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[...] claro que quando chegar ao fim do meu passeio saberei mais, mas também 

 é certo que saberei menos, precisamente por mais saber, por outras palavras, a ver  

se me explico, a consciência de saber mais conduz-me à consciência de saber 

 pouco, aliás, apetece perguntar, que é saber...  

(José Saramago, 1989) 
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RESUMO  

 

DIVERSIDADE MICROBIANA EM AÇUDE DE UMA REGIÃO SEMIÁRIDA DO 

NORDESTE BRASILEIRO: UMA PERSPECTIVA DE INTEGRAÇÃO ENTRE A CIÊNCIA 

DO LABORATÓRIO E A CIÊNCIA DA SALA DE AULA  
 

        O uso sustentável de recursos naturais tem sido uma preocupação do século XXI. Dentre eles a água se destaca uma 

vez que garante a permanência da vida no planeta, com destaque para as comunidades de microrganismos, responsáveis 

por exercerem importante papel ecológico, o que é motivo para seu estudo. É importante destacar que o conhecimento 

acumulado sobre esse tema precisa se refletir como um desdobramento na área de ensino de ciências. Assim, este estudo 

pretendeu identificar a biodiversidade microbiana, especialmente a bacterioplanctônica, de um reservatório do semiárido 

nordestino, colaborando assim para o entendimento da composição e dinâmica ecológica desempenhada pela microbiota. 

Além disso, foram analisados livros didáticos de biologia sobre os temas DNA e Biotecnologia, a fim de identificar se 

abordam esses conteúdos numa perspectiva que relacione a teoria conceitual ao contexto social e ambiental, ou seja, se há 

uma perspectiva de ensino baseada nas relações entre Ciências, Tecnologia e Sociedade (CTS), bem como identificar as 

estratégias didáticas de professores de Biologia para o ensino desses temas em escolas públicas do semiárido do Rio 

Grande do Norte. Com o intuito de promover a facilitação do conhecimento e do ensino da genética (DNA e 

Biotecnologia) foi oferecido um curso de capacitação de professores sobre a tecnologia do DNA recombinante utilizando, 

para isso, diversificadas estratégias de ensino. Os resultados obtidos demonstraram, por meio de técnicas moleculares, 

que o açude teve a predominância do Domínio Bacteria - Filos Cyanobacteria, Proteobacteria, Actinobacteria. Virus e 

Archaea também foram constatados. Apesar da importância da abordagem CTS para o Ensino de Biologia, boa parte dos 

livros didáticos não demonstraram relação do conhecimento científico e tecnológico com uma implicação direta para a 

sociedade e o ambiente. Constatou-se que também que 73% dos professores apresentam dificuldades em lecionar temas 

relacionados ao DNA e à Biotecnologia e 100% deles afirmaram que os alunos também apresentam dificuldade de 

compreensão desse conteúdo. Além disso, 58% dos integrantes do curso de formação para professores entendem sua 

importância, uma vez que perceberam diversas possibilidades para o enriquecimento das aulas de ciências e biologia, 

evidenciando a sua importância para a contribuição da prática docente e aproximadamente 33% dos docentes relatou que 

o tema desenvolvido apresenta constante inovação, o que implica a necessidade de eles terem um maior contato com o 

desenvolvimento científico para manterem-se informados e, consequentemente, aptos para lecioná-lo em sala de aula. 

Conclui-se que da microbiota analisada, a predominância do filo Cyanobacteria, pode ser indicativo de ambiente 

eutrofizado, como mencionado por trabalhos anteriores realizados na mesma área de estudo. Além disso, somente com o 

advento das técnicas moleculares é que foi possível a identificação de alguns filos bacterianos, como Actinobacteria, 

comum em habitats de água doce. Concluiu-se que à abordagem CTS no livro didático ainda é frágil nos livros didáticos 

avaliados neste estudo, o pode gerar consequente desestímulo, por não estar vinculados do contexto social do aluno. Com 

relação aos cursos de formação, conclui-se que são de extrema importância porque possibilitam aos docentes a 

oportunidade de manterem-se atualizados, tanto no que diz respeito ao conteúdo específico quanto às estratégias 

pedagógicas para facilitação do ensino e aprendizagem.  De forma geral, esta pesquisa integrou o conhecimento empírico 

da utilização de técnicas moleculares para identificação de microbiota com o desdobramento na área de ensino de 

ciências, partindo do pressuposto de que uma educação científica robusta contribui para a preservação ambiental, neste 

caso em particular, de ambientes aquáticos. Uma vez que se constata que o modelo dominante de ensino ainda continua 

sendo o tradicional, destaca-se, neste estudo, a importância de cursos de formação continuada.  

     PALAVRAS-CHAVES: Diversidade microbiana; Semiárido; Metagenômica; Livros didáticos; Estratégias de 

Ensino; Curso de formação continuada. 



ABSTRACT 

 

MICROBIAL DIVERSITY IN RESERVOIR IN A SEMI-ARID REGION OF THE 

BRAZILIAN NORTHEAST: A PERSPECTIVE OF INTEGRATION BETWEEN 

LABORATORY SCIENCE AND THE SCIENCE OF THE CLASSROOM 

 
The sustainable use of natural resources has been a concern of the 21st century. Among them, water stands out as it 

guarantees the permanence of life on the planet, with emphasis on the communities of microorganisms, responsible for 

exercising an important ecological role, which is reason for its study. It is important to emphasize that the accumulated 

knowledge on this topic needs to be reflected as an unfolding in the area of science teaching. Thus, this study aimed to 

identify the microbial biodiversity, especially the bacterioplankton, of a reservoir in the northeastern semiarid region, thus 

contributing to the understanding of the composition and ecological dynamics played by the microbiota. In addition, 

biological textbooks on DNA and Biotechnology were analyzed in order to identify if they deal with these contents in a 

perspective that relates the conceptual theory to the social and environmental context, that is, if there is a teaching 

perspective based on the relations between Science, Technology and Society (CTS), as well as to identify the didactic 

strategies of Biology teachers to teach these subjects in public schools in the semi-arid region of Rio Grande do Norte. In 

order to promote the facilitation of knowledge and teaching of genetics (DNA and Biotechnology), a teacher training 

course on recombinant DNA technology was offered using a variety of teaching strategies. The obtained results 

demonstrated, through molecular techniques, that the weed had the predominance of the Domain Bacteria - Phylum 

 Cyanobacteria, Proteobacteria, Actinobacteria. Virus and Archaea were also found. Despite the importance of the CTS 

approach to Biology Teaching, most textbooks did not demonstrate a relation of scientific and technological knowledge 

with a direct implication for society and the environment. It was also found that 73% of teachers present difficulties in 

teaching topics related to DNA and Biotechnology and 100% of them stated that students also have difficulty 

understanding this content. In addition, 58% of the members of the teacher training course understand its importance, 

since they perceived several possibilities for the enrichment of science and biology classes, showing their importance for 

the contribution of the teaching practice and approximately 33% of the teachers reported That the theme developed 

presents constant innovation, which implies the need for them to have greater contact with scientific development to keep 

themselves informed and, consequently, apt to teach it in the classroom. It is concluded that of the analyzed microbiota, 

the predominance of the phylum Cyanobacteria, can be indicative of eutrophic environment, as mentioned by previous 

studies carried out in the same area of study. In addition, it was only with the advent of molecular techniques that it was 

possible to identify some bacterial phyla, such as Actinobacteria, common in freshwater habitats. It was concluded that 

the CTS approach in the textbook is still fragile in the textbooks evaluated in this study. It can generate a consequent 

discouragement, as it is not linked to the social context of the student. With regard to the training courses, it is concluded 

that they are extremely important because they allow teachers the opportunity to keep up-to-date, both in terms of specific 

content and pedagogical strategies for facilitating teaching and learning. In general, this research integrated the empirical 

knowledge of the use of molecular techniques for the identification of microbiota with the development in the area of 

science education, based on the assumption that a robust scientific education contributes to the environmental 

preservation, in this case in particular, of Aquatic environments. Since the dominant model of education is still the 

traditional one, it is important to highlight the importance of continuing education courses in this study. 

KEY WORDS: Microbial diversity; Semi-arid; Metagenomics; Textbooks; Teaching Strategies; Continuing education 

course. 
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INTRODUÇÃO GERAL E REVISÃO DA LITERATURA 

 

A questão ambiental tem sido uma preocupação da contemporaneidade que está 

inserida num complexo sistema interdisciplinar, não envolvendo apenas a preservação do 

meio ambiente, com uma perspectiva ecológica ou biológica, mas sendo entendida como parte 

das relações econômicas, políticas e sociais. 

Esta abordagem envolve um misto de disciplinas e saberes que vai de encontro com o- 

reducionismo (JACOBI, 2005) e “estimula um pensar e fazer sobre o meio ambiente 

diretamente vinculado ao diálogo entre saberes, à participação, aos valores éticos como 

valores fundamentais para fortalecer a complexa interação entre sociedade e natureza”. Como 

aponta Leff (2011) 

“... a solução da problemática ambiental implica mudanças 

profundas na organização do conhecimento. Dessa forma, propõe-

se o desenvolvimento de uma educação ambiental fundada em uma 

visão holística da realidade e nos métodos da 

interdisciplinaridade”. 

 

O século XX foi caracterizado pela ideia de que o desenvolvimento era sinônimo de 

crescimento econômico, e consequentemente associado com a utilização não sustentável de 

recursos não renováveis. Para Veiga (2005) esse pensamento ignora os processos qualitativos 

histórico-culturais, o progresso não-linear da sociedade, as abordagens éticas, e até 

prescindem dos impactos ecológicos.  

Na segunda metade do século XX iniciou-se a conscientização de que desenvolver é 

sobretudo uma questão de desconstrução do disciplinar, do fragmentado, do isolado. Anseia-

se, então, pela busca do coletivo, em que os saberes se difundem e convergem para o 

entendimento global de uma crise, não somente a ambiental, mas a sócio-política-ambiental, 

na qual enfrenta o mundo moderno.  Martine e Alves (2015) afirmam que “o atual momento 

histórico, marcado por profundas crises ecológica, econômica e social, exige reflexão sobre 

esta situação, tendo em conta as limitações impostas pela própria natureza”. 

Enfatizando esse pensamento Leff (2011) afirma: “A interdisciplinaridade não é só 

uma prática teórico-metodológica, senão um conjunto de práticas sociais que intervêm na 

construção do ambiente como um real complexo”. Esse entendimento global, no qual as 

várias áreas de estudo culminam para refletir num denominador comum é importante para o 

aproveitamento sustentável da natureza. 

Nesse contexto, os primórdios do pensamento relacionado com a sustentabilidade 

surgiram com a Comissão Mundial da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 
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(UNCED, 1987), que apresentou o clássico relatório “Our Common Future” conhecido 

também com relatório de Brundtland, em que a sustentabilidade pode ser conceituada como o 

desenvolvimento que alcança as necessidades do presente sem comprometer as habilidades de 

gerações futuras para atingir suas próprias necessidades. 

Para o alcance do desenvolvimento sustentável, é preciso que se busque um equilíbrio 

entre o que é socialmente desejável economicamente viável e ecologicamente sustentável, 

formando o ‘tripé’ que engloba as esferas sociais, econômicas e ambientais que levam ao 

desenvolvimento sustentável (SILVA, 2003). O principal desafio do século XXI de acordo 

com Martine e Alves (2015) é administrar “as crises econômicas, sociais e ambientais, uma 

vez que refletem uma incapacidade para gerir os problemas planetários graves provocados 

pelo modelo de desenvolvimento dominante”. 

Dentro dessa perspectiva, o desenvolvimento sustentável é entendido, nesta pesquisa, 

como a soma dos saberes culminando para uma melhor relação entre a equidade social, 

eficiência econômica e sensatez ecológica, considernado-se que a preocupação com o 

desenvolvimento sustentável representa a possibilidade de garantir mudanças sociopolíticas 

que não comprometam os sistemas ecológicos e sociais que sustentam as comunidades 

(JACOBI, 2003). 

Diante disso, a administração e o uso sustentável de recursos naturais tem sido uma 

preocupação inserida nesse contexto do tripé da sustentabilidade. Dentro da urgência 

planetária, Martine e Alves (2015) destacam as alterações climáticas, a integridade da 

biodiversidade, acidificação dos oceanos, a rarefação da camada de ozônio, desmatamento, 

alterações dos ciclos biogeoquímicos e o uso da água doce. 

De maneira especifica, a água é um recurso que garante a permanência da vida no 

planeta. No entanto, o mundo enfrenta a crise de escassez de água potável, que compromete o 

acesso para a atual e futuras gerações.  Por isso, há uma necessidade de sensibilização sobre a 

utilização desse recurso e monitoramento de sua qualidade, colaborando para o uso 

sustentável com extrema urgência.  

As regiões áridas e semiáridas são as que mais carecem com a baixa disponibilidade 

hídrica, devido a condições ambientais desfavoráveis. Nesse contexto, o nordeste brasileiro se 

destaca por apresentar um déficit de oferta de água ocasionado por situações ambientais 

naturais como as secas prolongadas e as elevadas taxas de evaporação. Os reservatórios para 

abastecimento humano construídos nessas regiões são responsáveis pela subsistência da 

população local e de desenvolvimento regional, sendo imperativa a busca e aplicação de 

ferramentas de apoio à gestão dos recursos hídricos tencionando a preservação da quantidade 

e qualidade da água (SILVA-JUNIOR, 2013). 
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A ação antrópica é um dos principais fatores que promovem a contaminação de corpos 

hídricos. O comprometimento da qualidade da água para fins de abastecimento doméstico é 

decorrente de poluição causada por diferentes fontes, tais como efluentes domésticos, 

efluentes industriais e deflúvio superficial urbano e agrícola. Os efluentes domésticos, em 

especial, são constituídos basicamente por contaminantes orgânicos, nutrientes e 

microrganismos, que podem ser patogênicos (MERTEN, 2002). 

A qualidade microbiológica de água, determinada na Portaria 2914/2011 do Ministério 

da Saúde, é enquadrada em um padrão de potabilidade e caracterizada pelo conjunto de 

valores permitidos como parâmetro para consumo humano. De acordo com esse documento, 

os microrganismos devem estar ausentes para fins de potabilidade e evidencia a necessidade 

da manutenção da qualidade microbiológica, uma vez que se trata de um recurso 

indispensável para a manutenção da vida, devendo então ser utilizada de forma sustentável.  

A água utilizada para o consumo humano, quando contaminada, pode ser causa de 

enfermidades diarreicas de natureza infecciosa, o que torna de fundamental importância a 

avaliação de sua qualidade microbiológica (NASCIMENTO et al., 2016), uma vez que a 

ingestão de água que contenha elevada concentrações de coliformes aumenta, por exemplo, o 

risco de contrair doenças gastrointestinais. Por isso, a análise sobre a qualidade 

microbiológica da água tem sido intensificada para levantamento de dados sobre a 

distribuição e ecologia de organismos, incluindo aqueles que podem ser bioindicadores de 

problemas ambientais aquáticos ou potencialmente patogênicos.  

 

A Bacia do Rio Piancó-Piranhas-Assú e a identificação de sua microbiota 

 

Localizada no Semiárido potiguar, a Bacia do Rio Piancó-Piranhas-Assú nasce na 

Serra de Piancó, na Paraíba, e desemboca próximo à cidade de Macau, no Rio Grande do 

Norte, mostrada na figura 01. Como a maioria dos rios do semiárido, trata-se de um rio 

intermitente - secando em situações de estiagem - em condições naturais. A bacia abrange um 

território de 42.900km² distribuído entre 102 municípios da Paraíba e 45 do Rio Grande do 

Norte, onde vivem aproximadamente 1,3 milhão de habitantes (AESA, 2016). Isso justifica a 

importância de estudos que possam combater ou mitigar os problemas existentes em relação à 

qualidade hídrica disponível às comunidades que são supridas pelas águas dessa bacia. 

Eskinazi-Sant’Anna Silva et al (2011) e Barbosa et al (2012) mostram que muitos 

reservatórios dessa bacia encontram-se eutrofizados e entendem que esse processo é tido 

como resultado no aumento de produtividade e da biomassa algal, e na redução da diversidade 

fitoplanctônica, com predominância de alguns grupos.  
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Figura 01: Localização espacial da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-piranhas-Assu 

http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sof/acudessemiarido/LocalizacaodaBaciaHidrograficadoRioPiranhasAcu.

png 

 

Estudos desenvolvidos ao longo de vários anos (ARAÚJO E COSTA, 2007; 

ESKINAZI-SANT’ANNA et al., 2007; SILVA et al, 2011), nessa região, identificaram que o 

crescimento excessivo do fitoplâncton, denominado de floração, origina problemas como a 

redução das concentrações de oxigênio, levando à morte de organismos aquáticos, e alterações 

na coloração e odor das águas. Esses ambientes são caracterizados principalmente pela 

floração de cianobactérias, alterações na estrutura das comunidades, e consequentemente das 

cadeias alimentares. 

 No estado do Rio Grande do Norte surgiu a necessidade de estudos de identificação da 

microbiota que determinam a qualidade da água da Bacia do Rio Piancó-Piranhas-Assú, a 

qual abastece aproximadamente 50% do território do estado. 

 Nesse contexto, é importante ressaltar que os métodos dependentes de cultivo em 

laboratório são limitados à identificação e contagem de espécies existentes em determinado 
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habitat e, durante o século XX, os engenheiros sanitários tiveram dificuldade para entender as 

fontes de poluição e os comportamentos de seu sistema de água, por causa de métodos 

microbiológicos inadequados e demorados (ASHBOLT et al., 2010).  No entanto, as técnicas 

moleculares permitem a extração de DNA de determinado ambiente, sem a necessidade do 

cultivo em laboratório podendo identificar espécies que não seriam cultiváveis. 

 A partir de 1970 os estudos na área da genômica foram intesificados e desenvolvidas 

técnicas mais aperfeiçoadas para a identificação e comparação de sequências, surgiu, então, a 

metagenômica, caracterizada como o estudo genético de determinado ecossitema. Essa 

metodologia permite realizar o levantamento de maneira prática e rápida de todo o DNA 

presente no ambiente estudado, resultando em dados de fácil visualização sobre a distribuição 

e classificação dos microrganismos. Jurkowski & Handelsman (2007) esclarecem que a 

metagenômica compreende a análise do genoma coletivo da microbiota total encontrada em 

um determinado habitat, proporcionando informações sobre a capacidade metabólica e 

funcional da comunidade microbiana.  

 É importante ressaltar que há poucos trabalhos que utilizam a metagenômica para o 

estudo dos microrganismos aquáticos (SILVA, 2013), gerando oportunidade também para o 

estudo das relações ecológicas e funcionais de microrganimos. 

 

Ensino de ciências 

 

 Paralelamente, sabe-se que há um distanciamento no que se refere à socialização da 

pesquisa científica com a ciência que é ensinada nas escolas. Isso possivelmente ocorre 

devido ao aprofundamento teórico e maior nível de compreensão dos conceitos para 

realização da pesquisa nas universidades. No entanto, essa ciência pode adequar-se ao 

contexto escolar para que os alunos possam ter acesso a dados importantes de estudos 

realizados pelas universidades. 

 Sabe-se que a educação é de primordial importância para a promoção do 

desenvolvimento sustentável. Como Jacobi (2005) afirma: 

 

“A abordagem do meio ambiente na escola passa a ter um papel articulador dos 

conhecimentos nas diversas disciplinas... a educação ambiental promove os 

instrumentos para a construção de uma visão crítica, reforçando práticas que 

explicitam a necessidade de problematizar e agir em relação aos problemas 

socioambientais, tendo como horizonte, a partir de uma compreensão dos conflitos, 

partilhar de uma ética preocupada com a justiça ambiental”.  
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 Nesse contexto, a Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável foi instituída em dezembro de 2002 pela Assembléia Geral das Nações Unidas, 

por meio da resolução n° 57/254. A resolução encomenda à UNESCO a elaboração de um 

plano, enfatizando o papel da educação na promoção da sustentabilidade. 

De acordo com a German Commission for UNESCO (2005, p.8), a importância do 

aprendizado informal e ao longo da vida cresce à medida que as instituições de educação 

tradicionais e os setores formais da educação precisam ser redefinidos conforme os processos 

de rápida mudança. Gadotti (2008) também evidencia que a Década da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável se constitui numa grande oportunidade para a renovação dos 

currículos dos sistemas formais de educação, cujo principal objetivo é integrar princípios, 

valores, e práticas de desenvolvimento sustentável em todos os aspectos da educação e do 

ensino.  

Assim, a educação tem a função de despertar questões filosóficas fundamentais, nos 

discentes, para que os mesmos se encantem com o universo do qual fazem parte, e 

desenvolvam a necessidade de preservação. Gadotti (2008) entende que “sem uma educação 

para uma vida sustentável, a Terra continuará apenas sendo considerada como espaço de 

nosso sustento e de nosso domínio tecnológico, um ser para ser dominado, objeto de nossas 

pesquisas, ensaios e, algumas vezes, de nossa contemplação”. Como também corrobora Lacey 

(1998, 2008), “a ciência pode ser avaliada não só pelo seu valor cognitivo (epistêmico) de 

seus produtos teóricos, mas também por sua contribuição para a justiça social e o bem-estar 

humano”.  

Dessa forma, entende-se que o docente tem uma importante função, pois como explica 

Jacobi (2005) a educação que assume um compromisso com o desenvolvimento sustentável, 

também assume a responsabilidade com as futuras gerações. 

Nesse contexto, sabe-se que o ensino de ciências, em especial naquilo que se refere 

aos conhecimentos científicos da genética que envolve conteúdos moleculares, apresenta 

dificuldade de aprendizagem (ARAÚJO e PEDROSA, 2014; BOUJEMAA et al., 2010; 

MALACHIAS, 2010; KUNGA e GELBART, 2012). O nível de dificuldade de conceitos 

genéticos se dá pela complexidade, já que se trata de algo invisível ao olho nu, exigindo maior 

nível de abstração do aluno (DIAS et al., 2010). Outra razão que pode explicar esse obstáculo 

seria o não entendimento de conceitos básicos da biologia como célula, ácidos nucleicos e a 

estrutura do DNA, os quais por si sós já representam conceitos abstratos e que geram 

dificuldades para o processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, um recurso didático que pode auxiliar no processo de ensino-aprendizagem do 

aluno é o livro didático, importante instrumento que pode minimizar a dificuldade de 
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aprendizagem, dependendo da forma de abordagem do conteúdo. Por isso, abordagem 

relacionada à Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) é fundamental no ensino de ciências, uma 

vez que contextualiza o conhecimento científico nas suas relações com as tecnologias em um 

determinado contexto social e com suas implicações ambientais. Essa abordagem objetiva 

aplicar o conhecimento científico e tecnológico como um processo social onde estão 

relacionados os aspectos políticos, econômicos, culturais (RIBEIRO E GENOVESE, 2015), 

considerando que as relações sociais são influenciadas pelo conhecimento proveniente da 

ciência e as novas tecnologias delimitam novos princípios de valores de convivência social. 

Sabe-se ainda que as diversas estratégias de ensino para realizar a transmissão do 

conhecimento científico podem facilitar o processo de ensino-aprendizagem, principalmente 

em conteúdo que não permite a visualização macroscópica. Brão e Pereira (2015) afirmam 

que apesar dos avanços tecnológicos houve poucas mudanças metodológicas no interior das 

salas de aula. O desafio da atualização do docente de biologia está relacionado tanto com a 

questão do conteúdo, que apresenta constantes inovações, quanto com as estratégias de 

ensino, que visam facilitar o processo de ensino-aprendizagem.  

Desse modo, é fundamental que o professor analise de modo crítico como utilizar, 

aprimorar e/ou desenvolver materiais didáticos adaptados à sua própria realidade, para que as 

inovações possam ser incorporadas de forma efetiva em rotina de ensino (BONZANINI, 

2011). 

Assim, para desmistificar a imagem da ciência na sua imagem de algo frio e abstrato 

Pechula et al. (2012), pretende-se estabelecer uma ponte entre as atividades científicas 

desenvolvidas no projeto – denominadamente a área molecular – e o ensino de ciências em 

escolas, do semiárido, no sentido de socializar o conhecimento científico de maneira formal e 

não formal.  

Sabe-se que há escassez de pesquisas que utilizam a metagenômica, ficando evidente a 

necessidade do conhecimento dos microrganismos aquáticos e a interação entre eles e o 

ambiente no qual estão inseridos, entendendo de forma global a dinâmica da microbiota 

aquática. Além disso, esta pesquisa visa contribuir com a socialização do conhecimento 

obtido, pretendendo democratizá-lo junto a escolas do semiárido, por meio de ações 

educativas e cursos de formação continuada, voltado para o ensino de ciências. São objetivos 

desta pesquisa: 

 

 Identificar a biodiversidade microbiana, em especial o bacterioplâncton, de um 

reservatório do semiárido nordestino, com vistas a colaborar para o melhor 

entendimento de sua microbiota. 
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 Analisar livros didáticos de biologia, do ensino médio, no que dizem respeito ao tema 

DNA e Biotecnologia, a fim de identificar se eles abordam esses conteúdos numa 

perspectiva que relacione a teoria conceitual ao contexto socioambiental, efetivando a 

abordagem de ensino com base em Ciências, Tecnologia e Sociedade; 

 

 Identificar as estratégias didáticas de professores de Ciências e Biologia para o ensino 

da Biotecnologia em escolas públicas do semiárido do Rio Grande do Norte;  

 

 Contribuir com a formação continuada a respeito do ensino da genética sobre a 

tecnologia do DNA recombinante utilizando, para isso, diversificadas estratégias de 

ensino. 

 

 

2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO                    

 

A área de estudo compreendeu a Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Assú, que se 

estende entre os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Neste último, possui 17 

reservatórios que fornecem água para as comunidades em seu entorno, dentre os quais, os 

reservatórios Armando Ribeiro Gonçalves foi alvo deste estudo. Além disso, cinco escolas do 

semiárido, distribuídas em dois municípios: Assú, Acari e Parelhas, observados na figura 02. 
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Figura 02- Localização da Bacia do Rio Piancó-Piranhas-Assú (Barragens Armando Ribeiro Gonçalves) 

e das Escolas Estaduais, estado do Rio Grande do Norte. 

 

De acordo com o Comitê da Bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-Assú, o reservatório 

Armando Ribeiro Gonçalves (Figura 03), localizado no município de Assú, tem uma área de 

bacia hidráulica de 195 km
2
, armazena 2,4 bilions m

3
, e é responsável pelo abastecimento de 

água para cerca de 500 mil pessoas. Destacando-se pelo o aproveitamento hidroagrícola, 

assim como os chapadões dos tabuleiros das encostas, cuja irrigação promove o 

desenvolvimento agrícola em uma área com cerca de 25.000 ha.   

 

Figura 03: Barragem Armando Ribeiro Gonçalves (Fonte: Arquivo pessoal). 

 

3. METODOLOGIA GERAL 

 

 

3.1 Avaliação da diversidade metagenômica da microbiota aquática - A coleta, extração de 

DNA e o sequenciamento. 
 

As amostras da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves foram obtidas no contexto do 

projeto denominado Metagenômica e ecologia de microrganismos aquáticos do semiárido 

brasileiro desenvolvido pelo LAMAQ (Laboratório de Microbiologia Aquática), no ano de 

2012. 

Foram coletados 100L de água da região da superfície do reservatório com uma 

profundidade de 30 cm, ocorreu com auxílio de balde esterilizado, em seguida filtrados em 

rede de plâncton 68 µm e 20 µm malhas para a retenção dos microrganismos maiores. 

Posteriormente, foram concentradas em frascos de âmbar estéreis de 1L. 

As amostras foram transportadas, acondicionadas em gelo, para o Lamaq (Laboratório 

de Microbiologia Aquática da UFRN) e ficaram em geladeira a 5ºC até o seu processamento 
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que ocorreu após 48 horas da coleta, posteriormente foram filtradas em membrana de poro de 

0,22 µm para a realização da extração de DNA.  

O processo de extração ocorreu com a utilização do protocolo de Knabel e Crawford 

(1995). Posteriormente, a presença de DNA foi confirmada por meio da quantificação com o 

uso do espectrofotômetro (Nanodrop ®).  As amostras de DNA foram armazenadas a -20ºC 

até realização do sequenciamento. 

Os resultados obtidos pelo sequenciamento foram submetidos à análise com o auxílio da 

ferramenta de informática denominada MG-rast, pelo pirossequenciamento do 16S 

ribossomal, seguindo de comparações do banco de dados SEED e com o seguinte critério de 

máximo e-value 1e-5, mínimo de identidade 60% e comprimento mínimo de alinhamento de 

15 pb.  

 

3.2 Análise dos temas DNA e Biotecnologia em livros didáticos de Biologia 

 

 A pesquisa compreende o percurso metodológico da escolha dos livros didáticos, os 

critérios avaliativos dos livros didáticos e a análise dos dados. 

 

a) A escolha dos livros 

Para esta análise, foram selecionados oito dos nove livros de biologia referenciados no 

Guia PNLD de biologia 2015, dentre os quais foram avaliados os volumes que contemplavam 

a temática DNA/Biotecnologia, de acordo com o Quadro 1.  

 

Quadro 1: Livros didáticos do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), 2015 

Código Título da 

Coleção 

Autor(es) Editora Ano de 

publicação 

Volumes 

analisados 

LD1 Ser protagonista Catini et al. 

 

SM 

 

2013 1 e 3 

LD2 Biologia Silva, Sasson e 

Caldini 

Saraiva 

 

2013 1 e 3 

LD3 

 

Biologia  

Mendonça 

AJS 2013 1 e 3 

LD4 Novas Bases da 

Biologia 

 Bizzo  Ática 

 

2010 1 e 3 

LD5 Biologia Hoje  Linhares e 

Gewandsnajder  

Ática 

 

2013 1 e 3 

LD6  Bio Lopes e Rosso Saraiva 

 

2013 2 

LD7 

 

Conexões com a 

Biologia 

Bröckelmann Moderna  2013 1 e 3 

LD8 

 

Biologia em 

contexto 

  Amabis e Martho Moderna 2013 1 e 3 
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b) Os critérios avaliativos dos livros didáticos 

A análise foi adaptada dos critérios utilizados pelo Programa Nacional do Livro 

Didático 2015 (BRASIL, 2014) e dividida em três dimensões (quadro2).  

Fonte: Adaptado do Guia Nacional do Livro Didático/ PNLD, 2015. 

 

c) A análise dos dados 

Valores em escalas numéricas foram atribuídos aos critérios presentes em cada 

componente das dimensões utilizadas para análise do livro didático conforme o quadro 3.  

 

Quadro 2. Análise de temas DNA/Biotecnologia em livros didáticos de biologia (Guia PNLD Biologia 

2015) segundo dimensões formativas 

Dimensões analisadas em livros didáticos 

Biologia PNLD 2015 

Critérios em análise 

 

Dimensão I  

 

 CONTEXTUALIZAÇÃO E 

INTERDISCIPLINARIEDADE (conceitos, 

definições e interações cotidianas) 

- Emprego correto de Conceitos 

- Aplicação de Conceitos a situações do cotidiano 

 

- Utilização de textos complementares 

 

- Estabelecimento de relações com outras disciplinas 

 

Dimensão II 

 

 APLICABILIDADE DO ENSINO  

(Dinâmicas, experimentos e 

procedimentos laboratoriais) 

 

- Proposição de atividades práticas em aula ou laboratório 

 

- Aproximação dos conceitos de práticas ligadas a técnicas 

moleculares 

 

- Abordagem de técnicas atualizadas relativas à 

biotecnologia. 

 

Dimensão III  

 

  EMANCIPAÇÃO E CRITICIDADE 

                     (Abordagem CTS) 

 

 

- Uso de textos que abordam manipulação genética e ética 

- Uso de textos que incentivam uma postura crítica e 

respeito ao meio ambiente e às pessoas 

 

- Discussão de possíveis riscos e benefícios do uso da 

biotecnologia para as pessoas e meio ambiente. 

Quadro 3: Valores atribuídos em escala numérica para análise de critérios do livro didático de biologia 

5 a obra atende plenamente ao quesito. 

4 a obra atende satisfatoriamente ao quesito. 

3 a obra atende parcialmente ao quesito. 

2 a obra atende de modo insuficiente ao quesito. 
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Fonte: Adaptado de Sá e Santim Filho, 2009.  

 

 

3.3 A prática docente para o Ensino de temas relacionados ao estudo do DNA 

 

 Foram aplicados questionários, previamente estruturados, com 11 professores de 

Biologia, em escolas públicas dos munícipios de Assú, Parelhas e Acari. Foram solicitados a 

idade, gênero, tempo que lecionava e formação. Todos eles assinaram um termo de 

consentimento e de autorização do uso dos dados. As perguntas foram fechadas e abertas, 

referentes à prática docente sobre as estratégias de ensino relacionadas ao DNA e 

Biotecnologia, como evidencia o quadro 3. 

 

Quadro 4:Perguntas referentes à prática docente sobre as estratégias de ensino relacionadas ao 

DNA e Biotecnologia 

 

Os resultados encontrados referentes à análise da microbiota dos açudes, do livro 

didático e da percepção dos professores sobre as estratégias de ensino adotadas serviram de 

base para as intervenções feitas posteriormente com professores das escolas próximas aos 

açudes estudados. 

 

3.4 Promoção de um curso sobre o uso de estratégias diversificadas de ensino para a 

compreensão da tecnologia do DNA recombinante 

1 a obra não atende ao quesito. 
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A pesquisa foi desenvolvida numa perspectiva qualitativa e quantitativa, em que 

participaram 12 professores de escolas públicas dos municípios de Acari e Parelhas, região 

semiárida do estado do Rio Grande do Norte (Brasil). Todos os docentes envolvidos 

lecionavam as disciplinas de Ciências e/ou Biologia.  

 Foi realizado um curso de formação para professores com o tema Divulgação 

científica no semiárido: Ensino de Ciências, a tecnologia do DNA recombinante e a prática 

docente. O curso teve duração de quatro horas e constituiu-se de duas etapas: Primeiramente 

discorreu-se sobre o tema da tecnologia do DNA recombinante, atrelando-o a metodologias 

diversificadas, tais como a utilização no Ensino de Ciências de modelos didáticos, paródias, 

músicas, jogos, dinâmicas, texto de divulgação científica, dentre outros, para que seu o uso 

em sala de aula auxilie o ensino desse tema. Em seguida, em um momento de 

desenvolvimento prático, os professores foram solicitados a escolher uma das estratégias 

apresentadas para simular sua utilização em sala de aula, planejando uma atividade que 

envolvesse o conteúdo tratado. 

 Em um momento posterior à formação, foi utilizado um questionário contendo 

aspectos relacionados à importância do curso para a prática docente dos integrantes. Este 

instrumento continha três questões abertas (Quadro 4). 

 

Quadro 5: Questionário com perguntas abertas sobre a prática docente 

 

As respostas aos questionários foram analisadas seguindo a metodologia proposta por 

Moreira, Simões e Porto (2005). A categorização dos dados é feita por meio de três etapas: o 

relato ingênuo que é caracterizado pela leitura das respostas de forma como foram exatamente 

escritas; a identificação de atitudes baseada nas repostas gerais para iniciar a separação de 

categorias e a interpretação, realizada após a montagem do quadro geral das respostas dos 

questionários.  

Para a análise quantitativa, a contagem das respostas, que se enquadravam nas 

respectivas categorias, foram obtidas por meio de cálculos para designação das porcentagens e 
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frequências. Em algumas respostas, observou-se a mesma ideia para determinada categoria, 

razão pela qual a soma das frequências ultrapassa os 100%. 
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ESTE ARTIGO SERÁ SUBMETIDO AO PERÍODICO Oecología Brasiliensis E, 

PORTANTO, ESTÁ FORMATADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES 

DESTA REVISTA. 

 

Resumo 

 

As comunidades de microrganismos são responsáveis por participarem da maior parte 

da biomassa terrestre, exercendo importante papel ecológico. Dentre elas, as bactérias são 

componentes das teias alimentares dos ambientes aquáticos, que controlam populações 

microbianas e realizam vias metabólicas diversas. Assim, o objetivo deste estudo foi 

identificar a biodiversidade microbiana, em especial a bacterioplanctônica, de um reservatório 

do semiárido brasileiro, contribuindo para o melhor entendimento da composição e dinâmica 

ecológica desses grupos. Observou-se o predomínio de Bacteria, com prevalência dos filos 

Cyanobacteria, Proteobacteria, Actinobacteria, além de Vírus e Archaea. Este trabalho é um 

dos pioneiros em levantar a microbiota em açude no semiárido, por meio da utilização de 

técnicas moleculares, identificando microrganismos que não podem ser mantidos em cultivos 

por técnicas tradicionais. Ainda é importante destacar que esse conhecimento precisa ser 

refletido de forma que tenha desdobramento na área de ensino, pois a educação ambiental 

contribui para a preservação dos ambientes aquáticos. 

Palavras-chaves: Diversidade microbiana; reservatórios de água; semiárido brasileiro; 

educação ambiental. 

 

Abstract   

 

METAGENOMIC DIVERSITY OF AQUACTIC MICROBIOTA, WITH 

EMPHASE IN BACTERIOPLACTON, IN AUDIES OF A SEMIARID REGION 

OF NORTHEAST BRAZIL. Microorganisms communities are responsible for 

participating in most of the terrestrial biomass, playing an important ecological role. Among 

them, bacteria are components of food webs in aquatic environments, which control microbial 

populations and perform various metabolic pathways. Thus, the objective of this study was to 

identify the microbial, especially bacterioplankton, biodiversity of a Brazilian semiarid 

reservoir, contributing to a better understanding of the composition and ecological dynamics 

of these groups. It was observed the predominance of Bacteria, with prevalence of the phyla 

Cyanobacteria, Proteobacteria, Actinobacteria, besides Viruses and Archaea. This work is 

one of the pioneers in raising the microbiota in the semiarid reservoir through the use of 

molecular techniques, identifying microorganisms that cannot be maintained in crops by 

traditional techniques. It is still important to highlight that this knowledge needs to be 
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reflected in a way that has unfolding in the area of education, since environmental education 

contributes to the preservation of aquatic environments. 

Keywords: Microbial diversity; water reservoir; brazilian semi-arid; environmental 

education. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O acesso restrito a água devido a sua escassez tem sido um tema preocupante durante o século 

XXI. A pouca disponibilidade desse recurso está relacionada a dois principais fatores: condições 

climáticas e poluição oriunda da ação antrópica que afetam direta ou indiretamente os corpos hídricos.  

A escassez de água doce reflete na qualidade de vida das pessoas que usufruem desse recurso de 

variadas formas. Grubba (2013) alerta que a água é a essência da vida e que sem água, não se pode 

falar em vida digna, visto que tampouco se pode falar em vida, e que milhões de pessoas são afetadas 

não somente pela ausência de água, mas também por sua má qualidade.  

No Nordeste brasileiro, em especial na região semiárida, a escassez de água ocorre devido a 

condições climáticas típicas de baixa pluviosidade, alta taxa de evaporação e estiagens prolongadas. 

Para suprir essa necessidade foram criados reservatórios ou açudes, os quais são fundamentais para o 

abastecimento humano, dessedentação animal, irrigação, dentre outras atividades.  

As alterações climáticas e antrópicas podem interferir na disponibilidade de água e também 

alterar a concentração de nutrientes nos corpos hídricos (SOUZA et al., 2014; HAYES et al., 2015). 

Esse processo pode provocar mudanças de características físicas, químicas e biológicas e prejudicar 

diretamente a dinâmica da fauna e flora da região aquática, afetando as características limnológicas 

(SOARES et al., 2012). Chequer (2011) afirma que a qualidade ambiental dos reservatórios está 

intrinsecamente associada às condições de qualidade de água de seus rios contribuintes, bem como da 

ocupação e uso do solo, das atividades econômicas implantadas e das condições sanitárias do entorno.  

Dentro desse contexto, o estudo das comunidades microbianas em corpos hídricos é 

importante para o entendimento do fluxo de energia e de biomassa de ecossistemas, além do 

reconhecimento de que o papel que elas desempenham tem um impacto sobre a qualidade da água.  

Dessa forma, torna-se fundamental a compreensão dos grupos que participam dos ecossistemas 

aquáticos.  

A identificação dos microrganismos tem sido feita há muitos anos por técnicas tradicionais de 

cultivo em laboratório. No entanto, como afirmam (HANDELSMAN, 2004; SHARMA e RANJAN, 

2005; GARZA e DUTILH, 2015; LIU et al., 2016) somente 1% das espécies de bactérias são 

cultiváveis, o que impossibilita o conhecimento da identificação global das comunidades microbianas 

presentes em determinado ambiente. Além disso, informações sobre a filogenia das espécies, 

metabolismo e relações ecológicas não são obtidas pelas técnicas tradicionais de cultivo laboratorial.  

Nesse contexto, a metagenômica foi mencionada pela primeira vez por Handelsman em 1998 

como técnica molecular que permite o estudo de microrganismos de um determinado ambiente com 
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base na extração de seus DNAs. Esse método também proporciona informações sobre a capacidade 

metabólica e funcional da comunidade microbiana (JURKOWSKI & HANDELSMAN, 2007), 

permitindo o entendimento das relações ecológicas e controle de populações de determinados habitats. 

A metagenômica também possibilita a análise comparativa de genomas microbianos que 

permite o estudo e comparação de sequências de material genético das variadas espécies, tendo como 

principal função a análise de estruturas, organização e evolução de genomas. Comparações de 

amostras diferentes do mesmo ambiente ou um ambiente similar podem revelar a influência de fatores 

ambientais particulares em comunidades microbianas (PEIXOTO, 2013). 

          As técnicas de sequenciamento do DNA também permitem a criação de bibliotecas genômicas 

para o armazenamento desses dados e, consequentemente, sua análise e interpretação. (SCHOLZ, 

2011). Isso é de extrema importância, pois disponibilizam os dados para a comparação metagenômica 

de microrganismos de diferentes lugares do globo terrestre para estudos comparativos posteriores. 

Há poucos estudos que reportam os microrganismos em reservatórios, no semiárido nordestino, 

e praticamente não há dados gerados por metodologias moleculares. Dentro desse contexto, o objetivo 

do presente estudo foi identificar a biodiversidade microbiana, em especial o bacterioplâncton, de um 

reservatório do semiárido nordestino, com vistas a colaborar para o melhor entendimento de sua 

microbiota.  

 

METODOLOGIA 

 

1. ÁREA DE ESTUDO 

 

 A Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Assú apresenta uma área de 43.681,50 km
2 

de 

drenagem, nos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, e um volume de 2,4 bilhões de m
3
. Destaca-

se com uma das principais fontes hídricas do Rio Grande do Norte, pois ocupa 32,8% do território do 

estado do Rio Grande do Norte, sendo responsável por 79,6% do volume de água que é acumulado no 

estado (SEMARH-RN). 

 A Bacia está totalmente inserida em território semiárido o padrão de precipitação tende a 

apresentar uma forte variabilidade interanual, ocasionando a alternância entre anos de chuvas regulares 

e anos de acentuada escassez hídrica, levando à ocorrência de secas hídricas (Comitê da Bacia 

Hidrográfica Piancó-Piranhas-Assú). 

 O estudo de campo foi realizado nos reservatórios Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que 

faz parte do município de Assú, localizada pelas coordenadas geográficas 6°42'38"S e 36°36'39"W, 

que está inserida na bacia hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Assú (Figura 1).  
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Figura 1– Localização da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, na Bacia do Piancó-Piranhas-Assú e estado 

do Rio Grande do Norte.  

                                          

2. AMOSTRAGEM 

 

As amostras da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves foram obtidas no contexto do projeto 

denominado Metagenômica e ecologia de microrganismos aquáticos do semiárido brasileiro 

desenvolvido pelo LAMAQ (Laboratório de Microbiologia Aquática), no ano de 2012. Foram 

coletados 100L de água da região da superfície do reservatório com uma profundidade de 30 cm, 

ocorreu com auxílio de balde esterilizado, em seguida filtrados em rede de plâncton 68 µm e 20 µm 

malhas para a retenção dos microrganismos maiores. Posteriormente, foram concentradas em frascos 

de âmbar estéreis de 1L. 

 As amostras foram transportadas, acondicionadas em gelo, para o Lamaq (Laboratório de 

Microbiologia Aquática da UFRN) e ficaram em geladeira a 5ºC até o seu processamento que ocorreu 

após 48 horas da coleta, posteriormente foram filtradas em membrana de poro de 0,22 µm para a 

realização da extração de DNA.  

O processo de extração foi realizado por meio do protocolo desenvolvido por Knabel e 

Crawford (1995). Posteriormente, a presença de DNA foi confirmada por meio da quantificação com o 

uso do espectrofotômetro (Nanodrop ®).  As amostras de DNA foram armazenadas a -20ºC até 

realização do sequenciamento. 
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3. ANÁLISES METAGENÔMICA 

 

Os resultados obtidos pelo sequenciamento foram submetidos à análise com o auxílio da 

ferramenta de informática denominada MG-rast, pelo pirossequenciamento do 16S ribossomal, 

seguindo de comparações do banco de dados SEED e com o seguinte critério de máximo e-value 1e-5, 

mínimo de identidade 60% e comprimento mínimo de alinhamento de 15 pb.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

DESCRIÇÃO DA MICRIOBIOTA DA BARRAGEM ARMANDO RIBEIRO GONÇALVES  

 

As comunidades de microrganismos são responsáveis por participarem da maior parte da 

biomassa terrestre, exercendo importante papel ecológico. Gich et al. (2005) evidenciam a importância 

da identificação de procariotos para a melhor compreensão dos ciclos biogeoquímicos. As bactérias 

são importantes componentes das teias alimentares dos ambientes aquáticos, controlando as 

populações microbianas, ainda também conseguem realizar grande diversidade de vias metabólicas 

(ARAÚJO E COSTA, 2007). Além disso, a microbiota é responsável por sustentar a vida e, por isso, é 

importante compreender os mecanismos que regulam a diversidade e distribuição de microrganismos e 

suas características funcionais (LEAR et al., 2014); ROMDHANE et al., 2014).  

O resultado obtido do reservatório Armando Ribeiro Gonçalves permitiu estabelecer a 

distribuição dos grupos ali presente. Observou-se a prevalência de Bacteria, seguida de um grande 

número de sequências consideradas como “não identificado”. Constatou-se também que Archaea e 

Vírus apresentam-se em proporções equivalentes no reservatório estudado, além de organismos do 

domínio Euchariae, como mostra a figura 02. 

 

 

Figura 02: Análise taxonômica – Distribuição por domínio 

 

Os ambientes aquáticos diferem consideravelmente em seus aspectos físicos e químicos, sendo, 

pois natural, que também haja diferenças nas suas populações microbianas. Constatou-se, por meio das 

análises, a predominância de Bacteria quando comparado com os outros grupos presentes. Resultados 

semelhantes foram encontrados em estudos envolvendo ambientes dulcícolas (PAGE et al., 2004; 

MOU et al., 2013; PARVEEN et al., 2013; KAMBURA et al., 2016). 

Uma das razões para predominância de Bacteria destacada por pesquisas (SOBEK et al., 2005; 

POLLARD e DUCKLOW, 2011; ZHANG et al., 2014) está relacionada com o metabolismo 
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bacteriano que é favorecido pela temperatura da água, o que implica no sucesso representativo de 

distribuição deste domínio. Esses microrganismos também são de extrema importância para a 

qualidade de água, como é explicado por Newton et al. (2011) em que as bactérias aquáticas 

impulsionam as transformações e o ciclismo da maioria dos elementos biologicamente ativos nos 

ecossistemas de água doce. Dessa forma, os procariotos participam ativamente da dinâmica funcional 

e ecológica do ambiente aquático, principalmente favorecidas pelo ambiente tropical, no qual 

apresenta elevada temperatura da água. 

 

Figura 03: Análise taxonômica – Distribuição por filo do domínio Bacteria. 

  

O táxon com maior representatividade, dentro do domínio Bacteria, foi o filo Cyanobacteria, 

como mostra a figura 03. Resultado semelhante foram encontrados pelos trabalhos também em 

ambiente semiárido do Brasil (SILVA et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2014; ADAMCZUK et al., 2015; 

MEDEIROS et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2015;  BEGHELLI  et al., 2016; GOÈS et al., 2016; 

LIMA, 2016; MONTEIRO, 2016.) Esse grupo é caracterizado pelo envolvimento em fenômenos de 

eutrofização, que pode alterar a dinâmica da cadeia alimentar, uma vez que reduz a quantidade de 

oxigênio disponível para os seres aeróbicos.  As alterações climáticas e antropogênicas promovem o 

escoamento de carbono e nitrogênio, promovendo florações de cianobactérias, característica de um 

ambiente eutrofizado, que estão tornando-se mais comum em lagos de água doce e estuários em todo o 

mundo, o que ameaça a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos (JAKHAR, 2013; CAI et al., 

2014; SOUZA, 2014). 

Na região semiárida, os reservatórios apresentam um grande potencial para o estabelecimento 

de florações também por apresentarem temperatura favorável ao crescimento das cianobactérias 

durante todo o ano (SILVA et al., 2011; NASCIMENTO et al., 2016),  elevado aporte de nutrientes e 

tempo de residência, além de elevada turbidez da água.  

 Em seguida, o filo de maior distribuição foi Proteobacteria, em que a classe 

Alphaproteobacteria mostrou-se dominante à Betaproteobacteria. O mesmo foi verificado nos 

trabalhos de (GICH et al., 2005; ŠIMEK et al., 2005; PARVENN et al., 2011; MØLLER et al., 2013; 
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CAI et al., 2014). O filo Proteobacteria, em ambientes de água doce,  

pode desempenhar papéis ativos na biodegradação de poluentes orgânicos e de ciclagem de carbono, 

além de participar de vários processos biogeoquímicos em ecossistemas aquáticos (CHENG et al., 

2014; ZHANG et al., 2014).  

 Outros trabalhos também indicam a predominância de Alphaproteobacteria e 

Betaproteobacteria (NISHIMURA E NAGATA 2007; LOPES, 2013), o que pode ser decorrente do 

crescimento populacional e o mau uso dos recursos hídricos, levando a uma perda da qualidade de 

água por contaminação, que é uma consequência direta da ação antrópica, principalmente pela 

descarga de fezes humanas e animais ou esgoto doméstico nesses mananciais (NASCIMENTO et al., 

2016). Nesse contexto, uma das possíveis razões para maior percentual de Alphaproteobacteria em 

água doce é a sua adaptação para crescerem em matéria orgânica dissolvida autóctone (NISHIMURA 

E NAGATA, 2007).  

         A classe Betaproteobacteria é amplamente reconhecida pela sua diversidade morfológica e 

fisiológica e, por isso, é freqüentemente o grupo numericamente dominante em lagos de água 

(NEWTON et al., 2011). 

 Em seguida, a presença de Actinobacteria, terceiro filo mais abundante dentro do domínio 

Bacteria. Somente com o aparecimento de técnicas moleculares conseguiram ser visualizadas e 

atualmente sabe-se que são componentes comuns e muitas vezes numericamente importantes em uma 

variedade de habitats de água doce (GARCIA et al., 2014; GHYLIN et al., 2014; GHAI et al., 2017).  

 Alguns trabalhos sugerem a interação entre diferentes grupos bacterianos, como Actinobacteria 

e Betaproteobacteria, com o fitoplâncton e zooplâncton (PARVENN et al., 2011), o que demonstra 

um papel importante dessa associação na estruturação da composição da comunidade microbiana em 

água doce .  

 Archaea, o segundo domínio mais predominante, é caracterizado pelo envolvimento em uma 

variedade de ciclos biogeoquímicos, tais como mineralização de carbono para metano, redução de 

sulfato e oxidação de amoníaco (GHAI et al., 2011; AHILA, et al., 2014; SOARES et al., 2015; 

ZHANG et al., 2015). Esse domínio pode apresentar maior distribuição em ambientes de água de doce 

quando comparado aos ambientes marinhos e de solo (HU et al., 2016). Isso geralmente se dá pela 

diferença de salinidade e nutrientes presentes na água, principalmente em água contaminada por 

esgotos, quando se compara a diversidade microbiana em água doce e em água salgada, com maior 

concentração de nutrientes em água doce (ARYAL et al., 2015).  

Os Vírus, bastante representativos neste estudo, são importantes na regulação de fluxos de 

carbono e nutrientes, além de estarem envolvidos na dinâmica da rede alimentar (ROMDHANE et al., 

2014). Eles controlam populações bacterianas (THOMAS et al., 2011; RAM et al., 2016), o que 

evidencia não serem apenas parasitas oportunistas, mas sustentadores dos ciclos de energia e matéria 

mediados por bactérias. 

As algas verdes do grupo Chlorophyta – constituintes do domínio Euchariae- tiveram destaque, 

sendo importantes para dinâmica de lagos e reservatórios, uma vez que são fontes importantes de 
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produção primária, além de serem alimento para os outros níveis tróficos (CASARTELLI E 

FERRAGUT, 2015). As algas ainda podem afetar o crescimento, desenvolvimento, sobrevivência e 

reprodução de muitos organismos (PIERONI et al., 2015) . 

Fungos do grupo Ascomycota também foram identificados. Eles são importantes por 

participarem dos processos biogeoquímicos no ambiente aquático e na decomposição do material 

vegetal acumulado no ambiente aquático, disponibilizando diversos nutrientes a partir de substâncias 

complexas (LECERF e CHAUVET, 2008; MARQUES et al., 2015).  

 O uso da metagenômica permitiu uma visão geral dos grupos microbianos presentes no 

reservatório, no momento estudado, possibilitando um maior entendimento de sua diversidade e 

composição, o que abre espaço para a possibilidade de estudos sobre as funções tróficas exercidas em 

ambientes de reservatórios de regiões semiáridas, além da comparação com a microbiota de outros 

ambientes de condições climáticas semelhantes no mundo.  

 

CONCLUSÃO 

 

          Da microbiota analisada, observou-se a presença de Actinobacteria, comum em habitats de 

água doce, somente visualizada com o advento das técnicas moleculares é que foi possível a 

identificação de alguns filos bacterianos.  

 Este trabalho é um dos pioneiros a levantar a microbiota presente no açude Armando Ribeiro 

Gonçalves por meio da utilização de técnicas moleculares, identificando microrganismos que não 

seriam capazes de serem identificados por meio de técnicas tradicionais de cultivo.   

No entanto, é necessário que pesquisas posteriores continuem a identificação e estudo da 

dinâmica dos microrganismos desses reservatórios, uma vez que o levantamento da microbiota é 

alicerce para outros trabalhos que possam contribuir para o conhecimento da biodiversidade dos 

açudes da região semiárida. Ainda é importante destacar que o conhecimento desses grupos precisa ser 

refletido de forma que tenha desdobramento na área de ensino, pois a educação ambiental contribui 

para a preservação dos ambientes aquáticos. 
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RESUMO  

Com o avanço da tecnologia, algumas áreas da biologia têm incorporado mudanças conceituais que 

refletem na aplicabilidade da ciência. Dentre elas, a genética se destaca pelo aprofundamento dos conceitos e 

contextualização prática devido aos seus aspectos tecnológicos inovadores. O objetivo desta pesquisa foi analisar 

livros didáticos de biologia sobre os temas DNA e Biotecnologia e suas relações com a Abordagem Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS). Constatou-se que 50% dos livros didáticos avaliados não relacionam esses temas com 

a sociedade e o meio ambiente. Portanto, apesar das atuais discussões sobre a importância da abordagem CTS no 

ensino de ciências e a despeito desse tipo de abordagem ser critério de avaliação do Programa Nacional do Livro 

Didático, observou-se ainda fragilidade, nesse aspecto, nos livros didáticos avaliados neste estudo.  

Palavras-chaves: DNA e Biotecnologia; Livro Didático; Abordagem CTS.  
 

 

 

The theme Biotechnology and DNA in textbooks biology: approach in 

science, technology and society in the educational process. 

 

ABSTRACT  

 With the advancement of technology, some areas of biology have incorporated conceptual changes 

that reflect the applicability of science. Among them, genetics stands out for the deepening of concepts and 

practical contextualization due to its innovative technological aspects. The objective of this research was to 

analyze biology textbooks on the subjects DNA and Biotechnology and its relations with the Science, 

Technology and Society Approach (STS). It was found that 50% of the textbooks evaluated do not relate these 

themes to society and the environment. Therefore, in spite of the current discussions about the importance of the 

STS approach in science teaching and despite this type of approach being an evaluation criterion of the National 

Textbook Program, there was still fragility, in this regard, in the textbooks evaluated in this study. 

Key words: ADN and Biotecnology; Textbook; STS approach. 
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INTRODUÇÃO 

Com o avanço da tecnologia, algumas áreas da biologia têm incorporado mudanças 

conceituais, de modo a contemplar as inovações da ciência em seus diversos espaços 

didáticos, técnicos e de pesquisa. A genética vem se destacando, nesse contexto, por favorecer 

que a profundidade de conceitos se contextualize em práticas e experimentos acessíveis 

devido ao avanço tecnológico, com repercussões diretas sobre o cotidiano do educando, 

incentivando cada vez mais que o ensino de biologia adote essa perspectiva interativa na 

formação crítica de cidadãos, premissa da educação contemporânea.  

Considerando a perspectiva humanista de Paulo Freire, qualquer tentativa de 

compreensão do processo de conhecimento humano demanda: 

 

“ver o homem em sua interação com a realidade e a importância do conhecimento 

histórico-social-cultural no fazer dos homens, já que a historia é feita pelos homens e 

ao mesmo tempo nela vão se fazendo”. [...] o movimento do homem e mundo objetivo 

é dinâmico (mundo criando-se histórico e cultural), ou seja, é impossível desejar que 

um homem seja adaptado, pois adaptação exige a existência de uma realidade acabada 

e estática e não criando-se (FREIRE, 1983, p.51).  

 

Em relação ao processo de formação humana envolve respeitar a condição humana, 

para evitar a coisificação quando submetido à uma educação com visão instrumental. Para 

obter esse dinamismo, Paulo Freire adverte sobre o caráter da educação: 

 

“A educação não é neutra, a educação precisa ser humanista, ou seja, para a prática da 

liberdade, na qual o sujeito tem de fato uma situação de verdadeira aquisição de 

conhecimento, onde todos são criadores de conhecimento” (FREIRE, 1983, p.51). 

 

Pensar o conhecimento como criação e interação equivale a dar uma objetivação ao 

abstrato, proporcionar a busca de sentidos. Nessa direção, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2002) também destacam que é preciso que o 

discente tenha conhecimento dos conceitos biológicos para que possa participar de debates 

contemporâneos, considerando a conservação da natureza e da vida, além do princípio de 

desenvolvimento sustentável. Apesar de a genética abordar temas que despertam o interesse 

do discente, observa-se que é um subtema da biologia que apresenta muita dificuldade de 

aprendizagem (BOUJEMAA et al., 2010; MALACHIAS et al., 2010; KUNGA e MARNIE, 

2012; ARAÚJO e PEDROSA, 2014 . O maior nível de dificuldade de conceitos genéticos se 

dá pela complexidade, já que se trata de algo invisível ao olho nu, exigindo maior nível de 

abstração do aluno (DIAS et al., 2010). Outra razão que pode explicar esse obstáculo seria o 
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não entendimento de conceitos básicos da biologia como célula, ácidos nucleicos e a estrutura 

do DNA, os quais por si sós já representam conceitos abstratos e que geram dificuldades para 

o processo de ensino e aprendizagem. 

A interdisciplinaridade a partir da obra “Ciência com Consciência” de Edgar Morin 

(2005) preconiza que “é necessário enraizar o conhecimento físico e igualmente biológico, 

numa cultura, numa sociedade, numa história, numa humanidade. A partir dai, cria-se a 

possibilidade de comunicação entre as ciências” (MORIN, 2005, p. 139). Sob essa perspectiva 

interdisciplinar, Cardoso e Oliveira (2010) destacam que o entendimento da genética envolve 

uma rede de conceitos ligados à biologia molecular, bioquímica, cálculos elementares de 

probabilidade, entre outros. Assim, observa-se que quando há um déficit nessas outras áreas 

do conhecimento é verificada a dificuldade de aprendizagem no ensino de genética. Para 

solucionar esse impasse na genética, os PCN+ sugerem que os temas relacionados a essa área 

sejam aplicados e contextualizados com o cotidiano do aluno, fazendo com que o discente se 

familiarize com os códigos da ciência. 

O processo de ensinagem de acordo com Anastasiou e Alves (2012) fundamenta-se no 

envolvimento dos sujeitos (docente e discente), em sua totalidade, pois trata-se de  

 

“prática social complexa efetivada entre os sujeitos, professor e aluno, englobando 

tanto a ação de ensinar quanto a de apreender, em um processo  contratual, de parceria 

deliberada e consciente para o enfrentamento na construção do conhecimento escolar, 

decorrente de ações efetivadas na sala de aula e fora dela. [...] Trata-se de uma ação de 

ensino da qual resulta a aprendizagem do estudante, superando o simples dizer do 

conteúdo por parte do professor” (ANASTACIOU e ALVES, 2012, p.20). 

 

Nesse contexto, a abordagem relacionada à Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) é 

fundamental no ensino de ciências, uma vez que contextualiza o conhecimento científico nas 

suas relações com as tecnologias em um determinado contexto social e com suas implicações 

ambientais. Essa abordagem objetiva aplicar o conhecimento científico e tecnológico como 

um processo social onde estão relacionados os aspectos políticos, econômicos, culturais 

(RIBEIRO e GENOVESE, 2015), considerando que as relações sociais são influenciadas pelo 

conhecimento proveniente da ciência e as novas tecnologias delimitam novos princípios de 

valores de convivência social. 

Essas mudanças tecnológicas encorajam uma nova atitude em relação ao que é 

aprendido (LEWIS e KELLY, 2014). Por isso, o ensino de ciências exige uma urgente 

readaptação no modo de ensinar a fim de que se possam formar não apenas futuros 

profissionais especializados na manipulação de tecnologias, mas também cidadãos que 
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compreendam os riscos e benefícios de sua utilização para a sociedade e o meio ambiente. 

Além disso, o tema ambiental se revela numa perspectiva socioambiental que é concebida 

como campo de interações entre a cultura, a sociedade, a base física e biológica dos processos 

vitais, no qual todos os termos dessa relação estão em completa interação (TRACANA e 

CARVALHO, 2012). 

Dentro desse contexto, a análise do livro didático (LD) é importante porque é um 

instrumento que estuda a abordagem do conteúdo de forma a facilitar o entendimento dos 

conceitos biológicos, especificamente os de maior déficit de aprendizagem. Batista et al. 

(2010) relatam a importância de estudos que analisem conceitos em livros didáticos de 

Biologia do ensino médio, os quais podem estar erroneamente colocados, desatualizados e 

sem contextualização com a realidade escolar dos discentes, gerando, portanto, um problema 

para o processo ensino-aprendizagem. 

O livro didático ofereceu, por muito tempo, uma imagem de ciência empirista e 

cumulativa que não levava em conta os aspectos qualitativos do tipo histórico, sociológico, 

humanista e tecnológico e de suas relações (SOUZA, 2011), o que torna evidente a 

importância da abordagem CTS nos livros didáticos de ciências e biologia. Esse instrumento é 

uma fonte de consulta muito utilizada no sistema de ensino, muitas vezes sendo o principal 

material de apoio do professor e quase que exclusiva fonte de informação dos alunos 

(FONSECA e BOBROWSKI, 2015). Por isso, deve sempre estar atualizado, contendo 

informações que aproximem o conteúdo estudado à realidade do aluno. 

    O Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) surgiu para assegurar a qualidade do 

livro didático que é ofertado à rede de ensino, cuja escolha é feita por meio de guias que 

facilitam sua análise pelo professor, permitindo-lhe selecionar aquele que mais se adequa à 

sua prática pedagógica e à realidade escolar do alunado. Pensar a realidade no processo de 

aprendizagem demanda diálogo/comunicação entre realidades docente-discente e o material 

didático que vai fomentar/estimular a interpretação das culturas. Do ponto de vista 

antropológico no processo da ensinagem estão contidos aspectos morais e estéticos da cultura 

(ethos) em relação aos aspectos cognitivos, existenciais denominados por Geertz (2008, p.93) 

como “visão de mundo”. A visão de mundo de Geertz diz respeito ao quadro que este aluno 

vai elaborar das coisas como elas são na simples realidade, seu conceito de natureza, de si 

mesmo e da sociedade. Da visão de mundo do professor enquanto interprete do material 

didático (qualidade/proposições) acontece a ensinagem e a aprendizagem. 

 A partir de uma visão global sobre a dificuldade de aprendizagem em genética, na 

perspectiva da abordagem CTS, os objetivos desta pesquisa foram analisar livros didáticos de 

biologia, do ensino médio, no que dizem respeito ao tema DNA e Biotecnologia, a fim de 
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identificar se os livros abordam esses conteúdos, sobretudo, numa perspectiva que relacione a 

teoria conceitual ao contexto social e ambiental, efetivando a abordagem CTS. 

 

METODOLOGIA 

 A pesquisa compreende o percurso metodológico da escolha dos livros didáticos, os 

critérios avaliativos dos livros didáticos e a análise dos dados. 

 

a) A escolha dos livros 

Para esta análise, foram selecionados oito dos nove livros de biologia referenciados no 

Guia PNLD de biologia 2015, dentre os quais foram avaliados os volumes que contemplavam 

a temática DNA/Biotecnologia, de acordo com o Quadro 1.  

 

Quadro 1: Livros didáticos do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), 2015 

Código Título da 

Coleção 

Autor(es) Editora Ano de 

publicação 

Volumes 

analisados 

LD1 Ser protagonista Catini et al. 

 

SM 

 

2013 1 e 3 

LD2 Biologia Silva, Sasson e 

Caldini 

Saraiva 

 

2013 1 e 3 

LD3 

 

Biologia Mendonça AJS 2013 1 e 3 

LD4 Novas Bases da 

Biologia 

 Bizzo  Ática 

 

2010 1 e 3 

LD5 Biologia Hoje  Linhares e 

Gewandsnajder  

Ática 

 

2013 1 e 3 

LD6  Bio Lopes e Rosso Saraiva 

 

2013 2 

LD7 

 

Conexões com a 

Biologia 

Bröckelmann Moderna  2013 1 e 3 

LD8 

 

Biologia em 

contexto 

  Amabis e Martho Moderna 2013 1 e 3 

 

b) Os critérios avaliativos dos livros didáticos 

A análise foi adaptada dos critérios utilizados pelo Programa Nacional do Livro 

Didático 2015 (BRASIL, 2014) e dividida em três dimensões (quadro2).  

 

Quadro 2. Análise de temas DNA/Biotecnologia em livros didáticos de biologia (Guia PNLD Biologia 
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Fonte: Adaptado do Guia Nacional do Livro Didático/ PNLD, 2015. 

 

c) A análise dos dados 

Valores em escalas numéricas foram atribuídos aos critérios presentes em cada 

componente das dimensões utilizadas para análise do livro didático conforme o quadro 3.  

Fonte: Adaptado de Sá e Santim Filho, 2009.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

PRIMEIRA DIMENSÃO TEMÁTICA DA CONTEXTUALIZAÇÃO E 

INTERDISCIPLINARIDADE  

2015) segundo dimensões formativas 

Dimensões analisadas em livros didáticos 

Biologia PNLD 2015 

Critérios em análise 

 

Dimensão I  

 

 CONTEXTUALIZAÇÃO E 

INTERDISCIPLINARIEDADE (conceitos, 

definições e interações cotidianas) 

- Emprego correto de Conceitos 

- Aplicação de Conceitos a situações do cotidiano 

 

- Utilização de textos complementares 

 

- Estabelecimento de relações com outras disciplinas 

 

Dimensão II 

 

 APLICABILIDADE DO ENSINO  

(Dinâmicas, experimentos e 

procedimentos laboratoriais) 

 

- Proposição de atividades práticas em aula ou laboratório 

 

- Aproximação dos conceitos de práticas ligadas a técnicas 

moleculares 

 

- Abordagem de técnicas atualizadas relativas à 

biotecnologia. 

 

Dimensão III  

 

  EMANCIPAÇÃO E CRITICIDADE 

                     (Abordagem CTS) 

 

 

- Uso de textos que abordam manipulação genética e ética 

- Uso de textos que incentivam uma postura crítica e 

respeito ao meio ambiente e às pessoas 

 

- Discussão de possíveis riscos e benefícios do uso da 

biotecnologia para as pessoas e meio ambiente. 

Quadro 3: Valores atribuídos em escala numérica para análise de critérios do livro didático de biologia 

5 a obra atende plenamente ao quesito. 

4 a obra atende satisfatoriamente ao quesito. 

3 a obra atende parcialmente ao quesito. 

2 a obra atende de modo insuficiente ao quesito. 

1 a obra não atende ao quesito. 
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A dimensão temática I compreendeu a avaliação da correção conceitual, com 

aplicação ao cotidiano e abordagem interdisciplinar. Também se observou o uso de textos que 

complementassem o conteúdo abordado.  

Constatou-se que 100% dos livros analisados (Tabela 1) empregam plenamente (valor 

atribuído 5) ou satisfatoriamente (valor atribuído 4) os conceitos, os quais se apresentam  

permeados por diversas áreas do conhecimento, de forma aprofundada e contextualizada. 

 

   

Tabela 1: Primeira Dimensão Contextualização e Interdisciplinaridade 

 (conceitos, definições e interações cotidianas). 

Critérios considerados para a análise LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8 

Emprego correto de conceitos 5 4 4 5 4 5 4 5 

Aplicação de conceitos a situações do 
cotidiano 

4 2 2 5 
 

4 5 5 5 

Utilização de textos complementares 4 3 
 

2 
 

2 
 

2 
 

4 
 

4 
 

4 
 

Estabelecimento de relações com outras 
disciplinas 

5 4 3 4 2 2 1 2 

 

Quatros dos livros apresentam conceitos plenos e aprofundados quando comparados 

com as outras coleções. Dentre eles, o LD6, por exemplo, apresenta temas inovadores e 

pertinentes aos problemas contemporâneos que não se encontram nas outras obras, como 

Vacinas gênicas, Programas de triagem populacional, Recuperação de espécies em extinção, 

Aconselhamento genético e Diagnóstico pré-natal, o que demonstra uma tentativa de melhor 

contemplar o conteúdo. O LD4 é outro livro que se destaca por discorrer, como nenhum 

outro, sobre a parte química da molécula de DNA, evidenciando a importância de se conhecer 

profundamente a base química da molécula constituinte da vida, aspecto negligenciado por 

muitos livros e de muita dificuldade de aprendizagem pelos alunos.  

 Notou-se que 75% dos livros didáticos abordavam a aplicabilidade do conteúdo ao 

cotidiano: LD1; LD4, LD5, LD6, LD7 e LD8.  No LD6, por exemplo, o início do capítulo 

sobre biotecnologia se dá com um quadro intitulado Pense nisso em que há perguntas 

referentes ao conteúdo que será abordado de modo aplicado ao dia-a-dia, tais como: “Muito se 

discute hoje sobre plantas e animais transgênicos. Qual o seu conceito sobre o que é um organismo 

transgênico?”. Esses questionamentos remetem o aluno para o que será estudado, e podem 

incentivá-los a ir ao encontro de suas respostas motivando-os a aprender (SANMARTÍ, 

2010).  

 Os livros LD2 e LD3 são exemplos que não atenderam suficientemente aos critérios  
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de contextualização com o cotidiano. No LD2, há apenas um texto, na abertura do capítulo de 

biotecnologia, que faz referência à comparação de técnicas ligadas ao DNA, sem mais 

relações com aspectos do dia a dia ou aplicabilidades.  

A utilização de textos que não sejam estritamente escolares é importante, uma vez que 

os materiais que circulam fora da escola também possibilitam estabelecer relação com o que 

se passa dentro do espaço escolar (SANMARTÍ, 2011). O LD1 apresenta maior quantidade de 

textos informativos, cujo gênero de maior incidência é a notícia, pertinente ao tema abordado 

nos capítulos. Já o livro que apresentou menor quantidade de textos foi o LD4, apenas dois 

textos relacionados com a origem da vida e a descoberta do DNA. Não se observaram textos 

de divulgação científica ou notícia sobre as técnicas da engenharia genética, o que seria 

extremamente importante já que se trata de um assunto polêmico e há a necessidade do aluno 

relacionar o conhecimento aprendido na escola com o as notícias vinculadas no cotidiano. 

Algumas pesquisas evidenciam a importância da abordagem de temas controversos 

(ALMEIDA, 2011; MORRIS, 2014; SIQUEIRA e SCHEID, 2016) uma vez que isso 

oportuniza a educação voltada para a cidadania ativa. O livro didático deve abordar esses 

assuntos com o objetivo de auxiliar o aluno para intervir em sociedade com base em sua 

capacidade questionadora. Muitas vezes, professores se omitem na abordagem de questões 

polêmicas, e uma das razões é por não se sentirem capacitados a isso, devido à complexidade 

do tema (SIQUEIRA e SCHEID, 2016). Nesse contexto, o livro didático poderia auxiliar os 

docentes na proposição de debates sobre temas polêmicos no Ensino de Ciências e Biologia. 

Observou-se que apenas 37,5% dos livros cumpriram o quesito da 

interdisciplinaridade. Considerou-se que o LD1 atende o quesito de forma plena por meio de 

um boxe denominado Biologia e Física, o qual aborda as relações de outras ciências ao tratar, 

por exemplo, do funcionamento das lentes para visualização de seres e moléculas 

microscópicas. Em todo o livro são observadas seções que explicitam a interdisplinaridade, 

como Biologia e História, Biologia e Matemática, por exemplo. Alguns livros, como o LD7, 

não apresentam abordagem interdisciplinar alguma. Ao descrever a molécula de DNA, por 

exemplo, os temas não fazem referência a conceitos de química, o que seria esperado. Morin 

(2008) ressalta a importância da conexão dos saberes, uma vez que o conhecimento não é 

fragmentado, isolado, desconectado de um todo, reduzido e sem relações interdisciplinares.  

 

SEGUNDA DIMENSÃO DA APLICABILIDADE DO ENSINO  

 

O único livro que atingiu plenamente o quesito foi o LD8, pois propõe atividades 

experimentais, como a sugestão de extração do DNA de cebola, e outras atividades, como a 
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construção modelos didáticos, tabela 2.  

Tabela 2: Segunda Dimensão da Aplicabilidade do Ensino (Dinâmicas, experimentos e 

procedimentos laboratoriais) 

Critérios considerados para a análise 

 

 

LD1 

 

LD2 

 

LD3 

 

LD4 

 

LD5 

 

LD6 

 

LD7 

 

LD8 

 Proposição de atividades práticas em aula ou 

laboratório 

4 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 1 
 

4 
 

5 
 

 Aproximação dos conceitos a atividades 

práticas sobre técnicas moleculares 

4 3 2 4 4 5 4 4 

 Abordagem de técnicas atualizadas relativas à 

biotecnologia 

4 4 2 5 4 5 4 4 

 

Alguns trabalhos mostram que os processos de extração de DNA facilitaram o 

entendimento da estrutura do DNA pelos alunos, superando as limitações impostas pela 

abstração dos conceitos ligados à área da biotecnologia (CARMO e SCHIMIN, 2013; SILVA 

et al., 2015). Apesar de as técnicas da biotecnologia serem muito bem explanadas de forma 

teórica e aplicadas à sociedade, alguns livros, como o LD2 não sugerem práticas para auxiliar 

no entendimento do conceito teórico. A realização de aulas práticas torna o ensino de biologia 

mais atraente e dinâmico, e vem sendo discutido há muito tempo entre as propostas de 

inovação dos currículos escolares (CARMO e SCHIMIN, 2013).  

De acordo com o observado na tabela 2, o LD5 é um dos livros que atende o quesito 

aproximação do conceito de práticas ligadas a técnicas moleculares com a proposição de 

extração de DNA de morangos. Observa-se também que o livro apresenta outras técnicas 

como a eletroforese, sequenciamento de genomas, enzimas de restrição e entre outras, e todas 

elas estão ligadas a uma aplicabilidade. Enquanto que o LD3 propõe a construção de modelos 

didáticos, no entanto, não há relação com experimentos em laboratório. 

  Observou-se que 87,5% dos livros apresentam a abordagem das técnicas atualizadas, 

tendo os LD4 e LD6 atendendo esse quesito plenamente e suficientemente e o LD3 

classificado como insuficiente no quesito, pois aborda de forma superficial a clonagem, 

Organismos Geneticamente Modificados/OGMs, projeto genoma e terapia gênica, quando 

comparado com a abordagem dos outros LD, que exploram esses e outras técnicas de forma 

aprofundada e exemplificada. Não foi verificada a menção da técnica PCR (reação em cadeia 

da polimerase) ou eletroforese, por exemplo, além das técnicas trabalhadas não terem recurso 

visual, como ilustrações ou esquemas para facilitar o aprendizado. Ribeiro e Santos (2013) 

mostram a extrema relevância da abordagem das técnicas atualizadas da engenharia genética 

devido a sua aplicabilidade na sociedade, e isso se refere especialmente às práticas da 

engenharia genética.  

 

TERCEIRA DIMENSÃO TEMÁTICA DA EMANCIPAÇÃO E 
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CRITICIDADE  

Apenas 37,5% dos livros analisados obtiveram pontuação adequada (Tabela 3) 

atendendo satisfatoriamente ou plenamente o quesito, enquanto 50% não apresentaram uma 

abordagem CTS na apresentação dos temas.  

Tabela 3: Dimensão EMANCIPATÓRIA E CRITICIDADE (Uso da abordagem CTS) 

Critérios considerados para a análise LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8 

Abordagem da manipulação genética e ética. 4 2 1 1 4 5 3 1 

Incentivo a postura crítica e respeito ao meio ambiente 

e às pessoas. 

 
4 

 
2 

 
1 

 
1 

 
4 

 
4 

 
2 

 
1 

Discussão de possíveis riscos e benefícios do uso da 

biotecnologia para as pessoas e ambiente. 

 
4 

 

 
2 

 
1 

 
1 

 
4 

 
4 

 
2 

 
1 

 

 O LD 6 apresentou uma abordagem CTS satisfatória, principalmente no quadro Tema 

para a discussão. Um dos temas trazido a debate foi o genoma (projeto genoma) e suas 

discussões éticas legais e sociais. Foram discutidos três tópicos: “privacidade da informação 

genética; segurança e eficácia da medicina genética e justiça no uso da informação genética”. 

Essas discussões são importantes, pois estimulam o aluno a se posicionar como cidadão. O 

texto LD6 incita a pensar sobre isso, quando questiona: 

 

“os avanços da biotecnologia estão possibilitando ao ser 

humano controlar ou alterar os processos naturais como nunca 

ocorreu antes. Será que estamos preparados para isso? Temos 

os conhecimentos necessários para aplicar a biotecnologia com 

responsabilidade?” 

  

O conteúdo do livro LD6 também propõe atividades em grupo que estimulem a 

discussão sobre benefícios e malefícios da aplicação da biotecnologia. Segundo Ceolin et al. 

(2016) é necessário um ensino de ciências inovador, contextualizado e que tenha significado 

para o aluno, auxiliando para que haja a construção de consciência crítica em relação ao 

mundo circundante.  

 O LD1 aborda diferentes aspectos por meio de textos e quadros denominados Ciência, 

tecnologia e sociedade, também se mostrando adequado nesse aspecto. No capítulo sobre 

Biotecnologia, o livro traz o tema Transgênico em debate e aborda como é realizada a técnica 

e também aponta a divergência de opiniões, dos ambientalistas, religiosos, representantes das 

multinacionais, produtores, entre outros, fazendo com que o aluno desenvolva sua própria 

postura crítica sobre os benefícios e riscos da utilização dos transgênicos para a saúde das 

pessoas e o meio ambiente. Cavalcanti et al. (2014) defendem que os alunos podem 
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desenvolver competências para aplicar em suas vidas particulares, expondo oralmente suas 

ideias, além de analisar situações problemáticas e buscar possíveis soluções, como decisões 

embasadas no consumo consciente, prevenção de doenças, alimentação saudável ou uma 

terapia alternativa. 

Observa-se em alguns casos, como no LD4, que apesar de contemplar praticamente 

todos os quesitos anteriormente discutidos, os conteúdos às vezes não estão inseridos em um 

tema mais abrangente, apontando como essas tecnologias interferem positiva ou 

negativamente na sociedade e no meio ambiente. Somente no fim da unidade há um pequeno 

texto falando da implicação dos transgênicos para a sociedade. Desse modo, somente pela 

leitura do livro, o aluno pode apresentar dificuldade para desenvolver uma postura crítica em 

relação aos impactos gerados na utilização dos Organismos Geneticamente Modificados 

(OGMs), gerando um déficit para o uso cidadão desse conhecimento na sociedade, já que a 

contextualização do conhecimento é uma prática social que estimula a alfabetização científica 

(CALVANTI et al., 2014; MACHADO et al., 2015).  

Diante disso, uma das formas de amenizar esse déficit provocado pelo LD é a 

desenvoltura do professor no seu papel de mediador do conhecimento, podendo despertar o 

discente a desenvolver um posicionamento crítico, por meio de discussões e debates com o 

objetivo de sanar lacunas presentes no livro didático. Figueiredo e Rodrigues (2014) destacam 

a importância da superação de uma formação docente baseada na transmissão de conteúdos, 

priorizando assim a formação crítica embasada em discussões numa perspectiva que envolva 

a ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Freire (1983, p.56) aborda que a tarefa do 

educador, então, é a de problematizar aos educandos o conteúdo que os mediatiza e que, dessa 

forma, os estudantes podem inserir-se no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que o 

ato de problematizar retira-o do mero papel de expectador do conteúdo estudado.  

O processo de dar sentido prático, contextual aprimora a abordagem de temas e da 

oportunidade para inovar o conhecimento. De acordo com Paulo Freire, a intervenção da 

realidade, tarefa do pesquisador, acadêmico, deve proceder à constatação da realidade: 

“Constatando, nos tornamos capazes de intervir na realidade, tarefa 

incomparavelmente mais complexa e geradora de novos saberes do que 

simplesmente a de nos adaptar a ela. É por isso também que não me parece possível 

nem aceitável a posição ingênua ou, pior, astutamente neutra de quem estuda, seja o 

físico, o biólogo, o sociólogo, o matemático, ou o pensador da educação. Ninguém 

pode estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma neutra. Não posso 

estar no mundo de luvas nas mãos constatando apenas. A acomodação em mim é 

apenas caminho para a inserção, que implica decisão, escolha, intervenção na 

realidade” (FREIRE, 2007 p.77). 
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A dimensão emancipatória é aquela que cria a oportunidade de os próprios educandos 

questionarem seus papéis no processo educativo. Paulo Freire (2007, p.77), em a Pedagogia 

da Autonomia preconiza, “Em favor de que estudo? Em favor de quem? Contra que estudo? 

Contra quem estudo?” Nessa direção da criticidade, de caráter reflexivo sobre os processos de 

mensuração de valores culturais e no caso do próprio conhecimento, Geertz (2008) conclama 

por uma interpretação de valores culturais com mais relevância para a observação das 

práticas: 

“A abordagem de uma teoria de valor que olhe o comportamento de pessoas reais em 

sociedade reais, vivendo em termos de culturas reais procurando tanto o seu estímulo 

como a sua validade, irá afastar-nos dos argumentos abstratos e muito escolásticos nos 

quais um número limitado de posições clássicas é repetido sempre e sempre, com 

muito pouca novidade a recomendá-los, voltando-se para um processo de introspecção 

cada vez maior tanto para o que são os valores como para como eles atuam. Uma vez 

bem estribado esse empreendimento na análise científica dos valores, as discussões 

filosóficas da ética assumirão, sem dúvida, uma posição melhor” (GEERTZ, 2008, 

p.103). 

Durante a análise dos livros sob o prisma da dimensão emancipatória, registrou-se que 

62,5% dos livros analisados apresentaram classificação inexistente ou ineficiente, no tocante à 

abordagem dos temas da dimensão Emancipatória (CTS), o que compromete a 

contextualização do conhecimento científico nos temas estudados e, consequentemente, a 

oportunidade de formação mais crítica e emancipatória nos enfrentamentos de adversidades 

sociais, ambientais e políticas da contemporaneidade. Dessa forma, poderá haver a 

diminuição da capacidade de instigar o imaginário de uma construção de solidariedade com 

temas propositivos para a valorização de aspectos inovadores em vivências genuínas do 

período de intensa criatividade do ser humano no seu processo de formação, que é o convite 

ao livre pensamento, amplitude de horizonte e, enfim, de visão de mundo.  

 

CONCLUSÕES 

 Diante do exposto, observou-se que apesar da necessidade e importância da 

abordagem CTS para o Ensino de Biologia, 50% livros didáticos atendem insuficientemente a 

relação do conhecimento científico e tecnológico, com uma implicação direta na sociedade e 

no meio ambiente. Além disso, somente um dos livros, o LD1, preencheu todos os quesitos da 

pesquisa, dentre os oito livros em análise. 

Mesmo nos casos em que se desenvolve a contextualização com o cotidiano, observa-se 
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que não se explora ou não se evidencia devidamente a relação com genética e ética, ou ainda, 

não se discorre sobre possíveis riscos e benefícios do uso da biotecnologia para as pessoas e 

para o meio ambiente.  

 A insuficiência observada, com relação à abordagem CTS pelo livro didático, pode 

gerar consequente desestímulo por parte do discente, uma vez que os conteúdos propostos não 

se tornam atrativos e passam a ser desvinculados do contexto social em que se vive. Ressalta-

se, assim, que embora seja um item de extrema importância, dentro das atuais discussões 

sobre o ensino de ciências e biologia, e considerado nas avaliações do PNLD, os aspectos que 

referendam esse tipo de abordagem ainda são frágeis nos livros didáticos avaliados neste 

estudo. 
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ESTE ARTIGO SERÁ SUBMETIDO AO PERÍODICO Acta Scientiae E, 
PORTANTO, ESTÁ FORMATADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES 

DESTA REVISTA. 
 

RESUMO 
 

O avanço na área da biotecnologia revolucionou a ciência e a sociedade moderna, o que se reflete 

também nos movimentos de transformação do ensino. A genética se destaca por ser um tema de difícil 

ensino-aprendizagem, e por isso necessita de diferentes estratégias para facilitação do ensino. O objetivo 

identificar as estratégias didáticas de professores de Biologia para o ensino do tema Biotecnologia em escolas 

públicas do semiárido do Rio Grande do Norte. Constatou-se que 73% dos professores participantes têm 

dificuldade em lecionar temas relacionados ao DNA e 100% deles afirmaram que os alunos apresentam 

déficit de compreensão desse tema. Concluiu-se que o modelo dominante de ensino ainda continua sendo o 

tradicional para esse tema, o que dificulta uma compreensão adequada.  

Palavras-chaves: Genética; Estratégias de ensino; Ensino-aprendizagem. 

 

 

Teaching strategies for teaching subjects related to DNA and 

Biotechnology. 

 

ABSTRACT  

Progress in biotechnology has revolutionized science and modern society, which is also reflected in the 

transformative movements of education. Genetics stands out as a difficult teaching-learning topic, and 

therefore requires different strategies to facilitate teaching. The objective of this study was to identify the 

didactic strategies of Biology teachers for the teaching of Biotechnology in public schools in the semi - arid 

region of Rio Grande do Norte. It was found that 73% of the participating teachers have difficulty teaching 

subjects related to DNA and 100% of them stated that the students present deficits in comprehension of this 

topic. It was concluded that the dominant model of education still remains the traditional one for this subject, 

which hinders an adequate understanding. 

Key-words: Genetics; Teaching strategies; Teaching-learning. 
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O avanço na área da biotecnologia tem permitido revolucionar a ciência no que diz 

respeito às áreas de pesquisa, e consequentes aplicações para a sociedade moderna. Além 

disso, tem refletido também no Ensino de Ciências, que necessita contemplar e 

acompanhar os avanços tecnológicos do século XXI. 

O estudo acerca do DNA, inserido no contexto biotecnológico, permite o acesso ao 

conhecimento para o melhor entendimento dos avanços da engenharia genética. Os 

inúmeros avanços científicos na área de Biologia são acompanhados pela inserção de 

novos conceitos em seu corpo teórico (JUSTINA E FERRARI, 2010), o que é fundamental 

para o entendimento dos processos biológicos e avanço da ciência. Para Moura et al., 

(2013) a genética se destaca dentro do ensino de biologia com importantes implicações nas 

questões éticas da sociedade e na medida em que a ciência e a tecnologia foram 

reconhecidas como essenciais no desenvolvimento econômico, cultural e social, o ensino 

das Ciências em todos os níveis também foi crescendo de importância, sendo objeto de 

inúmeros movimentos de transformação do ensino, podendo servir de ilustração para 

tentativas e efeitos das reformas educacionais (KRASILCHIK, 2000).  

Sabe-se que temas abstratos apresentam complicações no processo de ensino e 

aprendizagem, não somente para os discentes, mas os professores também têm dificuldades 

em lidar com conceitos relacionados aos processos moleculares (CASTILHO et al., 2011), 

por exemplo. Além disso, muitos professores possuem dificuldades para conviver com as 

novas tecnologias e com linguagens do mundo atual (MOURA et al., 2013). 

 Um aspecto que pode promover dificuldade no ensino e aprendizagem desses 

conteúdos é a necessidade de uma abordagem interdisciplinar, uma vez que fica clara a 

integração entre química e biologia, neste caso. Os Parâmetros Curriculares Nacionais para 

o Ensino Médio – PCENM (BRASIL, 2000) orientam que deve haver a abordagem 

interdisciplinar, no sentido de promover uma relação entre empreendimento científico e 

avanço tecnológico que, por sua vez, pode levar a mudanças de hábitos e da mentalidade 

da sociedade.  

Um dos principais problemas do ensino e aprendizagem de genética está relacionado 

com a sua natureza abstrata e com uma alienação dos fenômenos biológicos reais 

(KLAUTAU et al.,2014), o que se deve à falta de relação com temas pré-requisitos como, 

por exemplo, a genética mendeliana e divisão celular. Para Silva et al. (2014) isso também 

decorre da própria complexidade dos fenômenos estudados, o que pode dificultar sua 

construção conceitual. 

O desafio da atualização do licenciado em biologia está relacionado tanto com a 
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questão do conteúdo quanto com as estratégias de ensino, que visam facilitar o processo de 

ensino-aprendizagem. Brão e Pereira (2015) afirmam que apesar dos avanços tecnológicos 

houve poucas mudanças metodológicas no interior das salas de aula. As diversas 

estratégias de ensino do conhecimento científico podem facilitar o processo de ensino-

aprendizagem, principalmente em conteúdos que não permitem uma visualização 

macroscópica, sendo por isso considerado abstrato e, consequentemente, de difícil 

aprendizagem. 

Nesse contexto, o ensino baseado em aulas expositivas acaba por dificultar o 

aprendizado daqueles alunos que necessitam de uma forma diferencial de ensino, o que 

torna a escola excludente:  

 

“Há formas diferenciais de se oportunizar uma educação diferencial sem precisar usar 

laboratórios, bastando um pouco de criatividade e a responsabilidade do professor em 

saber que seu papel é o de inserir os estudantes no mundo científico onde vivem...” 

(Temp, 2011).  

  

 Por isso, o professor de biologia deve estar, frequentemente, atualizando-se por meio 

de formação continuada, que é uma forma para superar resultados não atingidos na 

formação anterior e ampliar os conhecimentos já estabelecidos, além de auxiliar o docente 

no desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras (MOURA et al., 2013). Além 

disso, é fundamental que o professor analise de modo crítico como utilizar, aprimorar e/ou 

desenvolver materiais didáticos adaptados à sua própria realidade, para que as inovações 

possam ser incorporadas de forma efetiva em rotina de ensino (BONZANINI, 2011).  

 Dentro desse contexto, este trabalho teve por objetivo identificar as estratégias 

didáticas de professores de Ciências e Biologia para o ensino da Biotecnologia em escolas 

públicas do semiárido do Rio Grande do Norte. 

 

METODOLOGIA 
 

Local de estudo e caracterização dos docentes 

 

O presente estudo foi realizado em maio de 2016, em cinco escolas de uma região 

semiárida, distribuídas no município de Assú, Parelhas e Acari, no Estado do Rio grande 

do Norte (Figura 1). Participaram da pesquisa 11 professores de Biologia do ensino 

fundamental e médio, todos vinculados à rede pública de ensino. Todos eles assinaram um 

termo de consentimento livre e esclarecido e autorização para uso dos dados. 
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Figura 1–Localização das Escolas Estaduais nos municípios de Acari e Parelhas (Rio Grande do Norte). 

 

Levantamento dos dados  

Foi aplicado questionário com perguntas fechadas e abertas referentes à prática docente 

relacionada com tema relacionado DNA e Biotecnologia para posterior análise percentual 

das respostas obtidas, como mostra o quadro 1. 

 

Quadro 1:  Perguntas referentes à prática docente sobre as estratégias de ensino 

relacionadas ao DNA e Biotecnologia. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Percepção sobre as estratégias de ensino  

 

Constatou-se que 73% dos professores apresentam dificuldades em lecionar temas 

relacionados à Biotecnologia (Figura 02A) e 100% deles afirmaram que os alunos também 

apresentam dificuldade de compreensão desse tema (Figura 02B). O entendimento de 

conceitos associados ao DNA é um desafio não somente para estudantes como também 

para professores, especialmente frente às dificuldades de abstrair a teoria sobre o material 

genético e demonstrá-la de forma visual por meio de atividades práticas (CAMPOS e 

WASKO, 2015). 

 

  Figura 02 Respostas das perguntas referentes ao questionário. 02A Percentual referente a pergunta: “Você 

encontra dificuldades de ensinar temas relacionados com o DNA?”; 02B Percentual referente a pergunta: 

“Você acha que os alunos têm dificuldades de aprender esse tema?”      

 

 Os docentes indicaram também os temas de maior dificuldade de aprendizagem pelos 

estudantes (Quadro 2), semelhantes às reportadas na literatura (FABRÍCIO et al., 2006; 

HAAMBOKOMA, 2007; RIEMEIER e GROPENGIEßER, 2008; KIM e IRVING, 2010; 

COSTA, 2013; GIACÓIA et al., 2014; AWANG-KANAK et al., 2016).       

    Quadro 2: Conteúdos de difícil aprendizagem pelos alunos relacionados ao tema DNA 

  

 A grande maioria dos professores relatou que não contextualizava suas aulas com o 

Conteúdos de difícil aprendizagem pelos alunos relacionados ao tema DNA 

Estrutura dos ácidos nucléicos (DNA e RNA) 

Aplicação da biotecnologia 

Leis de Mendel: probabilidades e cruzamentos 

Mecanismo de replicação, transcrição e tradução do DNA 

Divisão celular: meiose e mitose 

  

A B 
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cotidiano, ou que o faziam apenas ocasionalmente (Figura 3). Contextualizar os temas de 

genética e biologia molecular, conforme as possibilidades presentes no ambiente escolar, é 

fundamental para ampliar a eficácia do processo de construção do conhecimento pela 

prática (MADUREIRA et al., 2016). 

 

Figura 03 Percentual referente a pergunta: “Você consegue contextualizar suas aulas a respeito dos ácidos 

nucléicos com o cotidiano dos alunos?” 

 

Os alunos apresentam uma má compreensão da genética devido a concepções errôneas 

(concepções alternativas) e entraves que dificultam a progressão na compreensão 

conceitual dos principais conteúdos e fenômenos genéticos em diferentes níveis (OSMAN 

et al., 2016). 

Já com relação aos educadores, apresentam dificuldade de transpor e contextualizar 

assuntos relacionados ao DNA, sem estabelecer uma ponte entre o conhecimento científico 

trabalhado durante a graduação, o trabalhado em sala de aula e sua vivência cotidiana 

(FURLAN et al., 2011). Os professores também não estão capacitados para o ensino de 

temas relacionados ao DNA (HAAMBOKOMA, 2007) e o método de ensino é um dos 

responsáveis pela dificuldade de entendimento desse conteúdo (TOPÇU et al., 2009). 

A utilização de diferentes formas de lecionar esse tema é empregada por 91% dos 

docentes (Figura 04). Destacaram-se o uso de vídeos, aplicação de exercícios, 

experimentos, o auxílio do “data show”, a realização de rodas de conversa, uso de textos 

de divulgação científica e aulas expositivas. 
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Figura 04: Percentual referente a pergunta “Você utiliza alguma estratégia de ensino para ministrar esse 

conteúdo?” 

 

Apesar de utilizarem essas estratégias, constatou-se que a educação tradicional ainda é 

predominante, o que se identificou por meio de concepções de ensino centrado na 

transferência de conhecimentos, tendo o aluno agente receptivo e o professor como 

detentor do conhecimento. A tendência de currículos tradicionalistas, apesar de todas as 

mudanças, ainda prevalecem não só no Brasil, mas também nos sistemas educacionais de 

países em vários níveis de desenvolvimento (KRASILCHIK, 2000), e isso dificulta o 

ensino de temas de natureza complexa.   

É necessário, nesse contexto, que haja a inserção de propostas didáticas inovadoras de 

ensino, que utilizem atividades práticas experimentais, ensino por projetos, uso de 

resolução de problemas, simulações, jogos didáticos e ferramentas informacionais. 

Goldbach et al. (2013) também relatam a importância da utilização de materiais e recursos 

didáticos diversificados como um caminho fértil para se atingir competências exigidas 

pelas atuais propostas no ensino. 

 Sobre a realização de aulas práticas, constatou-se que 73% dos professores não 

realizam aulas práticas, nem em laboratórios e nem mesmo em sala de aula (Figura 05).  

 

Figura 05 Percentual referente a pergunta: “Você realiza/ realizou alguma aula prática relacionada com esse 

tema?” 
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 Isso é preocupante porque apesar de entenderem a necessidade de inovação de 

estratégias no ensino não fazem dessa prática uma constante em suas aulas. A maioria dos 

professores carece de conhecimento adequado para utilizarem esse recurso didático, que é 

importante uma vez que propicia a vivência do método científico pelo aluno, com a 

participação ativa deste no processo de aprendizagem (FURLAN et al., 2011; SILVA et 

al., 2015). A atividade experimental encoraja a motivação, o engajamento e a 

aprendizagem dos alunos por meio de práticas científicas orientadas por professores 

(DEMIR, 2016), além de aprofunfar a compreensão conceitual da ciência oportunizando 

também entendimento de como fazer ciência (GILLIES e NICHOLS, 2015). 

Dessa forma, constata-se um déficit referente às estratégias de ensino que podem ser 

mais eficazes para a disseminação do conhecimento científico nas aulas de biologia. 

Assim, para ocorrer a construção do aprendizado, torna-se necessário contextualizar o 

conteúdo, realizar aulas práticas experimentais, aumentar as possibilidades de formação 

continuada em atualizações didáticas para os professores, investir no preparo do aluno e 

usar recursos facilitadores de aprendizagem (TEMP e SANTOS, 2013).  

A profissão docente exige constante atualização, tanto com relação às estratégias de 

ensino quanto aos conteúdos da biologia, uma vez que a ciência não é estática, 

apresentando dinamicidade. A desatualização no que se refere às mudanças ocorridas na 

ciência, em especial na área da genética, podem causar a dificuldade de lecionar sobre o 

tema e responder aos novos questionamentos veiculados pela mídia, por exemplo.  Por 

isso, os professores tem dificuldade de contextualizar suas aulas de biologia, além de não 

saberem relacionar o conteúdo teórico com a prática (FURLAN et al., 2011), o que 

permitiria que o aluno vivenciasse alguns aspectos da investigação científica.   

Nesse contexto, o Ensino de Ciências exige, muitas vezes, que os professores tenham 

participação em experiências profissionais de aprendizagem que aprofundem o seu próprio 

conhecimento (GILLIES e NICHOLS, 2015). Uma das maneiras de mitigar a problemática 

são os cursos para formação continuada de professores (HAAMBOKOMA, 2007; GOMES 

e SANTOS, 2014), pois os docentes podem participar da atualização a respeito desse tema 

tão corrente e que demanda constante estudo para melhor entendimento e aperfeiçoamento 

desse conteúdo a fim de facilitar o processo de ensino e aprendizagem.  

 Embora o conhecimento do conteúdo seja uma condição necessária, por si só ele não 

é condição suficiente. Estudos apontam claramente para a importância do conhecimento de 

conteúdo pedagógico (OSBORNE, 2014), levando à necessidade de que os professores 

estejam atualizados tanto para inteirar-se do avanço tecnológico quanto das estratégias 

utilizadas no Ensino de Ciências. Assim, podem estar capacitados, no que diz respeito aos 
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conteúdos que envolvam o DNA e suas aplicações, os quais constituem temas centrais da 

biologia moderna. 

 

CONCLUSÕES 
 

 Mediante as análises e reflexões feitas a partir dos resultados desta pesquisa, 

identificou-se que os professores participantes demonstraram dificuldades de ensinar e 

contextualizar temas relacionados à Biotecnologia. Por outro lado, a maioria dos docentes 

entrevistados não faz uso de recursos didáticos diferenciados que poderiam auxiliar na 

melhoria de suas aulas. Muitas vezes, os docentes utilizam apenas recursos corriqueiros 

como “slides” e vídeos, o que não funcionam como superação ou mesmo mitigação do uso 

de modelos tradicionais de ensino. 

Aliado ao domínio dos temas relacionados à Biotecnologia, o docente deve utilizar-

se de estratégias de ensino que possam levar a uma aproximação da realidade abstrata do 

conteúdo ao cotidiano do estudante. Dessa forma, apenas se estiver dotado de formação e 

conhecimentos atualizados, e ainda habilitado com o domínio das diferentes estratégias de 

ensino, é que o professor de Ciências e Biologia poderá contribuir para amenizar as 

dificuldades de ensino e aprendizagem, especialmente, neste caso, no que se refere à 

molécula de DNA e suas implicações na sociedade moderna. 
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ESTE ARTIGO SERÁ SUBMETIDO AO PERÍODICO Ciência & Ensino E, 
PORTANTO, ESTÁ FORMATADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES 

DESTA REVISTA. 
 

RESUMO 

As diversificadas estratégias de ensino oportunizam uma maior compreensão dos 
conteúdos, tornando-os mais acessíveis ao aluno. Dentre os temas da Biologia, a genética 
se destaca como uma área que apresenta dificuldade de ensino e aprendizagem, e os 
cursos de formação de professores são importantes no auxílio da atualização tanto de 
conteúdos quanto de estratégias de ensino pelos docentes. O objetivo deste estudo foi 
facilitar o conhecimento da genética por meio de um curso de formação de professores 
sobre a tecnologia do DNA recombinante utilizando estratégias diversificadas de ensino. Ao 
final, 58% dos docentes afirmaram que o curso de formação contribuiu para a sua prática 
docente e 33% disseram ter adquirido novos conhecimentos a respeito dos temas 
trabalhados. Concluiu-se que o curso de formação foi eficaz para a atualização docente, 
tanto no que se refere aos conteúdos trabalhados quanto às estratégias diferenciadas de 
ensino. 
Palavras-chaves: Ensino de Ciências. Estratégias diversificadas. Genética. Curso de 
formação. 

 

___________________________________ 
ABSTRACT  

Diverse teaching strategies allow a greater understanding of the contents, making them more 
accessible to the student. Among Biology subjects, genetics stands out as an area that 
presents teaching and learning difficulties, and teacher training courses are important in 
helping to update both content and teaching strategies by teachers. The objective of this 
study was to facilitate the knowledge of genetics through a teacher training course on 
Recombinant DNA Technology using a variety of teaching strategies. At the end, 58% of the 
professors stated that the training course contributed to their teaching practice and 33% said 
they had acquired new knowledge about the topics studied. It was concluded that the training 
course was effective for updating teaching, both in terms of content worked and differentiated 
teaching strategies.  
Keywords: Science Teaching. Diverse strategies. Genetics. Graduation course. 
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1 INTRODUÇÃO 

A prática docente tem sido caracterizada pelo constante desafio de ensinar por meio 

da facilitação do processo de aprendizagem, a fim de que o conhecimento possa ter 

significância para o aluno. Utilizar diversificadas estratégias de ensino oportuniza uma 

melhor compreensão dos conteúdos, uma vez que permite maior contextualização e sentido 

de aplicabilidade.  

 Dentro desse contexto, sabe-se que o ensino tradicional baseado na transmissão 

unidirecional do conhecimento, professor-aluno, tem sido um obstáculo a ser superado, 

especificamente, no ensino das ciências. Esse modelo de ensino parte do pressuposto de 

que o aluno não possui experiências e concepções precedentes, sendo portanto somente 

capaz de receber aquilo que recebeu em sala de aula (DARROZ et al., 2015). Assim, a 

predominância do tradicionalismo dificulta o entendimento de temas científicos, que por sua 

vez necessitam de contextualização em sociedade, visualização por meio de práticas e 

instrumentos que permitam a compreensão de assuntos invisíveis ao olho nu, permitindo 

uma aproximação do assunto com o cotidiano do discente.  

 A educação tradicional, em sua concepção designada como bancária, é meramente 

um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador o depositante 

(FREIRE, 2005). Nessa perspectiva, esse tipo de modelo de ensino deve ser superado, uma 

vez que o aluno deve ser o construtor de seu próprio conhecimento, não meramente um 

receptor. O mesmo autor reitera: 

“Em verdade, não seria possível à educação problematizadora, que rompe 
com os esquemas verticais característicos da educação bancária, realizar-
se como prática da liberdade, sem superar a contradição entre o educador e 
os educandos. Como também não lhe seria possível fazê-lo fora do diálogo. 
É através deste que se opera a superação de que resulta um termo novo: 
não mais educador do educando do educador, mas educador-educando 
com educando-educador” (FREIRE, 2005). 

 

 Os temas de maior dificuldade de ensino e aprendizagem em ciências e, 

especificamente, em biologia, destacam-se por apresentar uma maior complexidade 

intrínseca. Entre as áreas do conhecimento da biologia, a genética é reconhecida como um 

desses temas, necessitando, portanto, de diversificadas estratégias de ensino a fim de que 

os alunos possam entendê-la e relacioná-la com o mundo ao seu redor.  

A ciência é um processo dinâmico, que envolve o desenvolvimento e revisão de 

ideias, experiências, debate e inquérito científico (RAMOS E LOPES, 2013) e grande parte 

da dificuldade enfrentada pelos alunos decorre do déficit dos próprios docentes em trabalhar 

com determinado conteúdo (ARAÚJO E PEDROSA, 2014). Diante disso, uma forma de 

contribuir para a facilitação do processo ensino e aprendizagem em ciências é a 

identificação dessas limitações e uso de metodologias diferenciadas para superar essa 

carência educacional, contribuindo, assim, para a aprendizagem significativa dos discentes 

e redução das dificuldades de aprendizagens existentes. 
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  Um tópico básico para a compreensão da genética são os ácidos nucléicos, em 

especial a molécula de DNA, responsável pelo armazenamento da informação genética e 

manutenção da espécie. Tauceda e Del Pino (2010) ressaltam que o estudo do DNA, no 

qual estão envolvidos conhecimentos como a hereditariedade, vida celular e biotecnologia 

proporciona um grande avanço ao conhecimento científico nas áreas de bioquímica, biologia 

molecular, genética e evolução. Também permite maior inserção do indivíduo para o 

entendimento de questões relacionadas à biotecnologia na sociedade moderna. 

 Nesse aspecto, a biotecnologia se destaca, no século XXI, como uma área de 

intensa inovação, tendo como consequência o aprimoramento das relações biotecnológicas 

na sociedade. Isto se reflete no cotidiano dos alunos, sendo, portanto, necessário seu 

desdobramento no ensino de ciências de forma atual e compreensível de acordo com o 

nível de ensino. 

 A formação continuada de professores é importante para auxiliar nesse processo, 

pois permite uma constante renovação tanto de conteúdos quanto de estratégias de ensino 

pelos docentes. Nascimento (2009) e Gomes e Santos (2014) entendem que os cursos de 

formação de professores auxiliam no processo de repensar a prática docente, mas cabe ao 

próprio profissional constantemente teorizar a sua prática, modelando o processo 

pedagógico para seu aprimoramento em sala de aula.  

Assim, o professor deve atuar de maneira que: 

 

“... aproxime, cria pontes, coloque andaimes, estabeleça analogias, 
semelhanças ou diferenças entre cultura “espontânea e informal do aluno”, 
de um lado, e as teorias e as linguagens formalizadas da cultura elaborada, 
de outro favorecendo o processo interior de ressignificação e retificação 
conceitual...” (GARRIDO, 2002).  
 

Também são necessários serviços de apoio a esse professor, para ajudá-lo a aplicar 

os conteúdos que já possui e melhorar os processos de investigação para obter 

conhecimento por si próprio (ROMANOWSKI, 2007). Desse modo, entende-se que a 

formação continuada complementa a formação inicial, num processo contínuo que relaciona 

o cotidiano docente com sua caminhada pedagógica.  

Em um contexto de grande dificuldade local, no que se refere à disponibilidade 

hídrica - caso da região semiárida brasileira-, em que as possibilidades de formação 

continuada são mínimas, cursos desta natureza se destacam pelo interesse que promovem 

junto aos docentes. Neste caso específico, aliou-se um estudo de identificação molecular da 

microbiota dos reservatórios locais com a necessidade de se promover o debate sobre esse 

tema com professores do ensino básico da região.  

A partir dessas reflexões, este trabalho teve o objetivo de contribuir com a formação 

continuada a respeito do ensino da genética sobre a tecnologia do DNA recombinante 

utilizando, para isso, diversificadas estratégias de ensino. 
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2 METODOLOGIA 

 A pesquisa foi desenvolvida numa perspectiva qualitativa e quantitativa, de acordo 

com o objetivo inicial. A seguir serão abordados aspectos metodológicos sobre os 

integrantes, o curso de formação, a amostra, a coleta e análise dos dados obtidos. 

 

2.1 Os integrantes 

 Desta pesquisa participaram 12 professores de escolas públicas do município de 

Parelhas e Acari, região semiárida do estado do Rio Grande do Norte (Brasil). Todos os 

docentes envolvidos lecionavam as disciplinas de ciências e/ou biologia.  

 

2.2 O curso de formação 

 Foi realizado um curso de formação para professores com o tema Divulgação 

científica no semiárido: Ensino de Ciências, a tecnologia do DNA Recombinante e a prática 

docente. O curso teve duração de quatro horas e constituiu-se de duas etapas: 

Primeiramente discorreu-se sobre o tema da tecnologia do DNA Recombinante, atrelando-o 

a metodologias diversificadas que pudessem auxiliar o ensino desse tema. Em seguida, em 

um momento de desenvolimento prático, os professores foram solicitados a escolher uma 

das metodologias apresentadas e simular sua utilização em sala de aula, planejando uma 

atividade que envolvesse o conteúdo tratado. 

 

2.3 O instrumento de avaliação da formação e a análise dos dados 

 Em um momento posterior à formação, foi utilizado um questionário contendo 

aspectos relacionados à importância do curso para a prática docente dos integrantes. Este 

instrumento continha três questões abertas, como mostra o quadro 1. 

 

Quadro 1: Questionário com perguntas abertas sobre a prática docente 

   
Fonte: Organizado pela autora                                                  
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As respostas aos questionários foram analisadas seguindo a metodologia proposta 

por Moreira, Simões e Porto (2005). A categorização dos dados é feita por meio de três 

etapas: o relato ingênuo que é caracterizado pela leitura das respostas de forma como 

foram exatamente escritas; a identificação de atitudes baseada nas repostas gerais para 

iniciar a separação de categorias e a interpretação, realizada após a montagem do quadro 

geral das respostas dos questionários.  

Para a análise quantitativa, a contagem das respostas, que se enquadravam nas 

respectivas categorias, foi obtida por meio de cálculos para designação das porcentagens e 

frequências. Em algumas respostas, observou-se a mesma ideia para determinada 

categoria, razão pela qual a soma das frequências ultrapassa os 100%. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 São apresentados os dados do questionário aplicado sobre Colaboração da atividade 

formativa, contribuição de metodologias diversificadas para a prática docente e sobre as 

estratégias diversificadas de ensino em aulas de ciências/biologia. 

 

1. Colaboração da atividade formativa e contribuição de metodologias 
diversificadas para a prática docente 
 
 Quando questionados sobre a eficácia do curso de formação, 100% dos docentes 

afirmaram positivamente e a tabela 1 mostra os motivos pelos quais a atividade formativa 

colaborou para a sua prática docente. 

 

Tabela 1: Razões que explicaram a colaboração do curso de formação para a prática 
docente. 

Termos mais mencionados N=12 % 

Novos conhecimentos 4 33 

Metodologias diferenciadas 4 33 

Enriquecimento da prática docente 7 58 

Aulas com maior atratividade 3 25 

 

 As respostas apontam que 58% dos integrantes desta pesquisa entendem a 

importância do curso de formação para professores, uma vez que perceberam diversas 

possibilidades para o enriquecimento das aulas de ciências e biologia, evidenciando a sua 

importância para a contribuição da prática docente. Neste aspecto, os docentes entendem 

que os momentos de discussões coletivas, proporcionados pelos cursos de formação 

continuada são de extrema importância, uma vez que contribuem para o exercício da 
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profissão docente, no momento em que o professor reflete e se autoquestiona a respeito de 

sua prática (GIORDAN et al., 2015).  

Aproximadamente 33% dos docentes relatou que o tema desenvolvido apresenta 

constante inovação, o que implica a necessidade de eles terem um maior contato com o 

desenvolvimento científico para se manterem informados e, consequentemente, aptos para 

lecioná-lo em sala de aula. Em seu trabalho, Temp et al. (2016) relatam que a ausência da 

atualização resulta na repetição de um conteúdo descontextualizado e pouco eficiente para 

a formação de professores com a capacidade de desempenhar sua profissão de forma 

competente na própria evolução das relações sociais. Dessa forma, a constante 

familiarização a respeito de determinada área do conhecimento proporciona ao professor 

apropriação do conhecimento, o que indubitavelmente auxilia para a facilitação da 

compreensão do alunado. 

 Foi constatado também que os professores compreendem que dar aulas utilizando 

metodologias diferenciadas é importante porque permite que os alunos interajam nas aulas 

de ciências, o que não acontece quando se utilizam apenas exposições. Também tem sido 

demonstrado que as aulas diferenciadas ajudam a visualizar o que está sendo aprendido e 

aumentam o interesse, auxiliando para maior aprendizagem (BRAGA et al., 2013).   

Além disso, os professores destacaram que essas metodologias tornam o conteúdo 

mais atrativo, e permitem que os discentes contribuam para sua própria aprendizagem, 

tornando-se também agentes do processo educativo. 

 

1.1 O processo ensino e aprendizagem do tema DNA 
 

 Quando solicitados a falarem sobre a eficácia das metodologias diferenciadas no 

ensino de ciências, 75% dos professores entendem que elas contribuem para a facilitação 

do processo ensino e aprendizagem, sendo essenciais para a prática docente (figura 01). 

Porto et al (2012) demonstram que, por meio do uso de variadas atividades em sala de aula, 

os alunos consolidaram conhecimentos teóricos ao construírem modelos didáticos. A 

utilização de diversificadas metodologias é interessante, pois faz com que o estudante 

materialize o conteúdo, principalmente os de cunho abstrato, o que facilita o entendimento 

dos processos biológicos.  
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Figura1: Respostas dos professores de Ciências/Biologia referente a contribuição das                                      

metodologias  diferenciadas sobre o tema DNA 
 

 Os professores também indicaram que o uso de metodologias diferenciadas é 

importante pela maior interação dos alunos com o docente por meio da atratividade e se tem 

a compreensão de que as metodologias diferenciadas despertam a curiosidade dos alunos 

pelo modo de como se inserem na teorização e trazem novos elementos, que ainda não 

tinham sidos considerados pelo docente (BERBEL, 2012). Dessa forma, há a promoção da 

autonomia do aluno descaracterizando, então, o modelo de ensino verticalizado e 

dominador, o que gera atração pelo discente, uma vez que eles se sentem participantes, e 

não meros receptores no processo de aprendizagem. 

 Um dado interessante é que 17% dos docentes alegou que as atividades 

diferenciadas são importantes porque ampliam a visão a respeito de determinado conteúdo. 

Isso foi constatado na atividade proposta por um dos professores participantes, o qual 

realizou uma dinâmica que envolvia a estrutura do DNA, em que os alunos representariam 

diferentes bases nitrogenadas, constituintes da molécula de DNA, e deveriam agrupar-se de 

acordo com as especificidades das ligações entre elas. Os docentes também reconheceram 

que se não fossem as sugestões dadas, dificilmente conseguiriam desenvolver as analogias 

que propuseram nas atividades de planejamento, durante o curso.  

 

2 Estratégias diversificadas de ensino em aulas de ciências/biologia  

 

 Diversas são as metodologias utilizadas para facilitar a aprendizagem em Ciências. 

O curso de formação oportunizou aos professores da pesquisa maior contato com variadas 

estratégias a fim de ampliar as possibilidades de utilização em sala de aula e eles puderam 

apontar aquelas que consideraram mais plausíveis de uso (Figura 02).  
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Figura 2: Estratégias apontadas para melhor compreensão dos temas relacionados ao ensino de 

Ciências/Biologia. 

 
 Músicas e paródias foram citadas por 100% dos docentes como sendo instrumentos 

que auxiliam nas aulas de ciências, por facilitar a memorização e entendimento, de forma 

dinâmica, dos conteúdos. De outra sorte, a utilização da música e paródia como um recurso 

didático de caratér lúdico permite que os docentes possam estabelecer um elo entre 

conhecimento e descontração; a aproximação entre o conhecimento científico e o artístico, 

facilitando de forma atrativa o processo educativo (BARROS et al., 2012).   

Observou-se que 83% dos entrevistados opinaram que o uso de jogos didáticos é 

interessante, uma vez que o aluno tem o contato com o conteúdo de forma prazerosa. 

Goldbach et al. (2013) apontam a importância dos jogos didáticos para o ensino e 

aprendizagem, pois oferecem estratégias didáticas que podem desequilibrar as corriqueiras 

aulas de biologia do estilo de trasmissão do conteúdo, oferecendo assim a oportunidade de 

construção ativa dos conehcimentos. 

 A utilização de dinâmicas em sala de aula, como uma forma de metodologias 

diferenciadas, também foram citadas por 33% dos professores como uma forma de 

promover interação entre os alunos, além de promover a aprendizagem. De acordo com 

Rangel (2005) as dinâmicas favorecem o estudo de determiando tema de forma atrativa, 

mas também envolve os fatores humanos e sociais das relações tais como: a aproximação, 

interação, diálogo, participação e reconhecimento da pluralidade.  

 Boa parte dos professores citou os modelos didáticos como forma de promover a 

visualização de determinados conteúdos, especificamente os que são invisíveis a olho nu. 

Silva et al. (2015) relatam que a utilização de modelos didáticos contribuem para o 

aprendizados dos alunos e também aperfeiçoa a forma de ensinar do professores, isso 

porque essa metodologia permite transformar o conteúdo científico, que é complexo, em 

conhecimento escolar, contribuindo assim para a transposição didática dos conhecimentos 

científicos. 
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 As metodologias diferenciadas são importantes porque estimulam as variadas 

habilidades de pensamento dos discentes e auxiliam a conquista de níveis complexos de 

pensamento e de comprometimento em suas ações. Também possibilitam ao professor 

substituir práticas tradicionais centradas no ato de ensinar unidirecional, passando a 

promover atitudes de autonomia e atuação cidadã em seus alunos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
  Nesta pesquisa, os professores participantes demonstraram entender a importância 

da utilização de metodologias diversificadas no ensino de Ciências e Biologia. No entanto, 

observou-se, durante o desenvolvimento das atividades, que eles tinham dificuldades de 

contextualizar e diversificar, por meio de estratégias de ensino, a maneira de ministrar suas 

aulas, o que demonstra a importância do tipo de formação aqui proposta.   

O estudo permitiu concluir que os cursos de formação de professores são de 

extrema importância porque possibilitam aos docentes a oportunidade de manterem-se 

atualizados, tanto no que diz respeito ao conteúdo específico, neste caso, a tecnologia do 

DNA recombinante e temas a estes associados, quanto às estratégias pedagógicas para 

facilitação do ensino e aprendizagem.  

 As reflexões obtidas a partir dos resultados evidenciam a eficácia dos cursos de 

formação, uma vez que os docentes puderam desenvolver planejamentos que poderão ser 

utilizados em suas aulas futuras, utilizando estratégias discutidas durante o curso, além de 

incorporarem outras maneiras de contextualização.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho buscou levantar a biodiversidade de microrganismos presente na 

barragem Armando Riberio Gonçalves, um dos mais importantes reservatórios do 

semiárido do estado do Rio Grande do Norte. Por isso, a identificação e estudo da 

dinâmica de seus microrganismos, devem ser conhecidos para o entendimento da 

microbiota local, contribuindo assim para outros trabalhos que possam estudar o 

conhecimento da biodiversidade dos açudes da região semiárida. 

Sabe-se também que a Universidade tem uma importante função de realizar o acesso 

das informações da pesquisa com a comunidade local, sobretudo no âmbito escolar, lugar 

de reflexão e formação de cidadania, sobretudo ambiental. Por isso, foram feitas pesquisas 

com professores de Ciências e Biologia sobre as estratégias de ensino utilizadas para 

transmissão do conhecimento acerca da área molecular, em especial o DNA, utilizado para 

identificação da microbiota nesta pesquisa, a fim de verificar se esse conhecimento 

permeia o Ensino de Ciências. Também foi analisada se os livros didáticos realizam a 

abordagem CTS, verificando a relação da aplicabilidade do aspecto tecnológico do DNA à 

questões sociais e ambientais. Além da difusão de estratégias de ensino, por meio do curso 

de formação de professores, com o intuito de aproximar realidade abstrata do conteúdo, 

invisível ao olho nu, com o cotidiano do estudante.  

Observou-se um déficit de estratégias de ensino dos docentes ao transmitir o 

conteúdo com predomino do ensino tradicional, o que dificulta o processo de ensino-

aprendizagem. O livro didático também se encontra fragilizado na abordagem do conteúdo 

relativo ao DNA, sob uma perspectiva CTS. Umas das soluções para amenizar tal 

problemática são os cursos de formação continuada. Nesta pesquisa, os docentes puderam 

ter contanto com diferentes estratégias de ensino para preencher a lacuna causada pelo 

livro didático ou mesmo pela formação inicial. 

Portanto, este trabalho integrou o conhecimento empírico, obtido por análises 

moleculares sofisticadas para a identificação da microbiota, de reservatório do semiárido, 

com a área do Ensino de Ciências, que é responsável pela formação da consciência 

ambiental. Ainda é necessário ressaltar que trabalhos posteriores devem continuar a 

identificação da microbiota a fim de que possa contribuir, dentre outras áreas do 

conhecimento, com o entendimento da biodiversidade de ambientes de água doce. 

Ressaltando, portanto, que o conhecimento desses grupos deve ser refletido de forma que 

tenha desdobramento na área de ensino, pois a educação ambiental contribui, em especial, 

para a preservação dos ambientes aquáticos. 
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ANEXO I 

 

 Aprovação do artigo com revisão 

 

 Capítulo 2: Os temas DNA e Biotecnologia em livros didáticos de biologia: abordagem em 

ciência, tecnologia e sociedade no processo educativo. 
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Anexo II 
 

 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

 Caros professores, 

Viemos solicitar, por meio deste, sua preciosa colaboração com a pesquisa cujo tema é: 

“Diversidade metagenômica da microbiota aquática em açudes de uma região semiárida 

do nordeste brasileiro: perspectiva de integração entre a ciência do laboratório e a 

ciência da escola”, com orientação da Professora Magnólia Fernandes Florêncio de Araújo. O 

estudo tem por objetivo a investigação do conhecimento sobre o DNA e suas técnicas 

moleculares no ensino de ciências e biologia em escolas da rede pública da região do 

semiárido do Rio Grande do Norte. Gostaríamos de pedir sua colaboração ao preencher o 

presente questionário que será utilizado somente para fins acadêmicos. Sua identificação será 

necessária apenas para o consetimento abaixo; seu nome não será usado em nenhum momento 

durante o desenvolvimento do projeto.  

 

Agradecemos pela sua contribuição, 

 

Profª Drª Magnólia Fernandes Florêncio de Araújo                                                                                

Responsável pela pesquisa 

Paula Dorti Peixe (paula.dorti@hotmail.com)                                                                                                                              

Aluna de Pós-Graduação Regional de Desenvolvimento e Meio Ambiente – UFRN. 

Eu, ____________________________________________________ dou consentimento à 

utilização dos dados aqui informados para fim de pesquisa acadêmica.  
 

 

 

 

 


