, p.1) 

apontam que: 

Diante do rápido avanço da ciência e da tecnologia nos dias 
atuais e de sua ampla divulgação na mídia, a educação 
científica torna-se uma necessidade para todos, visando à 
participação da cidadania na tomada de decisões, 
principalmente em implicações dos avanços científicos e 
tecnológicos que podem colocar em risco as pessoas e o meio 
ambiente. Perante tantas informações, algumas vezes 
imprecisas, as pessoas necessitam estar preparadas para 
participar e se posicionar em discussões públicas de problemas 
que afetam a sociedade e, para tal, é necessário um mínimo de 
formação científica que torne possível a compreensão dos 
problemas. 

 

Especificamente em relação ao conteúdo de citologia, trata-se de um 

dos principais assuntos considerados como difíceis de serem aprendidos pelos 

alunos e de ser ensinado pelos professores. Sua natureza abstrata, com 

linguagem complexa e recheada de termos científicos acaba por dificultar a 

compreensão no processo de ensino-aprendizagem. 

 Como apontam Pereira, Bassos e Borges (2008), o conteúdo de citologia 

apresenta relação com diversos conceitos na área de Biologia, como, por 

exemplo, biomoléculas, organelas, glicídios, lipídios, energia, matéria, 

reprodução, genética, entre outros. Nesse sentido, sua complexidade 

transcende as diversas áreas que engloba, desde o nível macro até o 

microscópico. 
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Outra questão que se associa à complexidade desse conteúdo, no 

ensino básico, diz respeito à falta de material adequado para o seu ensino em 

sala de aula. Poucas são as escolas públicas que contam com laboratórios 

equipados com microscópios e outras ferramentas para que os alunos possam 

associar a teoria com a prática, tendo em vista que se trata de um conteúdo 

microscópico. 

 Além das dificuldades observadas pelos alunos em compreender um 

assunto tão complexo, a atuação didática dos professores também pode 

prejudicar a aprendizagem dos educandos. Muitos docentes utilizam apenas o 

livro didático como ferramenta de ensino e não buscam compreender melhor os 

conceitos prévios e dúvidas de seu alunado. Propondo novas estratégias de 

ensino, Pozo e Crespo (2009) afirmam que a compreensão dos conceitos 

científicos pode ser muito complicada para os alunos e sugerem que os 

docentes busquem estratégias didáticas projetadas para a superação dessas 

dificuldades. 

 De acordo com a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, aquilo 

que o aluno já sabe é o fator mais importante para a sua aprendizagem. Dessa 

maneira, a aprendizagem se torna cada vez mais significativa ao passo em que 

o aluno incorpora o novo conhecimento à sua estrutura cognitiva (AUSUBEL, 

1982). Ao agregar a nova informação aos seus conhecimentos prévios, o aluno 

aproxima o conteúdo ao seu cotidiano, tornando-se mais motivado para estudar 

e aprender. 

Khalil (2007) aponta que a motivação dos alunos é um dos principais 

fatores no processo educacional. Nesse sentido, é imprescindível que o 

professor esteja atento a metodologias que visem estimular os alunos na busca 

por novas informações e conhecimentos. Com base na teoria da aprendizagem 

significativa, o docente pode buscar formas de incluir o conhecimento prévio 

dos alunos e suas relações cotidianas em sala de aula, tornando a 

aprendizagem mais proveitosa, despertando, também, o interesse e motivação 

dos alunos.  Nesse contexto, o conhecimento prévio é levado em consideração 

ao se abordar um novo conteúdo, facilitando sua aprendizagem e assimilação 

na estrutura cognitiva do aluno (PELIZZARI et al., 2002). 
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 Em relação ao estudo de citologia, uma das dificuldades de ensiná-lo diz 

respeito à técnica de ilustração em desenhos, ou seja, a dimensionalidade, que 

não permite a visualização de suas estruturas e processos biológicos 

(MORATO et al, 1998). Também, é difícil associar o conteúdo ao cotidiano dos 

discentes, tendo em vista que se trata de um assunto microscópico e que só é 

visto por eles, em sua maioria, por meio de imagens bidimensionais presentes 

em livros didáticos.  

Esses fatos alertam para a necessidade de se trabalhar, especialmente 

em sala de aula, com modelos didáticos. Tais modelos propiciam ao aluno uma 

melhor compreensão dos aspectos fisiológicos e estruturais de células, por 

exemplo, permitindo ao aluno associar a composição celular com sua 

tridimensionalidade, além da relação dos processos biológicos entre si. Nesse 

sentido, o aluno consegue associar as estruturas às suas funções, assim como 

com outros elementos, podendo compreender o mecanismo fisiológico da 

célula de forma integrada e não compartimentalizada, como é apresentado em 

muitos livros e figuras bidimensionais. 

 Nesse sentido, materiais de apoio aos docentes, na forma de Unidades 

Didáticas (UD), por exemplo, consistem em uma ferramenta metodológica que 

visa a construção do conhecimento a partir dos conhecimentos prévios dos 

alunos e seu interesses. As UD também são conhecidas como unidades de 

aprendizagem e apresentam a vantagem de fazer com que o professor seja 

capaz de atuar como mediador da aprendizagem ao lado do aluno, que deixa 

de ser um elemento passivo na sala de aula e passa a exercer uma função 

ativa na própria construção do conhecimento (PEREIRA; BASSOS; BORGES, 

2008).  

As UD estimulam uma interação crítica-reflexiva entre aluno e professor, 

assim como entre os próprios educandos.  A partir do emprego das 

unidades didáticas, o discente tem uma maior liberdade para dialogar com o 

professor, expondo suas dúvidas e interesses, possibilitando uma integração e 

reconstrução dos conhecimentos a partir de diferentes pontos de vista.  

Com o uso de unidades didáticas, o professor passa a elaborar e 

ministrar suas aulas a partir dos conhecimentos que já fazem parte da estrutura 

cognitiva do alunado, bem como de seu cotidiano. Assim, as UDs tornam-se 
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ferramentas que podem ser organizadas de modo a proporcionar o estímulo ao 

estudo, tornando, também, o aprendizado mais prazeroso e significativo. Como 

afirma Albuquerque (2006, p. 11): 

As Unidades de Aprendizagem, também denominadas 
Unidades Didáticas, superam o planejamento linear e 
seqüencial proposto pelos atuais currículos e pelos livros 
didáticos, geralmente adotados pelas Escolas. Elas são um 
conjunto de atividades escolhidas de forma estratégica para 
trabalhar um determinado tema, objetivando aprendizagens 
mais significativas em termos de conteúdo, habilidades e 
atitudes. 

 

As UD devem ser elaboradas de forma a cumprir um objetivo 

relacionado ao processo de ensino aprendizagem, tornando-o mais prazeroso, 

estimulante e significativo para o alunado. Nesse sentido, há uma fuga de um 

ensino tradicionalista e os educandos passam a ter a oportunidade de atuarem 

como sujeitos ativos na construção do próprio conhecimento. 

Com a utilização materiais de apoio aos docentes, é possível traçar uma 

contextualização do conhecimento, que também passa a ser ministrado tendo 

objetivos específicos para a compreensão do assunto, apresentando etapas 

com início, meio e fim bem descritas. Os objetivos escolares não devem ser 

desconsiderados, pois tornam a aprendizagem mais significativa para os 

alunos, além de proporem estratégias didático-metodológicas que facilitem o 

trabalho do professor em sala de aula (GALIAZZI et al., 2002).  

No sentido da contextualização dos conteúdos escolares, Goulart e 

Freitas (2005) afirmam ser necessário realizar um questionamento sobre a 

existência e a consequente possibilidade de elaborar abordagens 

metodológicas alternativas que sejam diferentes do ensino tradicionalista 

observado no processo educacional. Essas alternativas metodológicas devem 

estar presentes no processo educacional de forma a aproximar a realidade do 

aluno e facilitar a compreensão dos conteúdos que são abordados, também, no 

ambiente escolar. 

Nesse contexto, a estruturação dessas ferramentas deve apresentar 

certa complexidade, inerente aos conteúdos abordados, ao mesmo tempo em 

que possui uma flexibilização na organização dos conteúdos. Ou seja, não 

precisa seguir exatamente todas as orientações propostas no processo 
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educacional, mas também não pode ser feita ao acaso, com base no que os 

alunos irão desenvolver no decorrer das atividades. 

Além disso, as metodologias que fogem do ensino tradicionalista 

permitem a possibilidade de levantar dúvidas e questionamentos pelo alunado, 

ou seja, uma diversidade de ações e não um conjunto fechado de teorias e 

conceitos que devem ser seguidos rigorosamente. Nesse caso, alunos e 

professores passam a atuar em conjunto na busca de um ensino mais 

prazeroso e significativo para ambos. 

Ao se trabalhar com materiais alternativos de ensino, é preciso observar 

que, apesar de não possuírem uma estrutura completamente rígida, o 

planejamento deve ser parte constituinte de todas as suas etapas, visando 

estabelecer ideias e ações que possam ser seguidas, sem que haja prejuízo à 

aprendizagem. Outro fator importante do planejamento consiste em elaborar as 

atividades de acordo com o tempo que é disponível para o professor trabalhar. 

Dessa forma, o docente deve elaborar sua ferramenta didática levando em 

consideração os conteúdos a serem trabalhados, o tempo e recursos 

disponíveis, assim como os momentos em que os alunos poderão ajudá-lo na 

consecução das atividades, tornando-os sujeitos ativos do processo de ensino-

aprendizagem. 

Uma ferramenta importante, e que é cada vez mais ampliada e utilizada 

na área de Ensino de Ciências, se refere aos museus e aos centros de 

ciências. Eles são considerados espaços não formais de ensino, nos quais os 

alunos podem ter uma aproximação maior com os objetos de estudos, seja por 

meio de microscópios, cartazes ou exposição de modelos didáticos 

(MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2009). Esses locais de aprendizagem 

são essenciais, pois as expectativas, os conhecimentos prévios e culturais dos 

indivíduos influenciarão fortemente a sua aprendizagem (GUISASOLA; 

MORENTIM, 2007). Nesses casos, torna-se evidente a importância de uma 

metodologia alternativa de ensino para a contribuição da construção de uma 

aprendizagem mais significativa para os educandos. 

Porém, algumas escolas e professores também não possuem as 

condições financeiras e o tempo disponível para levar seus alunos aos centros 

de Ciências. A realidade atual é que, apesar do crescimento desses espaços 
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não formais de ensino, muitas vezes eles se restringem às grandes cidades e 

capitais, não sendo acessíveis a toda a população. Além do mais, outros 

fatores como o tempo limitado para a visita e a enorme quantidade de alunos 

por turma dificultam o controle do docente sobre todos os alunos. Isso funciona 

como um obstáculo na busca de metodologias diferentes para serem 

empregadas no processo educacional e acabam desmotivando os profissionais 

da área.  

O uso de modelos também constitui uma importante metodologia que 

pode ser aplicada em sala de aula, como alternativa para determinados 

conceitos teóricos que os discentes têm dificuldades em compreender. Nesse 

sentido, os modelos atuam como representações de fenômenos, fatos e ideias 

e visam tornar a aprendizagem mais rica em significados, ao passo em que os 

próprios alunos podem construir e desenvolver os modelos a serem 

empregados na construção do seu conhecimento (BRAGA, 2010). Em relação 

aos modelos, existe a necessidade de esclarecer as diferenças entre modelos 

mentais e conceituais. Nesse contexto, Krapas et. al (1997, p.186) apontam 

uma diferença entre modelos mentais e modelos conceituais: 

Quando algum produto resultante de um processo de 
modelagem passa a ser compartilhado por uma certa 
comunidade, recebe o nome de modelo conceitual e pode ser, 
em determinadas situações, transformado em um objeto 
concreto. Em ambos os casos, o que importa é a 
representação mental que se tem do modelo conceitual (ou do 
objeto que o representa) e que pode ser usada por várias 
pessoas. Modelos mentais e modelos conceituais são portanto 
representações de processos ou objetos do mundo real, 
construídos basicamente através do estabelecimento de 
relações analógicas. 

 

Uma consideração importante a ser feita em relação ao uso de modelos 

didáticos diz respeito às analogias, que são empregadas como associações 

para compreender um fato ou fenômeno que fogem da nossa compreensão por 

não estarem presentes com frequência em nossa realidade ou cotidiano. Braga 

(2010) afirma que as próprias analogias podem ser consideradas como 

modelos, pois contribuem para um objetivo específico, constituindo-se, assim, 

modelos pedagógicos.  
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No caso das analogias, deve haver um cuidado especial em sua 

utilização para que elas não se tornem os próprios obstáculos da 

aprendizagem dos alunos e acabem por dificultar a compreensão de 

determinado conteúdo. Elas não devem ser usadas levianamente e devem ter 

um objetivo claro e conciso a ser alcançado uma vez que são empregadas no 

processo de construção de novos conhecimentos na estrutura cognitiva dos 

alunados. 

Desse modo, torna-se evidente a necessidade de metodologias ou 

materiais didáticos que sejam acessíveis aos professores, independentemente 

de sua localidade, situação social e econômica. Tendo em vista que muitos 

docentes não dispõem de tempo para elaborar aulas e preferem materiais que 

não sejam apenas aulas expositivas, faz-se necessário a criação de sugestões 

e materiais que os educadores possam reproduzir, de modo a agilizar e 

dinamizar o processo de ensino e facilitar, também, a compreensão dos 

conteúdos pelos alunos. Assim, os professores poderão dispor de maior 

variedade de materiais a serem empregados de modo a contribuir para a 

aprendizagem significativa dos seus discentes. Os materiais devem possuir um 

objetivo específico de uso e empregar métodos que contribuam, de fato, para a 

aprendizagem significativa dos educandos e a melhoria do processo 

educacional. 

 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

Devido às dificuldades de aprendizado em relação ao conteúdo de 

Biologia e a dinâmica de aprendizagem possibilitada pelo uso de UDs e outras 

metodologias alternativas de ensino, a finalidade do presente trabalho consiste 

em elaborar um material didático que possa ser utilizado para o ensino de 

citologia no Ensino Médio. Tal ferramenta tem o propósito de elaboração e de 

desenvolvimento de aulas práticas e teóricas relacionadas aos assuntos de 

acordo com as suas próprias necessidades e limitações. Nesse contexto, o 

processo de ensino e aprendizagem passa a integrar teoria, prática e diálogo, 

tornando os conceitos mais significativos e facilitando sua compreensão. 
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4.3. APRESENTAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 

 

A ferramenta metodológica para apoio ao professor em sala de aula foi 

elaborada com base nos conteúdos conceituais sobre “Citologia”. Sua 

construção foi feita com apresentações de aulas expositivas e práticas, visando 

a uma interação entre diversos elementos significativos, que devem estar 

presentes no processo de ensino e aprendizagem.  

Dentre os conteúdos abordados encontram-se:  

1. O microscópio e sua utilização; 

2. Diferenciação entre células eucarióticas e procarióticas;  

3. As estruturas celulares e as suas respectivas organelas;  

4. Processos de divisão celular. 

As atividades selecionadas foram motivadas pela necessidade de uma 

interação entre um conteúdo com elementos abstratos e vocabulário complexo 

e uma aproximação com a realidade dos indivíduos, apesar de nem sempre 

isso ser alcançado com a contextualização das etapas. Buscou-se uma 

dinamização entre etapas expositivas e práticas, para que o aluno tenha maior 

motivação e interesse pelos conteúdos abordados. Além disso, foram utilizadas 

algumas metodologias, como os modelos didáticos, por exemplo, que visam 

estimular a capacidade de organização, assim como o desenvolvimento de 

suas habilidades psicomotoras. 

O ensino tradicional é basicamente voltado para a transmissão de 

conhecimentos, em que o aluno deverá ser capaz de compreender as 

informações que são repassadas e reproduzi-las futuramente. O aluno não se 

sente estimulado para participar do processo de construção do conhecimento, 

agindo como sujeito passivo âmbito escolar.  

Alternativas didáticas visam completar o processo educacional, já que 

favorecem uma participação mais ativa dos educandos na construção do 

próprio conhecimento. Metodologias variadas e com recursos como vídeos, 

imagens, modelos didáticos e aulas práticas contribuem, de fato, para uma 
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aprendizagem significativa. Além disso, são capazes de estimular o interesse e 

a busca por novas fontes de informação.  

Nesse contexto, o material elaborado para o ensino de citologia 

constitui-se uma ferramenta metodológica importante, tanto para professores, 

quanto para os discentes. Isso ocorre porque o educador tem em suas mãos 

um roteiro prático e que pode ser adequado às suas necessidades 

educacionais, além do fato de que os alunos passam a ter um novo material de 

estudo, que pode e deve complementar as informações que ele obtém na 

escola, como nos livros didáticos, por exemplo. 

É importante ressaltar que esse material não visa substituir o livro 

didático a ser empregado no decorrer do ano letivo, mas, sim, contribuir para 

agregar novos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais ao processo 

educacional. Dessa forma, espera-se, de fato, poder contribuir para a melhoria 

do processo de ensino e aprendizagem do conteúdo de citologia. 

O material alternativo para o ensino de citologia pode ser observado a 

seguir, no item 4.4. Como não se trata de uma unidade ou sequência didática 

propriamente dita, não foi estipulado tempo para a realização das atividades. 

Cada aula deve ser aplicada de acordo com a disponibilidade, planejamento e 

objetivos a serem alcançados por cada educador, sendo essas características 

específicas para cada um e seu respectivo planejamento.  

Nesse sentido, o docente não fica obrigado a cumprir todas as etapas 

propostas, podendo, então, selecionar quais atividades pode e pretende 

realizar de acordo com as suas próprias necessidades. Da mesma forma, o 

material segue uma sequência lógica de organização de conteúdos sobre 

citologia, mas também não significa que haverá prejuízo algum no processo de 

ensino e aprendizagem caso a ordem não seja seguida da maneira como foi 

proposta. 

 

 

4.3.1. Concepções alternativas relacionadas ao ensino de Citologia 

 

 Que o ensino de Biologia é capaz de gerar dificuldades de 

aprendizagem é um fato. Além disso, é preciso conhecer quais os principais 
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conteúdos e conceitos que geram algum tipo de equívoco ou concepção 

alternativa, dificultando o processo de aquisição de conhecimentos no âmbito 

escolar.  

 Tendo em vista os dados levantados a partir da presente pesquisa, 

segue abaixo um quadro explicando as principais concepções alternativas e 

erros conceituais que integram a estrutura cognitiva dos educandos. Vale a 

pena salientar que tais ideias independem de idade ou gênero, assim como 

não fazem menção específica ao nível de escolaridade em que os indivíduos 

se encontram. Devido ao caráter resistente das concepções alternativas, tais 

conhecimentos podem estar presentes durante toda a vida escolar de um 

indivíduo, da mesma forma como não são fáceis de serem corrigidas. 

 Nesse sentido, o quadro 08 visa relembrar quais são essas concepções 

alternativas que fazem parte da vida de muitos estudantes, na tentativa de 

contribuir para a elaboração de um aprendizado mais significativo e para a 

redução de tais ideias. 

 

 

Quadro 08 – Principais erros conceituais e concepções alternativas sobre citologia. 

 

Principais erros conceituais e concepções alternativas sobre citologia 

Concepções alternativas Estruturas relacionadas 

1. Algumas células não são 
microscópicas 

O aluno não associa o fato de a célula 
ser a menor unidade funcional com o seu 
real tamanho microscópico. 

2. A osmose consiste na passagem de 
solvente do meio mais concentrado para 
o de menor concentração 

Confusão entre estruturas presentes na 
membrana plasmática, assim como entre 
os tipos de transporte existentes. 
Associação de que todo tipo de 
transporte consiste na passagem do meio 
mais concentrado para o menos 
concentrado. 

3. A proteína é maior do que uma célula Falta de associação entre as estruturas e 
funções, tanto da célula quanto da 
proteína.  
O indivíduo nem sempre consegue 
perceber que as células contêm diversas 
proteínas em suas estruturas internas. 

Erros conceituais Estruturas relacionadas 

1. O ovo é uma célula Confusão com o modelo de célula que é 
ensinado em livros didáticos e no ensino 
básico. 
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Associação de estruturas celulares com 
as existentes no ovo, interpretando que 
possuem exatamente a mesma função 

2. Células procarióticas e eucarióticas Confusão na definição e diferenciação 
entre os dois tipos celulares. Além de 
associação com outras funções, como, 
por exemplo, a divisão celular. 

3. Células haploides e diploides Falta de conhecimento científico 
suficiente para diferenciar esses dois 
tipos de células.  
O sujeito associa o prefixo “di” apenas 
com a duplicação de alguma coisa, sem 
saber, de fato, explicar do que se trata.  
Respostas simplistas, sem a associação 
correta entre função e localização dessas 
células 

4. Tridimensionalidade das células Falta de associação entre as células, 
sendo um conhecimento pautado nas 
imagens bidimensionais presentes em 
textos e livros didáticos 

5. Tamanho e proporção entre estruturas 
celulares 

Conhecimento insuficiente para realizar a 
comparação entre as estruturas internas 
em relação aos seus respectivos 
formatos e tamanhos. 
Confusão entre diversas organelas e 
proporção inadequada entre as estruturas 
em si e em comparação com o tamanho 
da célula como um todo. 

6. Funções das organelas e demais 
estruturas celulares 

Confusão entre as funções 
desempenhadas pelas organelas 
celulares. 
Falta de conhecimento para citar todas as 
organelas presentes em cada tipo de 
célula (eucariótica ou procariótica), assim 
como as suas respectivas funções e 
importância para a célula. 

 

 

4.4. MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO AO PROFESSOR 

 

 Observação: as figuras contidas nesse material não apresentam 

proporção de escala e utilizaram cores fantasia, ou seja, as cores empregadas 

não correspondem necessariamente à coloração real da estrutura. 

 

 

4.4.1. Elaboração de um desenho de uma célula (eucarionte ou procarionte). 
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O docente deverá entregar uma folha A4 branca para cada um dos 

alunos e solicitar que eles façam o desenho de uma célula (cada aluno fica livre 

para escolher qualquer tipo de célula que desejar), de acordo com o que 

lembram a respeito do conteúdo. Os alunos devem representar todas as 

estruturas que forem capazes de lembrar e deverão elaborar uma legenda para 

que o professor possa identificar o que foi desenhado. 

 Em seguida, os alunos deverão apresentar os desenhos para a turma, 

explicando as estruturas retratadas e relatando o motivo da escolha da célula 

desenhada. Nesse caso, o professor deverá observar se o aluno escolheu 

determinada célula porque era mais fácil de retratá-la ou porque não se 

lembrava de nenhuma outra.  

 Ao final dessa etapa, a turma deverá entregar a atividade para que o 

professor possa analisá-la identificar possíveis erros e concepções alternativas 

que tenham se manifestado. Os desenhos deverão ser arquivados até o final 

da unidade didática, para que sirvam de comparação com a última etapa 

realizada. 

 

 

4.4.2. Microscópio 

  

 Tendo em vista a importância dessa ferramenta para o Ensino de 

Ciência, foi elaborada uma etapa toda voltada para que o professor possa 

conhecer modos de explorar o microscópio em sala de aula. 

 

 

4.4.2.1. Discussão de texto: Microscópio 

 

 Essa atividade é destinada à leitura e à discussão do texto sobre 

microscópio. O professor deverá entregar uma cópia do texto para cada um 

dos alunos e solicitar que eles façam uma leitura em grupos (de três a quatro 

alunos). Após a leitura, o professor deverá conduzir uma leitura coletiva, em 

que alguns alunos poderão ler partes do texto até que o mesmo tenha sido lido. 
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Em seguida, o docente deverá conduzir uma discussão a respeito do 

texto, de tal forma que os alunos sejam estimulados a expor suas dúvidas e 

levantar questionamentos. Nesse momento, o professor deverá indagar aos 

alunos sobre as partes que eles consideraram mais interessantes, assim como 

perguntar o que eles já conheciam a respeito dos microscópios.  

 

Texto 01 - Microscópio 

 O microscópio é uma ferramenta amplamente usada para a investigação 

da natureza e seus fenômenos, mas poucos sabem como esse aparelho foi 

construído. Os holandeses Zaharias e Hans Janssen teriam sido os primeiros a 

elaborar um microscópio ao aproximar duas lentes em um tubo e perceber que 

esse fato ocasionava um aumento da imagem de objetos muito pequenos. 

Acredita-se que essa descoberta tenha ocorrido em 1591, entretanto, não 

existem registros de que os dois holandeses teriam usado esse aparelho para 

investigação de fatos e fenômenos científicos. O microscópio seria parecido 

com o da figura 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Imagem de um microscópio composto. 

 

 Apesar dessa descoberta, outro holandês foi o responsável por construir 

um microscópio e empregá-lo como ferramenta para investigação de 

fenômenos da natureza. O nome dele é Antonie van Leeuwenhoek (1632-

1723), que construiu um microscópio simples com apenas uma lente a partir de 

seus conhecimentos em óptica. O nome desse aparelho ficou conhecido como 

microscópio simples (figuras 32 e 33), exatamente pelo fato de utilizar apenas 
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uma lente, ao contrário do microscópio construído por Zaharias e Hans 

Janssen. Com esse aparelho simples, Leeuwenhoek conseguiu observar 

amostras de esperma, água e sangue, sendo capaz de constatar a existência 

de partículas minúsculas, como é o caso de espermatozoides, hemácias e de 

microrganismos nas amostras analisadas (MORATO, et al., 1998). 

Figuras 32 e 33 – Imagem de microscópios simples construídos por Antonie van 

Leeuwenhoek. 

 

 O poder de resolução do olho humano é de aproximadamente 0,1mm. 

Isso significa que se a distância entre dois pontos for maior do que 0,1mm 

seremos capazes de vê-los a olho nu, caso a distância seja menor do 0,1mm, 

não conseguiremos distinguir os pontos, pois a imagem perde nitidez. 

 Atualmente existem outros tipos de microscópios, além do simples que 

foi elaborado por Leeuwenhoek. Em 1939, foi criado um microscópio eletrônico 

de transmissão (figura 34), que utiliza um feixe de elétrons ao invés da luz, 

possibilitando que a imagem seja vista por micrografia ou em uma tela 

fluorescente. Esse aparelho é capaz de aumentar a estrutura celular em até um 

milhão de vezes, viabilizando o estudo detalhado da célula, assim como de 

seus mecanismos metabólicos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 – Imagem de um microscópio eletrônico de transmissão. 
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Outro microscópio importante para o estudo da natureza é o eletrônico 

de varredura (figura 35). Com esse aparelho é lançado um feixe de elétrons 

que, ao contrário dos outros microscópios, não atravessa o objeto, mas, sim, 

varre-o, possibilitando a formação de uma imagem tridimensional.  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 35 – Imagem de um microscópio eletrônico de varredura. 

 

É importante observar algumas características ao se trabalhar com um 

microscópio. Uma delas é que o material a ser analisado deve ser fino, ou seja, 

sua espessura deve ser muito pequena, para que os feixes de luz do 

microscópio sejam capazes de atravessar o objeto e permitam a formação da 

imagem. Caso contrário, o que ocorre é a formação de uma mancha escura, 

pois não houve a passagem de luz pela amostra a ser analisada. Por isso, 

também, que o material deve ser colocado em lâminas e cobertos por 

lamínulas, pois se trata de um material de vidro transparente que também 

permite a passagem da luz. 

 Outro detalhe essencial é que muitas células somente podem ser vistas 

ao microscópio comum se elas passarem por algum processo prévio de 

coloração de suas estruturas. Nesse caso, existem diferentes corantes que são 

utilizados, tendo em vista que alguns deles reagem especificamente com 

alguma parte da célula em detrimento das demais. Para a observação de 

células vivas são usados corantes vitais, que não danificam a sua estrutura e 

permitem a visualização de processos metabólicos que ocorrem no interior da 

célula. 
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4.4.2.2. Aula expositiva dialógica: Conhecendo o microscópio  

 

 

 

 

 

A partir desta etapa espera-se que os alunos tenham um conhecimento 

básico a respeito da maneira correta de se utilizar um microscópio, assim como 

se familiarizem com as suas estruturas.  

A primeira parte consistirá em uma aula expositiva dialogada, de tal 

forma que o professor seja capaz de explicar os principais constituintes do 

microscópio para a turma. O professor entregará para cada um dos alunos uma 

imagem de microscópio, em folha de ofício A4 (figura 36). Essa imagem 

apresenta uma legenda com os principais constituintes de um microscópio 

óptico e, a partir dela o professor explicará suas principais funções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Imagem de um microscópio óptico e seus principais constituintes. 

 

O microscópio é uma ferramenta utilizada para aumentar objetos que 

não são possíveis de serem visualizados a olho nu, como células, por exemplo, 

e apresenta algumas características específicas, como por exemplo, o uso de 
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lentes de aumento, iluminação e mecanismos de movimentação da amostra a 

ser observada. 

De acordo com a figura 36, a base (número 1) é a parte que sustenta o 

aparelho, devendo permanecer fixa em uma superfície reta, para não causar 

danos ao aparelho. 

Diretamente ligado à base do microscópio, encontra-se o braço (número 

4) cuja função é a de segurar e alinhas a parte óptica (das lentes) do aparelho, 

assim como facilitar o seu transporte. Ao mover um microscópio, deve-se 

apoiar a base em uma das mãos, enquanto a outra segura o braço. 

A platina (número 6) é o local em que a lâmina (com o material ou 

espécime a ser observado) deverá ser colocada. O charriot (número 7) 

compreende o mecanismo de movimentação da lâmina na platina.  Com essa 

estrutura, é possível manter um determinado foco e aumento enquanto a 

lâmina é deslizada para visualização de outras estruturas ou pontos da lâmina. 

Em relação ao conjunto de lentes, o microscópio apresenta lentes 

objetivas (número 8), com aumentos de 10x, 20x, 40x e 100x (podendo variar 

de um microscópio para outro). O revólver (número 9) é a parte que sustenta 

as lentes objetivas e também apresenta capacidade de rotação das lentes, 

permitindo que uma lâmina possa ser observada pelas objetivas sem que tenha 

que ser retirada da platina, pois as objetivas giram por cima da lâmina.  

Outra lente presente é a ocular (número 11), sendo responsável pela 

formação da imagem que é vista pelo olho e amplia a imagem que é 

transmitida pela lente objetiva. A ocular é ligada ao aparelho por meio do 

canhão (número 10) cuja função é manter a ocular a uma distância adequada 

das objetivas, assim como bloquear a luz dispersa.  

Para que o microscópio seja capaz de transmitir a imagem para a ocular, 

é preciso iluminação, que é fornecida pela fonte de luz (número 2). A luz é 

emitida quando o aparelho está ligado a uma fonte elétrica e direcionada para o 

condensador (número 5), que é formado por um conjunto de lentes capazes de 

focalizar a luz oriunda da fonte para a platina (onde a lâmina permanece 

apoiada). 

O foco da imagem observada pela ocular pode ser modificado de acordo 

com o parafuso de foco (número 3), o qual deve ser girado até que a imagem 
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formada esteja nítida para o observador. Nesse parafuso existe um 

macrométrico e um micrométrico, que servem para dar um ajuste mais fino e 

nítido para a imagem.  

É importante que os alunos estejam em um laboratório com o apoio de 

microscópios para a realização dessa etapa, mas caso isso não seja possível, 

o professor pode contar com o apoio de figuras e imagens que demonstrem os 

principais aspectos abordados na aula. 

A segunda etapa deverá ser realizada com recortes de papel com letras 

pequenas escritas, conforme a figura 37. Os alunos se dividirão em grupos de 

3 pessoas por cada microscópio e cada equipe receberá um conjunto de letras 

(de acordo com a figura 37). Dessa forma, o aluno será capaz de observar 

suas características de aumentar o objeto e inverter a imagem final.  

 

 

 

Figura 37 – Imagem das letras que deverão ser usadas em aula prática. 

 

Cada grupo receberá um conjunto de cinco (5) letras recortadas e uma 

(1) lâmina e lamínula (figura 38). A equipe terá que colocar cada letra em cima 

da lâmina e cobri-la com uma lamínula. Em seguida, o conjunto montado 

deverá ser apoiado na platina do microscópio para, então, ser visualizado. O 

microscópio deverá estar ligado a uma fonte de energia e os alunos deverão 

posicionar a platina próximo às lentes objetivas e visualizar, por meio da lente 

ocular, a imagem formada. O ajuste do foco deverá ser realizado pelos 

parafusos de foco. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 – Imagem de lâmina (1) e lamínula (2). 

A  E  I  O  U 
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A partir dessa atividade, os alunos deverão ser capazes de observar que 

a letra A, por exemplo, aparece de cabeça para baixo e a letra E que aparece 

invertida. Os discentes deverão observar que as demais letras não sofrem 

alteração devido ao seu formato.  

 

 

4.4.2.3. Discussão de texto: Curiosidades sobre a qualidade da imagem no 

microscópio óptico 

 

 

Texto 02 – Curiosidades sobre a qualidade da imagem no microscópio 

óptico 

 Você deve ter percebido que a imagem formada pelo microscópio não é 

nítida e que você tem que ajustá-la (girando o botão de parafuso do foco) de tal 

modo que a imagem melhore e fique menos borrada. Alguns fatores interferem 

diretamente na imagem que é formada, sendo eles: brilho, foco, resolução e o 

contraste da imagem. 

 Nesse caso, o brilho está relacionado à intensidade de luz ou à 

obscuridade de imagem. O feixe de luz que é direcionado à amostra pode ser 

regulado, tornando-se mais ou menos intenso e alterando o brilho da imagem.  

Outra atitude que pode melhorar o brilho da imagem diz respeito à 

voltagem da lâmpada, que também pode ser trocada de modo a permitir uma 

melhor visualização da estrutura analisada. A luminosidade resultante 

encontra-se relacionada, também, com a abertura numérica da lente objetiva, 

ou seja, quanto maior for a abertura da objetiva, maior será o brilho na imagem 

formada.  

As figuras 39 e 40 representam a imagem de um microscópio ao 

visualizar um grão de pólen com boa e fraca luminosidade, respectivamente. 
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Figuras 39 e 40 – Comparação de imagens de grão de pólen em microscópio com boa (39) e 

fraca (40) luminosidade. 

 

Já o foco está relacionado com uma imagem borrada ou com manchas, 

por exemplo. Nesse sentido, é importante, para ajuste adequado do foco, que a 

imagem esteja bem definida e nítida. O foco depende da distância focal, 

podendo ser controlado pelos botões de foco (ou parafuso de foco), que 

apresenta o macro e micrométrico (que fornecem um ajuste mais fino e 

delicado à imagem). É importante observar a espessura da lâmina utilizada, 

pois caso ela seja muito grossa o foco da imagem pode ser prejudicado. 

Normalmente, as objetivas apresentam, em sua lateral, a espessura adequada 

da lâmina a ser empregada no microscópio para o seu respectivo aumento. As 

figuras 41 e 42 representam a imagem de um microscópio ao visualizar um 

grão de pólen com o foco adequado e com a imagem fora de foco, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Figuras 41 e 42 - Comparação de imagens de grão de pólen em microscópio com foco 

adequado (41) e fora de foco (42). 

 

Outro fator que deve ser levado em consideração, é a resolução da 

imagem. Ela se refere á confusão que é feita ao se observar dois pontos 

distantes como um único ponto, devido à distância entre eles, ou seja, ao poder 

de resolução do aparelho. Isso pode estar relacionado com a abertura da lente 

objetiva e, nesse caso, quanto maior for a abertura da objetiva, maior será a 
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resolução da imagem formada. Esse fator também se relaciona com o 

comprimento de onda da luz oriunda da fonte de luz. Neste último caso, a 

resolução será melhor conforme o comprimento de onda diminui. As figuras 43 

e 44 representam a imagem de um microscópio ao visualizar um grão de pólen 

com alta e baixa resolução, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Figuras 43 e 44 – Comparação de imagens de grão de pólen em microscópio com alta (43) e 

com baixa (44) resolução. 

 

O contraste da imagem também está relacionado com a luminosidade 

projetada, mas em áreas adjacentes da amostra. A intensidade de luz pode ser 

alterada para mudar o contraste, assim como a abertura do diafragma. As 

figuras 45 e 46 mostram a imagem de um microscópio ao visualizar um grão de 

pólen com um contraste bom e um ruim, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Figuras 45 e 46 – Comparação de imagens de grão de pólen em microscópio com um 

contraste bom (45) e ruim (46). 

 

 

4.4.2.4. Atividade Prática: Montando um “microscópio”  

 

Como afirmam Zuanon, Diniz e Nascimento (2010), muitas escolas não 

possuem recursos como laboratórios e até mesmo microscópios para que os 

professores consigam ministrar aulas de Biologia e Ciências. Em relação a 
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esses conteúdos, os docentes apresentam limitações para ensinar os de 

natureza abstrata e microscópicas. Apesar das limitações físicas do processo 

educacional, o professor deve recorrer a metodologias alternativas de ensino 

que visam suprir essas dificuldades.  

Nesse sentido, o educador pode montar, especialmente para o ensino 

de citologia, microscópios simples que podem ser empregados em sala de aula 

e que, também, podem ser utilizados pelos discentes para estudar fenômenos 

presentes em seu cotidiano. Tal metodologia auxilia na motivação, pois o aluno 

passa a construir uma ferramenta que pode ser empregada na construção do 

próprio conhecimento, tornando, assim, o aprendizado mais prazeroso. 

 Essa atividade proposta consiste em fazer uma lente de aumento a 

partir de materiais de fácil acesso para explicar que não é só um microscópio 

que tem capacidade de aumentar os objetos observados. Utilizar ferramentas 

simples para que o aluno perceba a capacidade de aumento das lentes. Os 

alunos poderão ser divididos em grupos de três (3) alunos para a realização 

dessa atividade prática. 

 

4.4.2.4.1. Construção de um microscópio simples 

 

Materiais: 

- Duas lentes de aumento (igual a de uma lupa, por exemplo). 

- 1 folha de papel ofício A4 com escrito (pode ser um texto, por 

exemplo). 

Preparo: 

- Colocar uma das lentes próxima ao papel, para que o escrito fique um 

pouco maior do que o original. Em seguida, posicione a segunda lente entre a 

primeira e os seus olhos. A última lente deverá ser movida até que o escrito no 

papel esteja nítido ao observador.  

Resultados esperados: 

O aluno deverá ser capaz de perceber que ao posicionar a primeira lente 

o escrito será observado em tamanho maior do que o tamanho em que foi 

impresso (ou escrito). Com a inclusão da segunda lente, a imagem vista pelo 

indivíduo fica ainda maior do que com a primeira. Dessa forma, espera-se que 
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o discente possa compreender a capacidade de aumento das lentes, requisito 

básico para o funcionamento dos microscópios.  

A partir desta experiência, é possível ao educando perceber a 

possibilidade de visualização de estruturas microscópicas, como as células, por 

exemplo, tendo em vista que a sua visualização depende diretamente do 

aumento das lentes utilizadas e do aparelho empregado para sua observação. 

Nesse caso, espera-se, também, que o aluno seja capaz de perceber a 

importância dos microscópios para o estudo da citologia, assim como para 

outras áreas da Biologia. 

 

4.4.2.4.2. Construção de uma lente de aumento a partir da água 

 

Materiais: 

- 1 pote pequeno. 

- Objetos soltos (como moedas, botões, bola de gude, entre outros). 

- Filme plástico. 

- Água. 

- Elástico. 

Preparo: 

- Colocar os objetos soltos dentro do pote e tampá-lo com o filme 

plástico de tal modo que ele fique um pouco frouxo. Em seguida, o elástico 

deverá ser utilizado para prender o filme ao pote. O plástico filme deverá ser 

afundado um pouco para dentro do pote, formando uma concavidade, que 

deverá ser preenchida com água (sem que a água vaze para dentro do pote).  

Em seguida, os alunos deverão observar o produto final e fazer suas 

próprias conclusões a respeito do ocorrido. Ao final, o professor deverá realizar 

uma discussão com a turma, de tal modo que todos os grupos exponham as 

suas opiniões a respeito do experimento e possam elaborar uma conclusão em 

conjunto. 

Resultados esperados: 

Os objetos que estão dentro do pote poderão ser visualizados com um 

determinado aumento em relação ao tamanho original antes de serem 
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colocados no pote. Os alunos deverão ser estimulados a levantar indagações e 

explicações sobre o ocorrido, na tentativa de compreender o fenômeno. 

 Nesse caso, espera-se que os alunos percebam que a água atua 

desviando os raios de luz para dentro do pote como se fosse uma lente. Tal 

fato ocorre devido ao fato da água estar em uma superfície côncava, 

permitindo a convergência dos raios da luz para o interior do pote, 

proporcionando o aumento do tamanho dos objetos visualizados dentro do 

pote. A partir desse fato, os alunos poderão compreender que a água funciona, 

neste caso específico, como um tipo de lente, sendo capaz de proporcionar, 

também, o aumento dos objetos. 

 

 

4.4.3. Conhecendo a célula 

 

 Na primeira etapa desta atividade, o professor solicitará aos alunos que 

eles digam o que sabem sobre as células e seu descobrimento. Os tópicos que 

surgirem deverão ser anotados no quadro para posterior discussão. 

O professor deverá, então, usar o texto para introduzir o conteúdo de 

citologia. A partir do texto, será possível abordar alguns aspectos teóricos 

sobre a descoberta da célula e, então, o professor poderá apresentar suas 

principais características e constituintes.  O docente deverá entregar uma cópia 

do texto para cada um dos alunos e solicitar que eles façam uma leitura, que 

poderá ser feita individualmente ou em grupos (de três a quatro alunos). Após 

esse momento, é aconselhável realizar uma leitura conjunta com a turma toda, 

dessa forma, os alunos estarão trabalhando características como a expressão 

oral e poderão realizar uma segunda análise do texto em questão.  

Em seguida, o educador deverá solicitar que os alunos digam os 

principais aspectos que eles puderam perceber no texto. Nesse momento, o 

professor deverá anotar no quadro, para que todos possam visualizar, os 

tópicos que foram apontados pelos alunos e realizar uma comparação com os 

tópicos apresentados ao início da atividade. Dessa forma, será possível iniciar 

uma discussão a partir deles e introduzir o conteúdo de Citologia, explicando os 
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conceitos que foram apresentados durante a atividade por meio de uma aula 

expositiva dialógica. 

Nesse momento, os alunos terão a oportunidade de expor suas dúvidas 

e questionamentos sobre o conteúdo e aprofundar os seus conhecimentos. 

Espera-se, com isso, tornar a aprendizagem mais significativa pelo fato dos 

conceitos serem trabalhados em cima de conteúdos que os alunos já 

conheciam, de tal modo que os conceitos presentes em sua estrutura cognitiva 

possam ser reacomodados a partir da chegada de novas informações e 

auxiliando na construção do novo conhecimento. 

 

 

4.4.3.1. Discussão de texto: Conhecendo a célula 

 

Texto 03 - Conhecendo a célula. 

 

Robert Hooke e Antonie van Leeuwenhoek. Você já ouviu esses nomes 

antes? Sabe quem foram essas pessoas e quais as suas contribuições para as 

nossas vidas? Você sabe, também, o que eles têm a ver com o estudo das 

células? Caso a sua resposta tenha sido “não”, para qualquer uma dessas 

perguntas, então, você tem que prestar atenção no que vamos discutir agora. 

Ao contrário do microscópio, por exemplo, que foi construído pelos 

homens, alguns fatos da natureza não podem ser criados, mas sim, 

descobertos. Um desses fenômenos descobertos pelo ser humano é a célula. 

Isso mesmo, uma estrutura tão pequena e que não pode ser vista a olho nu foi 

descoberta pelo cientista físico Robert Hooke (1635-1703), mencionado no 

início do texto. 

Alguns anos após a invenção do microscópio pelos Janssen, Robert 

Hooke apresentou, em 8 de abril de 1663, seus estudos com microscópio para 

a comunidade científica, sendo a primeira pessoa conhecida a empregar essa 

ferramenta para estudos da natureza. Algumas das amostras analisadas 

incluíam musgos e pedaços de cortiça. 

Os estudos de Hooke foram revolucionários para a comunidade 

científica, tendo em vista que deu origem ao termo células. Isso deriva do fato 
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dele ter analisado fatias de cortiça e denominado os seus pequenos 

compartimentos, como eram vistos pelo microscópio, de cells (nome em inglês 

que significa células quando traduzido para o português). Sabe-se que o termo 

célula em português, na verdade, é oriundo do termo cellula, diminutivo de cella 

que significa compartimento pequeno em latim.  

De acordo com Morato et al. (1998) , Hooke conseguiu observar o corte 

transversal de um pedaço de cortiça, ou seja um pedaço de uma casca de 

árvore (figura 47) e utilizou esse novo termo, cells, para identificar espaços 

vazios observados na constituição do vegetal. Como a cortiça é constituída por 

células mortas, que protegem a árvore, o que Hooke visualizou foram apenas o 

envoltório das células e os espaços vazios que eram ocupados pelas células 

vivas. 

 

 

 

 

 

Figura 47 – Pedaço de cortiça como visto ao microscópio por Robert Hooke. 

 

Nessa época, apesar da existência dos microscópios, muitos estudos 

eram apenas realizados com vegetais. Tal fato pode ter ocorrido pelo fato 

dessas estruturas celulares serem mais fáceis de serem visualizadas, por 

terem tamanho maior, e, também, em decorrência da baixa resolução dos 

microscópios existentes. 

Enquanto Hooke trabalhava com um microscópio composto para 

observar a cortiça, outro cientista, Antonie van Leeuwenhoek, estudava células 

sanguíneas, do esperma e da água.  Leeuwenhoek conseguiu isolar e 

identificar os glóbulos sanguíneos (figura 48), descobrindo a presença de 

microrganismos na água. Sua contribuição foi de grande importância para a 

microbiologia, sendo que sua publicação, em 1677, nas Phylosophical 

Transactions of the Royal Society of London, pode ser considerada como o 

surgimento da microbiologia para alguns cientistas (MORATO et al., 1998).  
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Figura 48 – Glóbulos sanguíneos vistos por microscópio eletrônico. 

 

Apesar da importância das observações e das descobertas feitas por 

estes cientistas, o estudo das células não evoluiu muito nos anos seguintes. 

Apenas entre os anos de 1838-1839, o zoólogo Theodor Schwann (1810-

1882), que era estudioso da anatomia animal, se reuniu com Mathias Jakob 

Schleiden (1804-1881), estudioso da anatomia e fisiologia vegetal, para discutir 

aspectos relacionados à organização microscópica dos seres vivos. 

Aproximadamente entre esses anos, os dois cientistas chegaram a conclusões 

de que a célula é a parte estrutural básica a constituição de todos os seres 

vivos. A partir desta conclusão, foi estabelecida a teoria celular moderna 

(MORATO et al, 1998).  

É importante analisar que o surgimento de novas ferramentas 

empregadas nas investigações de fenômenos da natureza, como foi o caso dos 

microscópios, pode auxiliar a descoberta de novas informações importantes à 

comunidade acadêmica. As contribuições feitas por diversos cientistas resultam 

em novas descobertas e em melhorias de ferramentas já existentes, mas não 

significa que as velhas tenham que ser descartadas. 

Bom, agora que você já sabe como as células foram descobertas, que 

tal discutir isso com os seus colegas de classe. Será que todos acham que 

essas descobertas também foram importantes para a comunidade científica? 

 

 

4.4.4. Membrana plasmática 

 

Essa etapa destina-se à explicação de conceitos teóricos a respeito do 

conteúdo de citologia, tendo em vista que já foram abordados aspectos teóricos 

relacionados à importância e utilização do microscópio para a área, assim 
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como o descobrimento da célula. Para dar início, o professor deverá explicar os 

principais conceitos teóricos relacionados à membrana plasmática e, em 

seguida, realizar uma atividade prática sobre osmose, para representar a 

importância desse constituinte celular e um processo fisiológico do qual ele faz 

parte. 

 

 

4.4.4.1. Aula expositiva dialógica: Introdução à membrana plasmática  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 – Estrutura da membrana plasmática. 

 

Em uma primeira etapa, o docente deverá mostrar a figura de uma 

membrana plasmática aos alunos e perguntar o que eles conseguiram 

compreender a partir da imagem. Todos os conceitos levantados pelos alunos 

poderão ser discutidos, de tal forma que o professor comece a explicar como 

funciona a membrana plasmática e como ela é organizada. 

Nesse sentido, os alunos deverão ser capazes de identificar os 

principais componentes que formam as membranas, sendo eles: fosfolipídios, 

proteínas (periféricas e integrais) e glicídios, conforme pode ser observado na 

figura 49.  

Os fosfolipídios são elementos que apresentam uma “cabeça” com 

formato arredondado e uma cauda, sendo que o primeiro é hidrofílico 

(consegue se ligar à molécula de água) e o último é hidrofóbico (tem repulsão 

às partículas de água). Essa característica é importante, pois faz com a 

membrana possa atuar nos transportes de substâncias que entram e saem da 

célula. Esse processo ocorre devido á união de dois fosfolipídios, formando 
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uma bicamada fosfolipídica, em que os próprios constituintes da membrana 

conseguem transitar livremente, trocando de posição entre si. Assim, a cabeça 

hidrofílica da bicamada fosfolipídica está voltada ou para dentro da célula ou 

para o meio externo, enquanto que as caudas hidrofóbicas estão sempre 

voltadas umas para as outras. 

Em relação às membranas que fazem parte da membrana, estas podem 

ser divididas em dois grupos: as periféricas, que ficam aderidas à superfície da 

membrana, ou seja, ligadas aos fosfolipídios; e as integrais, que ficam dentro 

da bicamada fosfolipídica, sendo que atravessam todo o comprimento da 

membrana. São as proteínas integrais que participam de alguns transportes 

através da membrana. 

Já os glicídios formam uma camada denominada de glicocálix, que fica 

ligada à superfície externa da membrana. Esse complemento da membrana 

atua no reconhecimento e adesão das células a outras unidades celulares, 

possibilitando a formação de novos tecidos. 

A capacidade que os elementos da membrana plasmática possuem de 

trocar de lugar entre si caracteriza o Modelo do Mosaico Fluido. Isso ocorre 

porque eles não apresentam uma localização fixa (estática) dentro da 

membrana, fazendo com que ela consiga se moldar a determinadas situações, 

quando for necessário (por exemplo, para a endo e exocitose). 

A membrana plasmática possui uma característica especial, denominada 

de permeabilidade seletiva, que faz com ela seja capaz de regular tudo que 

entra ou sai da célula. É possível afirmar, então, que é a própria membrana que 

“seleciona” quais compostos devem ser transportados, assim como as formas 

pelas quais esses processos devem ocorrer. 

Nesse sentido, é possível incentivar os educandos a descobrirem as 

funções da membrana, sendo uma delas o controle e a realização dos 

transportes de substâncias entre as células e os meios em que elas se 

encontram. Além disso, essa estrutura reveste toda a superfície da célula, 

fornecendo proteção na medida em que ela é um dos principais revestimentos 

celulares existentes. 

É importante que os discentes sejam motivados questionados sobre as 

diferenças entre a parede celular e a membrana plasmática. Eles devem 
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reconhecer que ambas compartilham as funções de proteção e revestimento, 

mas que a as constituições químicas de cada uma são distintas, sendo que a 

parede celular pode ser formada por quitina (no caso dos fungos) e por 

celulose (em células vegetais). 

 

 

4.4.4.2. Discussão de texto e aula expositiva dialógica: Transportes pela 

membrana 

 

 O professor poderá iniciar a aula com o seguinte texto, relacionado ao 

cotidiano de muitos alunos:  

 

 

Texto 04 – Diferença de concentração 

 

“Suponha que você se encontra em um ônibus lotado que está se 

dirigindo ao seu terminal. Nessa situação, todos os passageiros 

desembarcarão na última parada, junto com você, mas o terminal encontra-se 

vazio. Então, em relação à quantidade de pessoas, é possível afirmar que o 

ônibus apresenta uma concentração maior do que o terminal. 

Você é uma das primeiras pessoas a desembarcar, então, esse 

processo é relativamente fácil, pois você não precisou gastar muita energia 

para se espremer junto aos demais passageiros para descer do ônibus. 

Ao desembarcar no terminal, você percebe que esqueceu o seu celular 

dentro do veículo e deseja retornar para busca-lo antes que alguém roube o 

seu aparelho. Mas acontece que muitas pessoas ainda estão descendo do 

ônibus. Mesmo assim, você cria coragem e enfrenta a multidão que está se 

dirigindo ao terminal e você passa a gastar muita energia para ir contra o fluxo 

natural de desembarque. 

Após muito sufoco e suor, o celular é resgatado e, nesse momento, a 

quantidade de pessoas dentro do ônibus se equipara com os indivíduos que já 

desembarcaram e começam a preencher o terminal rodoviário.” 
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Em um segundo momento, o docente deverá conduzir uma discussão 

sobre o texto, de tal forma que ele consiga direcionar os questionamentos e 

concepções dos indivíduos para a comparação do texto com os transportes 

que a membrana plasmática é capaz de realizar. Em seguida, deverão ser 

abordados, a partir de esquemas no quadro e explicações interativas com os 

alunos, os conceitos sobre os diferentes tipos de transportes realizados pelas 

células. 

 

Quadro 09 – Transportes que ocorrem através da membrana. 

 

Os transportes realizados pelas membranas plasmáticas são divididos 

em dois grupos principais (quadro 09): ativo e passivo. O primeiro é realizado 

com o gasto de energia pela própria célula e ocorre de tal forma que a 

substância é conduzida contra o gradiente de concentração. Já o segundo é 

caracterizado por não demandar gasto energético por parte da célula e por 

ocorrer, na maioria das vezes, a favor do gradiente de concentração.  

Osmose, difusão simples e difusão facilitada são exemplos de 

transportes passivos. Uma confusão comum dos educandos diz respeito à 

consideração de osmose como transporte ativo, pois ela é corresponde à 

exceção do tipo passivo que ocorre contra o gradiente de concentração. Entre 

os dois tipos de difusão, a principal diferença diz respeito ao tamanho das 

partículas que atravessam a membrana. Observe o quadro 10 para 

compreender as principais distinções entre esses tipos de transporte. 

 

 

 

 

 

 

Tipos de transporte pela membrana plasmática 

ATIVO PASSIVO 

Bomba de Sódio e Potássio Difusão simples 

Difusão facilitada 

Osmose 
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Quadro 10 – Transportes passivos que ocorrem através da membrana. 

 

Descrição de transportes passivos que ocorrem pela membrana 

plasmática 

Difusão simples Difusão facilitada Osmose 

Esse transporte ocorre 
diretamente através da 
membrana, pois as 
partículas (soluto) que 
são conduzidas de um 
meio a outro 
apresentam dimensão 
pequena. Com isso, o 
soluto é menor do que 
os fosfolipídios 
presentes na membrana 
e conseguem passar 
entre os compostos 
químicos da membrana. 
Exemplo disso ocorre 
com moléculas de 
oxigênio (O2) e gás 
carbônico (CO2), que 
transitam livremente 
para dentro e fora da 
célula, por conta do 
tamanho pequeno 
quando comparado com 
a respectiva estrutura 
celular. 

Quando um soluto é 
maior dos que os 
elementos da 
membrana, uma 
proteína integral passa a 
ser responsável pela 
condução do soluto 
entre os meios intra e 
extracelular. Esse caso 
representa a difusão 
facilitada, na qual cada 
proteína transportadora 
é específica para um 
determinado tipo de 
soluto. Esse fenômeno é 
comumente denominado 
de mecanismo “chave-
fechadura”, pois para 
cada soluto a ser 
carreado pela 
membrana existe 
apenas um tipo de 
proteína. 
Exemplo desse 
transporte corresponde 
à transferência de 
moléculas de glicose. 
Estas possuem formato 
grande que impossibilita 
sua passagem 
diretamente pela 
membrana, sendo 
necessário o auxílio de 
uma proteína que se 
adéque à sua estrutura 
para, então, conduzi-la 
de um local a outro. 

A água pode ser 
conduzida livremente 
através da membrana 
plasmática, 
caracterizando a 
osmose. Trata-se de um 
caso exclusivo de 
transferência de água a 
partir de um meio 
hipotônico para outro 
hipertônico a fim de 
equilibrar a 
concentração entre os 
dois meios. 
Exemplos são 
relacionados às células 
animais, que 
conseguem absorver 
água por osmose e 
aumentar seu volume, 
bem como podem 
perder água, em casos 
de ingestão de muito 
sal, por exemplo, 
fazendo com as células 
murchem ao equilibrar o 
gradiente de 
concentração dos meios 
por osmose. 

 

A difusão simples pode ser observada na figura 50, na qual os solutos 

são transportados do meio hipertônico para o hipotônico. O docente deverá 
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fazer com que os alunos percebam que as partículas passam diretamente pela 

membrana, sem recorrer a mecanismos auxiliares para que sejam conduzidos. 

Já a difusão facilitada está representada na figura 51, que mostra a 

especificidade da proteína em relação ao soluto que ela é capaz de carrear. Os 

alunos deverão reconhecer dois tipos diferentes de solutos, e que cada um 

deles é transportado por proteínas distintas, pois apresentam uma configuração 

estrutural para um determinado tipo de substância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 – Esquema representando a difusão simples. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 – Esquema representando a difusão facilitada. 

 

A osmose pode ser observada na figura 52. Nesse caso, é possível 

notar que o soluto não é transferido de um meio para outro, apenas o que 

muda de lugar são as moléculas de água. O educador deverá estimular os 

discentes a compreender como realmente ocorre esse processo, por isso, os 

alunos deverão ser estimulados a perceber que, na osmose, os volume de 

água varia para que os meios fiquem isotônicos, mas que, na verdade, não há 

mudança no número de partículas em cada solução. Isso ocorre porque a 

concentração é a relação entre o número de partículas e o volume de solvente 

presente em uma solução. Então, para igualar as concentrações, é necessário 
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apenas que a água seja conduzida para o meio hipertônico, sem que os solutos 

precisem sofrer transferência. 

Para explicar o funcionamento e a importância dos transportes ativos, o 

docente poderá discutir com os alunos um texto relacionado à Bomba de Sódio 

e Potássio. Esse tipo de transporte ativo é essencial para a condução dos 

impulsos nervosos em nosso organismo. Sem a sua realização, os estímulos 

recebidos pelos órgãos sensoriais não seriam conduzidos até o sistema 

nervoso e, consequentemente, não seria elaborada uma resposta adequada ao 

estímulo que foi recebido inicialmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 – Esquema representando a osmose através de uma membrana semipermeável. 

 

Para que os discentes compreendam a importância desse processo, o 

professor poderá apresentar o texto a seguir e, em seguida, discutir os 

principais aspectos que os educandos conseguiram compreender ou tiveram 

dificuldades em assimilar. 

 

Texto 05 – A relação entre impulsos nervosos e transporte ativo. 

 

O neurônio é a principal célula do sistema nervoso e apresenta a função 

de conduzir os impulsos nervos que são formados a partir de um estímulo que 
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é recebido pelo meio externo. Os impulsos são conduzidos no mesmo sentido 

e apresentam uma origem elétrica resultante de cargas elétricas das 

superfícies externas da membrana celular. Essa carga elétrica é resultado de 

uma diferença de concentração de íons sódio e potássio dentro e fora dos 

neurônios, sem a qual a condução dos impulsos nervosos seria interrompida 

(figura 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 – Transmissão de impulsos nervosos pelos neurônios. 

 

A membrana de um neurônio em repouso apresenta-se com carga 

elétrica positiva externamente e negativa do lado interno. Nesses casos, a 

membrana encontra-se polarizada, ou seja, pronta para receber e transmitir os 

impulsos nervosos. Dessa forma, as cargas elétricas estabelecem uma energia 

elétrica potencial através da membrana: o potencial de membrana ou potencial 

de repouso (diferença entre as cargas elétricas através da membrana).  

As cargas da membrana dos neurônios sofrem inversão com a chegada 

dos estímulos, tornando-a despolarizada. Isso acontece porque o impulso, 

representado por essa inversão de cargas, permite a entrada de sódio e a 

saída de potássio pela célula, fato que não deveria ocorrer em uma célula em 
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repouso. Assim que o impulso é transmitido a outro neurônio, a célula passa 

por uma repolarização, na qual ela retorna ao seu estado inicial, o repouso. 

O estímulo que gera o impulso nervoso deve ser forte o suficiente, acima 

de determinado valor crítico, que varia entre os diferentes tipos de neurônios, 

para induzir a despolarização que transforma o potencial de repouso em 

potencial de ação. Esse é o estímulo limiar. Abaixo desse valor o estímulo só 

provoca alterações locais na membrana, que logo cessam e não desencadeiam 

o impulso nervoso.  

O potencial de repouso é invariável para qualquer valor que exceda o 

potencial de ação. Ou seja, a intensidade do impulso independe do aumento do 

estímulo, pois uma vez que a sua condução foi ativada ele será propagado aos 

demais neurônios. Nesse contexto, a intensidade das sensações que serão 

interpretadas pelo sistema nervoso central dependerá do número de neurônios 

despolarizados e da frequência de impulsos.  

É importante lembrar que os impulsos são conduzidos a partir dos 

dendritos, seguem pelo corpo celular, percorrem o axônio e, da extremidade 

deste, são passados à célula seguinte (dendrito – corpo celular – axônio).  

Além disso, existe um espaço entre neurônios subsequentes, pois eles 

não se encostam. Essa região é denominada de sinapse e funciona como o 

local em que são liberados os neurotransmissores ao final da condução de 

impulso nervoso de um neurônio, de modo que essas substâncias induzem o 

próximo neurônio a sofrer despolarizar e dar continuidade à condução do 

impulso. Um neurotransmissor conhecido é a adrenalina, composto liberado em 

situações de emergência, por exemplo, em que o organismo precisa estar em 

alerta e transmitir os impulsos nervosos de maneira mais rápida e eficiente. 

 

Ao término da leitura, o docente deverá conduzir uma discussão de 

modo a identificar como os alunos compreenderam os conceitos chaves 

presentes no texto. Assim, o professor terá como levantar os conhecimentos 

prévios dos discentes em relação ao transporte ativo para, então, introduzir 

esse conteúdo. 

O docente deverá reforçar o fato de que a Bomba de Sódio e Potássio é 

um dos principais exemplos de transporte ativo (figura 54). Para ocorrer, é 
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necessário que a célula gaste energia, representada por moléculas de ATP, 

pois os solutos são transportados por proteínas específicas que demandam 

gasto energético por parte da célula para funcionar.  

Em condições normais dentro da célula, os íons de potássio (K+) tendem 

a se acumular dentro das células e os íons de sódio (Na-) tendem a 

permanecer no meio extracelular. Como o organismo visa manter um equilíbrio, 

as células acabam perdendo íons potássio e recebem sódio, por difusão. 

Porém, é fundamental uma diferença de concentração desses compostos 

dentro e fora da célula, para que ela fique “polarizada” e consiga conduzir 

impulsos nervosos de modo satisfatório. Nesse caso, então, uma proteína 

carregadora de íons K+ e Na- é ativada, com uma molécula de ATP, para 

conduzir 3 íons sódio para fora da célula e 2 de potássio para o seu interior a 

fim de se manter um desequilíbrio desses íons e o estado polarizado da célula, 

possibilitando a transmissão das descargas elétricas a partir de estímulos 

recebidos do meio externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 – Esquema representando a Bomba de Sódio e Potássio. 

 

 

4.4.4.3. Atividade prática: Osmose pela batata 

 

Materiais: 

- 1 batata cortada em fatias (no mínimo 3 fatias de batata). 

- 3 recipientes transparentes. 
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- Água. 

- Sal. 

Preparo: 

Os recipientes devem ser preenchidos com a mesma quantidade de 

água. No primeiro, deverá ser colocada uma grande quantidade de sal, no 

segundo, pouco sal e no último não deve ser acrescentado sal algum. Em 

seguida, deve ser acrescentando a cada um dos recipientes uma fatia de 

batata. Os alunos deverão esperar um tempo e, então, observar o que ocorreu 

em cada um dos potes. 

Resultados esperados: 

Nesse experimento, os alunos deverão perceber diferenças entre os 

pedaços de batata ao retirá-los dos recipientes. A intenção é que ocorra um 

debate para que os alunos cheguem a conclusão do que de fato ocorreu, ou 

seja, o processo de osmose (em que a água, ou o solvente, passa de um meio 

menos concentrado para um de maior concentração de modo a equilibrar a 

concentração em ambos os meios.).  

Os educandos devem notar alterações nos tamanhos das batatas dos 

recipientes com sal, dando ao professor a oportunidade de introduzir conceitos 

relacionados à osmose, como é caso de células túrgidas e plasmólise, por 

exemplo. Ele pode solicitar aos alunos que tentem dobrar os pedaços de batata 

e observem o que acontece, pedindo, também, que definam o que ocorre e, se 

possível, que formulem uma explicação para o ocorrido. 

O professor deverá estimular o surgimento de hipóteses e explicações 

para o fenômeno ocorrido e então, dar início à explicação do assunto a partir 

do que foi comentado pelos alunos. O docente deverá trabalhar, também, em 

cima dos erros que venham a ser cometidos nas explicações, de modo que 

eles percebam que os métodos científicos também são passíveis de erros. 

 

 

4.4.4.4. Atividade prática: Osmose no ovo 

 

Materiais: 

- 1 ovo de galinha. 



160 

 

- tubo plástico transparente de caneta esferográfica (ou tubo rígido 

semelhante). 

- copo pequeno ou vidro de boca larga. 

- água filtrada. 

- vinagre branco. 

- açúcar de cana (sacarose). 

- vela.  

- caneta marcadora (para retro-projetor). 

Preparo: 

Deixar a parte mais larga do ovo de molho no vinagre, por 

aproximadamente 24 horas, ou até que a sua casca se dissolva e se torne fina 

e mole, mas sem expor ou vazar o seu conteúdo interno (figura 55). O objetivo 

dessa etapa consiste em expor a membrana coquilífera do ovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 – Foto mostrando como o ovo deverá ficar após exposição em vinagre. 

 

Em seguida, a casca fina do ovo deve ser furada na extremidade mais 

estreita do ovo e, cuidadosamente, o seu conteúdo interno deverá ser 

removido. O tubo plástico da caneta deve ser acomodado no furo feito na 

casca e firmado (fixado) com a parafina da vela derretida, de modo a vedar 

completamente o furo.  
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A seguir, o interior do ovo e a parte do corpo da caneta devem ser 

preenchidos com uma solução com alta concentração de açúcar, tornando este 

meio hipertônico em relação ao meio externo. Em seguida, mergulhe a base do 

ovo, com a membrana coquilífera exposta, em um frasco com água pura, e 

marque imediatamente o nível da solução interna no corpo da caneta.  

Resultados esperados: 

Com o decorrer do tempo, os alunos serão capazes de observar um 

aumento do nível da solução contida no ovo, fazendo com ele fique inchado 

(figura 56). Nesse caso, a água estaria passando através das membranas do 

ovo para o seu interior de acordo com a concentração de soluto entre os meios 

formados. O processo descrito refere-se à osmose, pois o que ocorre é a 

transferência do solvente, a água, do meio hipotônico (a solução aquosa fora 

do ovo) para o hipertônico (solução com açúcar dentro do ovo), tendo como 

consequência perceptível a olho nu o aumento do volume do ovo. 

O docente pode começar uma discussão com os alunos a respeito dos 

resultados que eles estavam esperando e o que de fato ocorreu. A partir dos 

conceitos relacionados com a membrana celular, seria possível explicar o que 

acontece no processo de osmose, de modo a introduzir o conteúdo de 

transportes pela membrana. 

Por meio dessa atividade, os educadores poderão abordar conceitos 

relacionados às concentrações de soluções, como meios hipotônicos (baixa 

concentração), meios hipertônicos (alta gradiente de concentração) e meios 

isotônicos (com concentrações idênticas). Além disso, deverão ser abordados 

conceitos de plasmólise e turgescência, fenômenos decorrentes da passagem 

de água de um meio para outro e o consequente inchaço de uma estrutura ou 

redução de seu volume. 

 

 

4.4.5. Núcleo celular 

 

Essa atividade destina-se à explicação da estrutura nuclear da célula. A 

partir de uma atividade prática, os alunos perceberão que é possível extrair um 

constituinte celular da cebola, que condensado, é visível ao olho nu. Além do 
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fato de o professor poder introduzir conceitos relacionados ao núcleo celular, 

suas principais estruturas e mecanismos fisiológicos. 

 

 

4.4.5.1. Atividade prática: Extração de DNA da cebola 

 

Materiais: 

- 1 cebola picada. 

- 1 copo. 

- Detergente (neutro – incolor). 

- Água quente (70ºC a 75ºC). 

- Papel de filtro. 

- Álcool (conservado no congelador). 

- Palito japonês 

Preparo: 

Colocar a cebola lacerada, o detergente e a água quente no copo e 

esperar 15 minutos. Após esse período, colocar sob o gelo e filtrar a mistura. 

Após a filtração, o álcool deverá ser acrescentado de tal forma que apareçam 

duas fases. O DNA aparecerá na fase aquosa, que fica no fundo do copo e 

deverá ser retirado com o auxílio dos palitos, por meio de movimentos 

circulares, observando-se a fixação dos filamentos de DNA ao palito. 

Resultados esperados: 

Os alunos deverão observar a fixação do DNA ao palito e levantar 

indagações a respeito do procedimento, como, por exemplo, se é mesmo o 

DNA que está ali e não outra estrutura. Dessa forma, o professor poderá 

conduzir uma discussão a respeito do experimento, explicando que realmente é 

o DNA que foi extraído (devido às características químicas dos filamentos que 

permitem às moléculas de DNA aderirem ao palito, ao contrário do RNA que 

não se fixaria ao palito). 

A partir da discussão, o docente poderá explicar o conteúdo relacionado 

à constituição do núcleo celular, assim como os seus principais processos 

fisiológicos. 
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4.4.5.2. Aula expositiva dialógica: Introdução ao núcleo celular 

 

Para iniciar essa aula, o docente deverá exibir essa a imagem abaixo 

(figura 56) aos alunos e entregar um pequeno questionário, cujas perguntas 

referem-se diretamente à imagem. 

O questionário poderá conter os seguintes itens: 

1. O que você compreendeu a partir da imagem? 

2. Onde estão localizadas, dentro da célula, as estruturas representadas por 

filamentos? 

3. Qual a importância do material genético para um organismo? 

4. Quais as principais diferenças entre os componentes representados? 

5. Explique o que você conhece por genes, cromossomos, cromatina e DNA. 

 

 A partir dessas indagações, o docente será capaz de levantar os 

conhecimentos prévios dos alunos. Nesse momento, poderá ser iniciada uma 

aula expositiva dialogada, na qual todos poderão compartilhar suas opiniões e 

dúvidas a respeito do assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 – Esquema de elementos presentes no núcleo de células eucarióticas. 
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 Nesse contexto, o professor poderá dar continuidade ao conteúdo 

relacionado ao núcleo celular a partir das discussões. Alguns conceitos devem 

ser retomados, mesmo que não tenham sido comentados ao longo da aula. Por 

isso, é importante que o docente tenha um roteiro de tópicos que devem ser 

trabalhados para que a aula seja produtiva e rica em significados. 

 Em primeiro lugar, os discentes deverão reconhecer que o material 

genético é microscópico e, por isso, suas moléculas não podem ser vistas sem 

o auxílio de microscópios. A partir da figura 56, eles serão capazes de 

identificar que as informações genéticas ficam localizadas dentro do núcleo das 

células eucarióticas. É nesse momento que o professor deverá enfatizar que 

células procarióticas não apresentam núcleo definido, portanto suas estruturas 

genéticas ficam dispersas pelo citoplasma. 

 Em relação à importância do material genético, os alunos deverão 

reconhecer que todas as características dos seres vivos, assim como o seu 

metabolismo dependem dessas estruturas. Toda a expressão genética e o 

fenótipo (características visíveis externamente, como a cor do cabelo, por 

exemplo) decorrem das informações contidas nos genes. Os discentes podem 

associar isso ao caso do câncer, que corresponde a uma alteração na carga 

genética e que pode provocar mudanças fenotípicas. 

 Em termos de estruturas, é fundamental que os educandos saibam 

diferenciar o que realmente existe dentro do núcleo. O envoltório do núcleo é 

denominado de carioteca. Esse revestimento é todo coberto por poros, que 

permitem a troca de algumas moléculas entre o núcleo e o citoplasma. Existem 

manchas escuras, visíveis ao microscópio, denominadas de nucléolos e que 

consistem em fitas de RNA amadurecendo para formar os ribossomos. 

 Em relação ao material genético propriamente dito, existem as 

moléculas de DNA e de RNA, formadas por conjuntos de nucletotídeos 

fortemente uns aos outros. A composição dos ácidos nucleicos pode ser 

observada na figura 57. Eles apresentam um grupo fosfato que é ligado a um 

açúcar (ou grupo pentose) e a uma base nitrogenada. Eles formam a base do 

material genético, que podem ser tanto RNA como DNA. As principais 

diferenças entre eles estão descritas no quadro 11. Os açúcares podem ser de 
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dois tipos: ribose e desoxirribose, enquanto que existem cinco tipos de bases 

nitrogenadas: amina, timina, citosina, guanina e uracila. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 57 – Representação de um ácido nucleico. 

 

Quadro 11 – Diferenças de composição entre DNA e RNA. 

 

Comparação entre as estruturas de DNA e de RNA 

DNA RNA 

Seu formato é de dupla hélice, pois 

existem duas cadeias de DNA que se 

unem por meio de pontes de 

hidrogênio entre os nucletídeos.  

É constituída por uma fita simples de 

cadeia de ácidos nucleicos. 

Ao contrário do DNA, não precisa 

formar pontes de hidrogênio para unir 

nucleotídeos. 

Possui desoxirribose como açúcar. A ribose é o seu açúcar. 

Suas bases nitrogenadas são: 

citosina (C), guanina (G), amina (A) e 

timina (T). 

Suas bases nitrogenadas são: 

citosina (C), guanina (G), amina (A) e 

uracila (U). 

 

 Para finalizar esse conteúdo, o docente deverá abordar as diferenças 

entre cromatina e cromossomo. Nesse sentido, os alunos deverão 

compreender que cada molécula de DNA corresponde a uma cromatina, ou 

seja, cada conjunto de dupla hélice, formada por nucleotídeos é um filamento 

de cromatina. Essa estrutura fica “aberta” (sem se condensar) dentro do núcleo 

e é a partir dela que ocorrem processos como a duplicação do DNA 

(duplicação) e formação de RNA (transcrição). Ela sofre modificação quando a 

célula está se preparando para o processo de divisão celular, pois ela começa 

a se enrolar em estrutura proteicas denominadas de histonas e esse conjunto 
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passa a constituir a estrutura do cromossomo, como pode ser observado na 

figura 56.  

 Nesse caso, é fundamental que os alunos percebam as distinções entre 

cromatina e cromossomo, pois a primeira é a forma como o material fica dentro 

da célula em estado de “repouso”, enquanto que o cromossomo apenas surge 

no momento da divisão celular, inclusive após o DNA ter sido duplicado (o que 

ocorre ainda na fase de cromatina). 

 É interessante o docente realizar a diferenciação entre cromossomos e 

genes, pois os últimos correspondem apenas a determinados trechos da 

molécula do DNA. Já os cromossomos são formados pela fita completa de 

DNA enrolado com histonas, ou seja, é constituído pelo conjunto de vários 

genes. Pode-se afirmar, então, que os genes são subdivisões dos 

cromossomos que representam determinada característica específica, como a 

produção de uma proteína ou a coloração dos olhos, por exemplo. 

 

 

4.4.5.3. Atividade prática: Estudo do cariótipo 

 

 Cariótipo é uma ferramenta que permite a visualização e o consequente 

estudo dos cromossomos. Ele permite identificar o sexo do indivíduo, a partir 

da visualização dos cromossomos sexuais, bem como identificar a presença de 

alguma anomalia no material genético. Para a sua realização, os cromossomos 

de uma célula deverão ser extraídos (por processos químicos adequados) de 

uma célula que se encontra em processo de divisão (na fase da metáfase, os 

cromossomos apresentam o seu maior grau de condensação e podem ser 

facilmente visualizados pelo microscópio, ao contrário das demais etapas da 

divisão celular). 

 Tendo em vista que os seres humanos apresentam 23 pares de tipos 

distintos de cromossomos, pode-se afirmar, então, que um indivíduo normal 

possui 46 cromossomos em cada uma de suas células. Normalmente, o estudo 

do cariótipo é feito pela organização dos pares de cromossomos do número 1 

ao 22, sendo que o par de cromossomos sexuais são ordenados ao fim da 

sequência. É possível observar essa organização do cariótipo na figura 58. 
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 Essa atividade consiste na montagem de um cariótipo humano para que 

os alunos conheçam e se familiarizem com essa ferramenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 – Representação de um cariótipo humano. 

  

 Antes de dar início à atividade prática, o docente deve explicar aos 

alunos que os cromossomos podem ser divididos de acordo com o seu formato 

(figura 59). O ponto de união deles é chamado de centrômero e pode ter 

localização variada de acordo com tipo de cromossomo, fazendo com o que os 

formatos do cromossomo sejam distintos um em relação ao outro. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 – Tipos de cromossomos conforme a posição do centrômero. 

 

O docente deverá organizar a turma em cinco (5) grupos, sendo que 

cada um receberá os materiais descritos nas etapas a seguir. Serão 

elaborados os cariótipos humanos com base nos sexos masculino e feminino, 

bem como em relação às síndromes de Down, Turner e Klinefelter. O professor 

pode realizar um sorteio para dividir os cariótipos entre as equipes formadas. 

Além disso, os discentes têm que receber orientações para a confecção do 
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devido cariótipo (descritos a seguir), de forma que eles possam compreender 

as características de cada par de cromossomos e dos seus grupos.  

 

Materiais: 

- Canudos de plástico coloridos (pelo menos 7 cores diferentes). 

- Tesoura sem ponta. 

- Régua milimetrada. 

- Barbante. 

- Cartolina de cor clara. 

- Pinceis. 

 Orientações dos diferentes tipos de cariótipos para os grupos: 

 

I. Cariótipo feminino 

 

 Grupo A – Pares 1, 2 e 3. 

1- São os maiores cromossomos do cariótipo. Os alunos deverão dobrar ao 

meio seis canudos da mesma cor e cortá-los.  

2- Unir os pares e fixá-los com barbante, formando os braços superior e 

inferior. 

3- Cortar parte dos braços (caso seja necessário) para ajustar a posição da 

constrição primária. 

 Par 1 (metacêntrico): Não haverá corte dos braços. 

 Par 2 (submetacêntrico): Cortar 2cm do braço superior. 

 Par 3 (metacêntrico): Deverá ser cortado 1,5cm dos braços superior e 

inferior, pois é menor do que o primeiro par. 

 

Grupo B – Pares 4 e 5. 

1- São cromossomos grandes, ligeiramente menores que os do grupo A. Os 

alunos deverão dobrar ao meio seis canudos de mesma coloração e cortá-los.  

2- Unir os pares e fxá-los com barbante, formando os braços superior e inferior. 

3- Ajustar o tamanho dos cromossomos e a posição da constrição primária 

mediante corte dos braços: 

 Par 4 (submetacêntrico): Cortar 2cm do braço superior e 1cm do inferior 
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 Par 5 (submetacêntrico): Seu tamanho é parecido com o quarto par, 

então, devem ser cortados apenas 2cm do braço superior e 1,1cm do 

inferior. 

 

Grupo C – Pares 6 a 12. 

1- São cromossomos de tamanho médio. Dezesseis canudos de mesma cor 

deverão ser dobrados ao meio e cortados.  

2- Unir os pares e fixá-los com barbante, formando os braços superior e 

inferior. 

3- Ajustar a posição da constrição primária mediante corte dos braços. Como 

todos os pares deste grupo são e de tamanho menor que os cromossomos dos 

grupos anteriores, deve-se proceder da seguinte forma: 

 Pares 6 a 12 (submetacêntricos): Cortar 3cm do braço superior e 1cm do 

inferior. 

 

Grupo D – Pares 13, 14 e 15. 

1- São cromossomos de tamanho médio e cada par é ligeiramente menor que 

o par precedente. Seis canudos de mesma cor deverão ser dobrados ao meio e 

cortados. 

2- Unir os pares e fixá-los com barbante, formando os braços superior e 

inferior. 

3- Ajustar o tamanho dos cromossomos e a posição da constrição primária 

mediante corte dos braços: 

 Pares 13 a 15 (acrocêntricos): Cortar 4cm do braço superior e 1,5cm do 

inferior. 

 

Grupo E – Pares 16, 17 e 18. 

1- São cromossomos pequenos. Seis canudos de mesma cor deverão ser 

dobrados ao meio e cortados. 

2- Unir os pares e fixá-los com barbante, formando os braços superior e 

inferior. 

3- Ajustar o tamanho dos cromossomos e a posição de constrição primária 

mediante corte dos braços: 
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 Par 16 (metacêntrico): Cortar 3,5cm do braço superior e 3,5cm do 

inferior. 

 Pares 17 e 18 (submetacêntricos): Cortar 5cm do braço superior e 2cm 

do inferior. 

 

Grupo F – Pares 19 e 20. 

1- São cromossomos bem pequenos. Quatro canudos de mesma cor deverão 

ser dobrados ao meio e cortados. 

2- Unir os pares e fixá-los com barbante, formando os braços superior e 

inferior. 

3- Ajustar o tamanho dos cromossomos e a posição de constrição primária 

mediante corte dos braços da seguinte forma: 

 Pares 19 e 20 (metacêntricos): Cortar 4cm do braço superior e 3,8cm do 

inferior. 

 

Grupo G – Pares 21, 22 e sexuais (XX). 

1- São os cromossomos de menor tamanho do cariótipo. Quatro canudos de 

mesma cor deverão ser dobrados ao meio e cortados. 

2- Unir os pares e fixá-los com barbante, formando os braços superior e 

inferior. 

3- Ajustar o tamanho dos cromossomos e a posição constrição primária 

mediante corte dos braços da seguinte forma: 

 Pares 21 e 22 (acrocêntricos): Cortar 5cm do braço superior e 2,5cm do 

inferior. 

 Cromossomos sexuais femininos (metacêntricos): Cromossomos de 

tamanho médio. Utilizar dois canudos (com mesma coloração no Grupo 

C) e dobrá-los ao meio. Eles devem ser fixados com barbante e, então, 

cortar 4cm do braço superior e 3,8cm do inferior de ambos os pares. 

 

II. Cariótipo masculino 
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 Os alunos deverão repetir os mesmos passos anteriores para todos os 

grupos, com exceção dos cromossomos sexuais, os quais são masculinos (XY) 

nesse caso. 

 Cromossomos sexuais masculinos: Para o cromossomo sexual X 

(metacêntricos), deve ser empregado um canudo (de mesma cor 

utilizada no Grupo C) dobrá-lo ao meio e prender com barbante.  Cortar 

4cm do braço superior e 3,8cm do braço inferior de ambos pares. Para o 

cromossomo Y (acrocêntrico), pode-se utilizar coloração diferente e, 

então, cortar 7cm do braço superior e 4cm do braço inferior. 

III. Cariótipo Síndrome de Down (trissomia do cromossomo 21) 

 

1. Seguir os mesmos passos anteriores para todos os grupos. Deverá ser 

confeccionado um cromossomo 21 (acrocêntrico) a mais. 

 

IV. Cariótipo Síndrome de Turner (45, X0) 

 

1. Seguir os mesmos passos anteriores para todos os grupos, com exceção 

dos cromossomos sexuais, onde haverá apenas 1 cromossomo X. 

 

V. Cariótipo Síndrome de Klinefelter (47, XXY) 

 

1. Seguir os mesmos passos anteriores para todos os grupos, com exceção 

dos cromossomos sexuais. Deverão ser confeccionados dois cromossomos X e 

um cromossomo Y. Do seguinte modo: 

 Cromossomos sexuais: Para os dois cromossomos X, utilizar um canudo 

(de mesma cor utilizada no Grupo C), dobrá-lo ao meio e prendê-lo com 

barbante. Cortar 4cm do braço superior e 3,8cm do braço inferior de 

ambos pares. Para o cromossomo Y (acrocêntrico) utilizar coloração 

diferente. Cortar 7cm do braço superior e 4cm do braço inferior 

 

Ao término dessa atividade, deverá ser conduzida a apresentação dos 

diversos cariótipos formados, de modo que todos possam visualizar o trabalho 

realizado pelos colegas. O docente pode incentivar uma discussão para 
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investigar o que os discentes acharam da prática, bem como quais conceitos 

eles conseguiram assimilar com a experiência.  

Essa etapa também é interessante para que o docente possa introduzir 

novos assuntos, como os relacionados com as divisões celulares, o processo 

de duplicação de DNA e os meios que as células apresentam para corrigir 

erros durante a duplicação (além de falhas que podem ocorrer na correção dos 

equívocos e que podem resultar em síndromes, como as que foram 

trabalhadas com essa atividade). 

A figura 60 mostra os resultados que podem ser obtidos com essa 

atividade. Nesse caso, foram selecionados alguns grupos de pares de 

cromossomos dos diferentes cariótipos que podem ser elaborados pelos 

discentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 – Possível resultado da elaboração de cariótipos a partir de atividade prática. 
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4.4.5.4. Atividade prática: Divisão celular  

 

Materiais:  

- Cebola 

- Água. 

- Tubo de ensaio. 

- Placa de petri. 

- Lâmina e lamínula de vidro para microscopia. 

- Corante orceína acética. 

- Lamparina e fósforo. 

- 2 agulhas presas a um bastão de madeira (ou pegador de madeira) 

- Pedaço de papel mata-borrão. 

Preparo: 

Colocar a cebola em água de modo a estimular a formação de raízes 

para, então, cortá-las entre 2mm e 3mm das extremidades. As pontas das 

raízes devem ser colocadas em um tubo de ensaio com solução corante de 

orceína acética (1% de orceína em ácido acético a 70%). 

Em seguida, o tubo deverá ser aquecido (pela sua lateral para que não 

haja explosão de seu conteúdo) até que a solução de orceína comece a ferver. 

Após três ou quatro fervuras o conteúdo deverá ser despejado em uma placa. 

As pontas das raízes devem ser transferidas para uma gota de orceína fria 

sobre a lâmina de vidro e picadas com auxílio de duas agulhas presas a um 

bastão de madeira. 

Em seguida, a lâmina deverá ser coberta com uma lamínula no local 

com a gota de orceína que contém os pedaços de raiz. Coloca-se a lâmina, 

com a lamínula para cima, entre duas metades de um pedaço de papel mata-

borrão dobrado, pressionando-o com o polegar para esmagar os fragmentos de 

raiz e esmagar as células. 

Após esse procedimento, pode-se vedar a lamínula com esmalte para 

unhas incolor e colocar a lâmina para ser observada no microscópio. 

Resultados esperados: 
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A lâmina preparada deverá conter células em diversos estágios de 

divisão celular, de tal forma que o aluno seja capaz de visualizar esses 

processos em microscópio. 

O professor poderá dividir a classe em duplas para a realização dessa 

atividade, dependendo da quantidade de microscópios disponíveis e solicitar 

que os alunos elaborem um breve relatório para ser entregue ao final da aula. 

Esse relatório deverá conter os principais aspectos que puderam ser 

observados a partir das lâminas montadas, de modo a auxiliar na 

aprendizagem dos alunos, tendo em vista que eles próprios construíram as 

lâminas e as analisaram. 

Para finalizar essa etapa, o professor pode realizar uma discussão a 

respeito dos resultados que os alunos esperavam obter, comparando-os com o 

que de fato foi obtido pelos grupos. Dessa forma, o docente poderá usar os 

tópicos discutidos para dar início ao conteúdo de divisão celular. 

Além disso, o professor poderá exibir a figura 61, na qual estão 

representados os dois tipos de divisão celular e suas respectivas etapas. Com 

isso, o docente estará contribuindo para uma melhor compreensão dos 

fenômenos de reprodução e de divisão celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 – Esquema comparativo entre os dois tipos de divisão celular: mitose e meiose. 
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4.4.6. Células procarióticas e eucarióticas 

 

 Existe muita confusão em relação aos dois tipos de células e suas 

principais diferenças. Seu estudo é fundamental para evitar o surgimento de 

concepções alternativas. O docente poderá explicar esse conteúdo na tentativa 

de minimizar as dúvidas dos alunos, assim como propor a discussão de textos 

de apoio. 

 

 

4.4.6.1. Aula expositiva dialógica: Diferenças entre células eucarióticas e 

procarióticas. 

 

As células eucarióticas são mais complexas do que as procarióticas, 

sendo que muitos alunos apresentam dificuldades em compreender como se 

dá a estrutura de cada uma delas. 

É interessante que o docente seja capaz de proporcionar modos de 

comparação entre as duas células para que os discentes sejam capazes de 

reconhecer e de compreender suas peculiaridades. Isso pode ser alcançado 

com o uso das figuras 62 e 63, que visa mostrar imagens dos dois tipos 

celulares de modo a fornecer meios de compará-las visualmente. 

Com o uso de imagens, os alunos deverão ser capazes de distinguir as 

principais características de cada uma delas (quadro 12) e poderão responder 

algumas questões sobre o assunto, como, por exemplo: 

1. Quais as principais diferenças entre células eucarióticas e procarióticas. 

2. Quais vantagens a célula eucariótica poderia ter em comparação com as 

procarióticas? Explique. 

3. Qual das duas células deve ter surgido primeiro? 

4. Qual a importância da carioteca, formando o núcleo, dos eucariontes? 
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5. Elabores explicações para o fato de as células procarióticas serem 

pertencentes exclusivamente ao Reino Monera (bactérias). 

  

Figuras 62 e 63 – Esquema de células procarióticas e eucarióticas, respectivamente. 

  

Para finalizar a parte introdutória dos tipos diferentes de células, o 

docente pode propor a elaboração de desenhos e sua respectiva apresentação 

para a turma, de modo que os alunos sejam capazes de reproduzir as 

estruturas e compreender a diferenças existentes. 

 

Quadro 12 – Diferenças entre células procarióticas e eucarióticas. 

 

Comparação entre células procarióticas e eucarióticas 

PROCARIÓTICA EUCARIÓTICA 

Não apresenta carioteca, ou seja, não 

possui núcleo definido. 

Apresenta núcleo definido por causa 

da presença de carioteca. 

Material genético fica disperso no 

citoplasma. 

Material genético é armazenado 

dentro do núcleo 

Possui poucas organelas celulares. 

Basicamente apresenta ribossomos 

Apresenta todas as organelas 

celulares. 

É exclusiva do Reino Monera, ou seja, 

é encontrado apenas em bactérias. 

Está presente em todos os outros 

Reinos de seres vivos (Protista, 

Fungi, Plantae e Animalia). 

 

 Além desses conceitos, o professor também deve trabalhar a noção de 

que as células eucarióticas são divididas em dois grupos: animais e vegetais. 

Os discentes devem ser estimulados a expor o que entendem por esses tipos 

celulares e explicar as diferenças que eles atribuem a cada um deles, bem 
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como em quais organismos cada célula seria encontrada. A partir disso, o 

docente deverá apresentar as distinções entre esses tipos celulares no quadro 

de forma a facilitar a compreensão dos referidos conceitos. 

 A célula vegetal possui três estruturas que não estão presentes nas 

animais, como o cloroplasto, o vacuólo e a parede celular, conforme pode ser 

observado nas figuras 64 e 65. As demais organelas celulares são 

compartilhadas por ambas as células. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 64 e 65 – Esquema de células eucarióticas animal e vegetal, respectivamente. 

 

 

4.4.7. Organelas celulares 

  

 Para facilitar o estudo das organelas celulares, dando ênfase às células 

eucarióticas, o docente deverá apresentar aos alunos o quadro 13, o qual 

identifica cada uma das organelas e suas respectivas funções. Além disso, o 

professor deverá entregar para cada um dos alunos um roteiro de atividades, a 

ser respondido individualmente e, então, iniciar uma discussão a respeito do 

roteiro e do quadro.  

 

4.4.7.1. Estudo dirigido: Organelas celulares e o cotidiano 

 

A sugestão de questões visa contribuir para uma aplicação do 

conhecimento que será abordado nas aulas expositivas dialógicas. Dessa 

forma, o conhecimento deixará de assumir uma característica memorística, 
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pois o aluno conseguirá assimilar os conceitos científicos com o seu cotidiano. 

Seguem as sugestões de questões para o estudo dirigido: 

 

Estudo dirigido sobre as organelas celulares e o cotidiano 

 

1. Por que os atletas que viajam para locais de maior altitude precisam passar 

por um período de adaptação de modo a diminuir o cansaço durante suas 

atividades? O que acontece com o organismo durante esta adaptação? Qual a 

relação desse fenômeno com as organelas citoplasmáticas? 

2. Uma pessoa que realiza atividades físicas diariamente desenvolve muito 

suas células musculares, tornando-as mais resistentes e eficientes. Qual o 

processo metabólico e a respectiva organela celular envolvida nesse processo? 

3. Em regiões muito secas, as plantas são capazes de desenvolver 

mecanismos de defesa para evitar a perda constante de água por 

desidratação. Além disso, outras atividades metabólicas são reduzidas ao 

funcionamento estritamente necessário para a sua sobrevivência. Nesse 

contexto, quais os mecanismos fisiológicos que são afetados e qual a sua 

relação com as organelas celulares? 

4. É correto afirmar que as plantas realizam a fotossíntese apenas durante o 

dia e respiram apenas no período da noite? Justifique sua reposta com base 

nas organelas presentes nas células eucarióticas vegetais. 

5. Por que as células vegetais não se rompem quando absorvem muita água 

por osmose, enquanto que as células animais conseguem se romper quando 

submetidas ao mesmo processo? Justifique sua resposta explicando quais as 

estruturas celulares envolvidas nesse processo e suas respectivas funções. 

 Ao término dessa atividade, os discentes deverão ser capazes de 

compreender como as funções das organelas são importantes para o 

funcionamento do organismo vivo e para a sua sobrevivência. É interessante 

que os alunos discutam suas respostas em grupos e, depois, com a turma em 

conjunto com o docente. Assim, eles terão a oportunidade de identificar 

possíveis equívocos dos colegas e trabalhar em equipe para sanar as dúvidas. 

Dessa forma, eles poderão ter uma aprendizagem mais rica em significados. 
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4.4.7.2. Aula expositiva dialógica: Organelas celulares  

 

 Muitos alunos são capazes de identificar as organelas e até mesmo de 

reconhecer as suas estruturas, porém alguns apresentam dificuldades em 

compreender as suas funções para o organismo e para a célula. 

 Nesse contexto, o docente poderá realizar uma aula expositiva para 

sanar essas dificuldades dos educandos. Ele poderá apresentar uma organela 

para os alunos e explicar suas funções a partir dos próprios conhecimentos 

levantados pelos alunos. Esse fato motiva os discentes a participarem das 

aulas, contribuindo para uma melhoria do processo educacional.  O quadro 13 

visa auxiliar o docente na condução da aula expositiva, de modo que ele se 

lembre de apresentar todas as organelas aos alunos. 

 
Quadro 13 – Organelas celulares. 

 

Tipos de organelas celulares e suas respectivas funções 

ORGANELA CELULAR FUNÇÃO 

Ribossomo Participam da síntese de proteínas. São 
formados por duas subunidades que 
traduzem a informação do RNA 
mensageiro para formar novas proteínas. 

Mitocôndria Realizam a respiração celular. 

Cloroplasto Responsáveis pela fotossíntese 

Lisossomo Atuam na digestão intracelular. Consiste 
em bolsas membranosas com enzimas 
digestivas. 

Complexo de Golgi Realiza a excreção celular. Formam 
bolsas membranosas com o material a 
ser eliminado pela célula e o liberam  no 
meio externo. 

Retículo endoplasmático liso Produzem bolsas membranosas com 
lipídios. 

Retículo endoplasmático rugoso São associados a ribossomos, por isso 
são chamados de rugosos. Eles formam 
bolsas membranosas com as proteínas 
formadas pelos ribossomos aderidos à 
sua parte externa. 

Centríolos Auxiliam na divisão celular, formando o 
fuso mitótico que separa o material 
genético. Cada célula possui apenas um 
par dessa organela. 

Vacuólos Armazenam líquidos 

Peroxissomos Degradam o peróxido de nitrogênio. 
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O professor também pode solicitar aos alunos que realizem o desenho 

de cada uma das organelas celulares a partir das figuras 64 e 65. Em seguida, 

deverá ser feita uma comparação com o desenho realizado na primeira etapa 

desse material de apoio. Com isso, o docente poderá identificar possíveis 

mudanças que possam ter ocorrido no decorrer das aulas e como os alunos 

compreenderam as estruturas celulares estudadas. 

   

 

4.4.8. Construção de um modelo didático de célula 

 

A proposta dessa etapa consiste na elaboração de um modelo didático 

de citologia. Neste caso, a turma será divida em três grupos, em que cada um 

será responsável pela elaboração de um tipo de célula diferente (procariótica, 

eucariótica animal e eucariótica vegetal). 

Os alunos devem ser incentivados a usar materiais recicláveis, como 

garrafas plásticas, palitos de sorvete e tubos de canetas usados, por exemplo. 

Eles também poderão empregar massa de modelar, massa biscuit, isopor, 

cartolinas, gel de cabelo e bolinhas de gude (biloca) para a construção das 

organelas. A figura 66 mostra exemplos de modelos de células animais que 

podem ser construídos pelos educandos. 

 Cada estrutura deverá ser acompanhada de sua respectiva legenda, 

assim, todos serão capazes de identificar os itens representados. Além disso, 

haverá uma explicação ao término da montagem das células, para que cada 

equipe explique aos colegas o tipo de célula que foi elaborada, as ferramentas 

utilizadas, as dificuldades durante a elaboração e como o trabalho contribuiu 

para a sua aprendizagem.  

 

 

 

 

 

 

Figura 66 – Modelos didáticos de células eucarióticas animal. 
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6. ANEXOS 

 

 

ANEXO A - QUESTIONÁRIO SOBRE DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

 

 

 Caros alunos, 

Vimos, respeitosamente, solicitar a sua participação na pesquisa que estamos 

realizando com tema: “IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS DE DIFICULDADES DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM EM TEMAS DA BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO”. 

Gostaríamos de pedir a sua colaboração ao preencher o presente questionário, que 

será utilizado somente para fins acadêmicos. Sua identificação é necessária apenas 

para o termo de consentimento abaixo; seu nome não será usado em momento algum 

durante o desenvolvimento do projeto. 

 

Gratos pela sua participação, 

 

Mariana Leite da Silveira (malesil@hotmail.com) 

Mestranda do PPGECNM - Responsável pela pesquisa 

Magnólia Fernandes Florêncio de Araújo (orientadora) 

 

 

Eu, ___________________________________________ dou consentimento à 

utilização dos dados aqui informados estritamente para fins de pesquisa acadêmica. 

 

DADOS PESSOAIS 

Sexo: (     ) Feminino (     ) Masculino Idade: 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

CURSO: 

Período atual: 

Ano de entrada no curso: 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Você cursou o Ensino Médio em escola: (     ) Pública     (     ) Particular 

Possui outra Graduação: (     ) Não     (     ) Sim. Qual: 

Atua como professor: (     ) Não     (     ) Sim. Qual disciplina: 
                                                                        Qual série: 
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QUESTIONÁRIO 

 

1. Quais conteúdos você considera mais difíceis de serem aprendidos na 

Biologia? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Por quais motivos você os considera de difícil aprendizagem? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Marque, dentre as opções abaixo, os fatores você considera que podem ter 

influenciado na aprendizagem de tais conteúdos:  

(     ) didática do professor; 

(     ) falta de conhecimento do professor a respeito do assunto; 

(     ) condições da escola; 

(     ) falta de material didático adequado (livros, microscópios, entre outros); 

(     ) erros conceituais presentes nos livros; 

(    ) outros. Quais: ________________________________________ 

 

4. O que você acha que poderia facilitar a aprendizagem desses conteúdos? 

Que sugestões você daria para isso? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Enumere os conteúdos abaixo de acordo com seu grau de dificuldade de 

aprendizagem. Você deve ordená-los do mais difícil para o mais fácil: 

(     ) A vida no ambiente 

(     ) A vida no tempo e no espaço 

(     ) Alterações Ambientais 

(     ) Astronomia 

(     ) Biodiversidade 

(     ) Bioestatística 

(     ) Biotecnologia 

(     ) Ciências da Natureza e Realidade 

(     ) Coordenação da vida 

(     ) Conservação da vida 

(     ) Ecossistemas da vida 

(     ) Educação Ambiental 

(     ) Evolução da Vida     

(     ) Física e meio ambiente 

(     ) História da Vida 

(     ) Matemática e realidade 

(     ) Medidas e transformações químicas 

(     ) Metabolismo da vida microscópico 

(     ) Nutrição Animal e Vegetal 

(     ) Organização e diferenciação celular 

(     ) Percepção e Sensibilidade nos Seres Vivos 

(     ) Pré-cálculo 

(     ) Química para o ensino de ciências 

(     ) Reprodução da vida 

(     ) Reprodução Humana 

(     ) Saúde Proteção e Doença 

(     ) Tópicos Especiais em Ciências Biológicas 

(     ) Variação e Herança  
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ANEXO B - ROTEIRO PARA APLICAÇÃO DA ENTREVISTA 

ESTRUTURADA 

 

ROTEIRO PARA A ENTREVISTA 

1. Cite uma característica que os seres vivos têm em comum. 

2. Onde as células são encontradas? 

3. As células podem ser vistas a olho nu?  

4. As células estão vivas?  

5. De onde as células obtêm energia?  

6. Todos os seres vivos são formados por células? 

7. De onde as células surgem?  

8. De que compostos são formadas as células?  

9. Quais as estruturas presentes em uma célula? 

10.  Quais as principais diferenças entre células eucarióticas e procarióticas? E 
semelhanças? 

11.  As células realizam algum tipo de respiração? 

12.  Por que as células não rompem? Suas membranas são compostas por que 
tipo de composto? 

13.  Você já ouviu em permeabilidade seletiva das membranas plasmáticas? 

14.  Como as substâncias/compostos entram ou saem das células? Quais os tipos 
de transporte que existem para condução dessas substâncias? 

15.  Todas as células de organismo são iguais? 

16.  Qual a diferença entre células haploides e diploides? Onde elas são 
encontradas no ser humano? 

17.  Como a informação genética é “transmitida” de uma célula a outra? 

18.  O que é osmose? Como ocorre esse processo? Ele ocorre em todas as 
células? 

19.  Como você definiria uma célula? 

20.  A que você compararia uma célula. Justifique. 

21. O que é maior: uma célula ou uma proteína? 
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO SOBRE LIVROS DIDÁTICOS 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

 

 

 Caros alunos, 

 

Vimos, respeitosamente, solicitar a sua participação na pesquisa que estamos 

realizando com tema: “Importância da avaliação de livros didáticos no Ensino de 

Ciências”. Gostaríamos de pedir a sua colaboração ao preencher o presente 

questionário, que será utilizado somente para fins acadêmicos. Sua identificação é 

necessária apenas para o termo de consentimento abaixo; seu nome não será usado 

em momento algum durante o desenvolvimento do projeto. 

 

Gratos pela sua participação, 

 

Mariana Leite da Silveira (malesil@hotmail.com) 

Mestranda do PPGECNM - Responsável pela pesquisa 

 

Maísa Araújo - aluna do curso de Ciências Biológicas. 

 

Magnólia Fernandes Florêncio de Araújo (orientadora) 

 

 

Eu, ___________________________________________ dou consentimento à 

utilização dos dados aqui informados estritamente para fins de pesquisa acadêmica. 

 

DADOS PESSOAIS 

Sexo: (     ) Feminino (     ) Masculino Idade: 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

CURSO: 

Período atual: 

Ano de entrada no curso: 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Você cursou o Ensino Médio em escola: (     ) Pública     (     ) Particular 

Possui outra Graduação: (     ) Não     (     ) Sim. Qual: 

Atua como professor: (     ) Não     (     ) Sim. Qual disciplina: 

                                                                        Qual série: 
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QUESTIONÁRIO 

 

1. Quais os papéis (ou importância) que você atribui ao livro didático no ensino de 

ciências e de Biologia? Justifique. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. No caso de ser professor, como você utiliza o livro didático em sala de aula? Essa é 

a única ferramenta que você utiliza para elaboração das aulas? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Qual a importância que você atribui para a avaliação dos livros didáticos a serem 

utilizados pelas escolas? Você considera que é necessária a realização dessas 

avaliações?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. Você sabe como funciona o sistema de avaliação/seleção dos Livros Didáticos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ANEXO D - FICHA DE AVALIAÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO 

Dados do Livro 

Nome:  

Autor(es): 

Editora: 

Ano: 

Edição: 

Volume: (     ) Único     (     ) Seriado 

 Categorias para análise 
1. Aspectos gerais relacionados ao conteúdo de citologia no livro 

1.1. Número de páginas dedicadas ao assunto: 

 

1.2. O conteúdo apresenta-se dividido em quantos capítulos 

(     ) 1     (     ) 2     (     ) 3 

1.3. Presença do conteúdo relacionado com outros conteúdos 

(     ) Sim     (     ) Não     (     ) Não soube identificar 

1.4. O livro apresenta referências bibliográficas relacionadas ao conteúdo de 
citologia 

(     ) Sim     (     ) Não 

1.5. O livro apresenta índice remissivo relacionado ao conteúdo de citologia 

(     ) Sim     (     ) Não 

1.6. O livro contém indicação de leituras complementares relacionadas ao 
conteúdo de citologia 

(     ) Sim     (     ) Não 

Em caso positivo, quantas leituras são sugeridas ao total?  

1.7. O livro apresenta sumário que favorece a organização dos conteúdos e a 
rápida localização de informações 

(     ) Sim     (     ) Não 

1.8. As ilustrações são claras, precisas 

(     ) Sim     (     ) Não 

Em caso negativo, indique exemplos e as páginas em que as inadequações foram 
observadas: 

1.9. O livro propõe  atividades práticas em relação ao conteúdo de citologia 

(     ) Sim     (     ) Não 

Em caso positivo, indique exemplos e as páginas em que as inadequações foram 
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observadas: 

1.10. O conteúdo apresenta erros de ortografia 

(     ) Sim     (     ) Não 

Em caso negativo, indique exemplos e as páginas em que as inadequações foram 
observadas: 

2. Análise das ilustrações relacionadas ao conteúdo de citologia 

2.1. As ilustrações são claras, precisas e adequadas às finalidades para as quais 
foram elaboradas 

(     ) Sim     (     ) Não 

Em caso negativo, indique exemplos e as páginas em que as inadequações foram 
observadas: 

2.2. As ilustrações, de caráter científico, respeitam e indicam as proporções entre 
objetos ou seres representados 

(     ) Sim     (     ) Não 

Em caso negativo, indique exemplos e as páginas em que as inadequações foram 
observadas: 

2.3. Apresenta legibilidade gráfica adequada para o nível de escolaridade visado 
(observar os desenhos, tamanhos e espaçamento das letras, palavras e linhas, 
formato, dimenões e disposição dos textos na página) 

(     ) Sim     (     ) Não      

Indique exemplos e as páginas em que as inadequações foram observadas: 

2.4. Quais os tipos de imagem que são apresentadas 

(     ) foto     (     ) figura     (     ) esquemas     (     ) gráficos     (     ) tabelas     (      ) 
mapas     (     ) outros 

2.5. As ilustrações apresentam escalas e legendas adequadas  

(     ) Sim     (     ) Não      

Em caso negativo, indique exemplos e as páginas em que as inadequações foram 
observadas: 

2.6. As cores utilizadas correspondem à realidade ou são indicadas como cores-
fantasia 

(     ) Correspondem à realidade     (     ) Faz menção às cores-fantasia     (     ) Não 
correspondem à realidade e não faz menção a cores-fantasia 

Indique os exemplos constatados e as páginas em que foram observadas 
ilustrações sem menção a cores-fantasia: 

2.7. As ilustrações apresentam erros de revisão e/ou impressão 

(     ) Sim     (     ) Não     (     ) Não soube identificar 

Em caso negativo, indique exemplos e as páginas em que as inadequações foram 
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observadas: 

3. Análise dos aspectos conceituais relacionados à citologia 

3.1. Os conceitos, as informações e os procedimentos são apresentados de forma 
contextualizada e atualizada 

(     ) Sim     (     ) Não     (     ) Não soube identificar 

Indique os exemplos constatados e as páginas em que foram observadas: 

3.2. O livro apresenta erros conceitais 

(     ) Sim     (     ) Não     (     ) Não soube identificar 

Indique os exemplos constatados e as páginas em que foram observadas: 

 

3.3. São apresentados exemplos claros e que se relacionam com o cotidiano do 
aluno 

(     ) Sim     (     ) Não     (     ) Não soube identificar 

Indique os exemplos constatados e as páginas em que foram observadas: 

3.4. A forma como o conteúdo é apresentado estimula o raciocínio crítico do aluno 
(levando-o a perceber que a Ciência não é um processo finito e acabado) 

(     ) Sim     (     ) Não     (     ) Não soube identificar 

Indique os exemplos constatados e as páginas em que foram observadas: 

3.5. O conteúdo leva em consideração o conhecimento prévio do aluno 

(     ) Sim     (     ) Não     (     ) Não soube identificar 

Indique os exemplos constatados e as páginas em que foram observadas: 


