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RESUMO 
 

O trabalho caracteriza-se como um estudo do tipo “Estado da Arte” 
enquadrado metodologicamente dentro das abordagens qualitativas de 
investigação educacional. O objetivo da pesquisa foi analisar alguns aspectos da 
produção acadêmica brasileira em Ensino de Biologia desenvolvida em 
programas de pós-graduação situados fora da área de Educação e Ensino de 
Ciências. Por meio de busca em bancos bibliográficos, foram identificados 109 
trabalhos defendidos no período 1972-2011. Essa produção acadêmica foi 
analisada com base nos seguintes descritores: i) autores e orientadores, ii) 
titulação acadêmica iii) instituições de origem, iv) ano de defesa, v) nível 
escolar, vi) subáreas da Biologia privilegiadas nos trabalhos, vii) focos 
temáticos, viii) gêneros do trabalho acadêmico. Para análise das dissertações e 
teses (DTs) foi utilizada a Análise de Conteúdo proposta por Laurence Bardin. 
Como resultados, ampliamos as informações existentes sobre a pesquisa 
educacional, com a divulgação de características e tendências que marcam a 
produção acadêmica em Ensino de Biologia no país, particularmente 
considerando o grupo de dissertações e teses aqui examinado, tratando de 
questões como: a evolução histórica dessa produção acadêmica; instituições 
com tradição de pesquisa na referida área de estudo; distribuição geográfica; 
níveis de ensino privilegiados no conjunto de trabalhos; temáticas e problemas 
priorizados; e, modalidades de pesquisa que caracterizam essas DTs. Podemos 
mencionar adicionalmente a percepção de que a pesquisa educacional, 
paulatinamente, começa a ser desenvolvida também em programas de pós-
graduação ligados a “áreas duras” (Hard Science). Por enquanto, não temos 
programas com tradição de pesquisa na área de Ensino de Biologia, mas há 
iniciativas pontuais, representadas por alguns poucos pesquisadores isolados 
que, mesmo estando lotados em institutos específicos (Biologia, Biociências, 
Biologia Molecular, etc.), criam interfaces com as questões de ensino e passam a 
desenvolver paralelamente atividades nessa área (pesquisa, orientação, 
produção de material didático). Destacamos também que as dissertações e teses 
examinadas demonstram preocupação de caráter mais pragmático, no sentido 
de predominarem pesquisas ligadas às problemáticas relativas ao 
desenvolvimento e teste de sequências didáticas, metodologias e, 
principalmente, de recursos didáticos. 

Palavras-Chave: Produção Acadêmica. Ensino de Biologia. Dissertações. Teses. 



  

 

ABSTRACT 
 
 

The work is characterized as a study of the "State of the Art" methodologically 
framed within the qualitative methodological approaches to educational 
investigation. The aim of the research is to analyze some aspects of the Brazilian 
academic production in Biology teaching developed in graduation programs 
situated outside the area of Education and Science Teaching. With the aid of 
bibliographical banks were identified 109 papers in the period between of 1972 
and 2011. This academic production was analyzed based on the following 
descriptors: i) authors and advisors, ii) academic title iii) home institutions, iv) 
year of submission, v) school level, vi) subfields of biology privileged in the 
works, vii) focus theme, viii) genres of academic work. For an analysis of the 
theses and dissertations were used the Content Analysis proposed by Laurence 
Bardin. As a result, the existing information on educational research was 
expanded, with the release of characteristics and trends that mark the academic 
production in Biology teaching in the country. Particularly considering the 
group of dissertations and theses examined here, covering issues such as: the 
historical evolution of this academic production; institutions with a tradition of 
research in the said field of study; geographic distribution; privileged 
educational levels in the set of work; thematic and prioritized issues; and 
research modalities that characterize these dissertations and theses. We 
additionally mention the perception that educational research, gradually begin 
to be also developed in postgraduate programs linked to Hard Science. For 
now, we do not have programs with research tradition in Biology teaching area, 
but there are specific initiatives, represented by a few isolated researchers who, 
despite being crowded in specific institutes (Biology, Biosciences, Molecular 
Biology, etc.), create interfaces with educational issues and go on to develop 
parallel activities in this area (research, guidance, teaching material 
production). We also note that the dissertations and theses examined show 
concern with a more pragmatic character, in order to predominate researches 
related to issues concerning the development and testing of didactic sequences, 
methodologies, and especially teaching resources. 

Keywords: Academic Production. Biology teaching. Dissertations. Theses. 
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

  

As pesquisas educacionais no Brasil são desenvolvidas desde finais da 

década de 1930. No primeiro momento, o desenvolvimento dessas pesquisas 

estava associado à atividade de institutos e centros governamentais, isto é, 

instituições ligadas ao poder público, entre as quais, se destaca historicamente o 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), ligado ao Ministério da 

Educação (GOUVEIA, 1971). Mais raramente, podíamos encontrar núcleos de 

pesquisa educacional vinculados a entidades privadas. O fato é que, nessa 

época, até o final da década de 1960, a participação das universidades era pouco 

expressiva na produção de pesquisas educacionais. 

Esse quadro se altera depois da criação dos primeiros programas de pós-

graduação1 em educação, detectados somente no final dos anos 1960 e 

princípios dos anos 1970 (GOUVEIA, 1971; MEGID NETO, 2014), configurando 

uma nova etapa em que, progressivamente, a pós-graduação vai se constituir 

como o foco privilegiado para geração de pesquisas educacionais. Com a 

criação dos primeiros cursos de pós-graduação, na passagem entre as décadas 

de 1960 para 1970, a pesquisa educacional é impulsionada e passa a ser 

desenvolvida predominantemente dentro das Instituições de Ensino Superior 

(IES), em seus respectivos cursos de mestrado e doutorado (MACEDO; SOUSA, 

2010).   

Depois de mais de 40 anos após a criação dos primeiros programas, 

podemos olhar para trás, vislumbrando diferentes fases que a pós-graduação 

(PG) em educação passou ao longo desse período: na década de 1970, uma fase 

de implantação, institucionalização e expansão; nos anos 1980, um período de 

consolidação dos principais programas e relativa retração no crescimento do 

sistema, em relação à década passada; e, por fim, a partir da década de 1990, o 

advento de um novo período de expansão moderada, caracterizado pela 

                                                           
1 Brandão (1986) assinala que o primeiro curso de mestrado em Educação foi criado em 1965, na 
PUC/RJ (Pontifícia Universidade Católica). Outro curso foi criado na PUC-SP, em 1969. 
Segundo o autor, em 1978, a área de educação contava com 29 programas: 25 mestrados e 4 
doutorados. 
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avaliação institucional em busca de novos modelos ou estruturas alternativas 

para estes programas (MEGID NETO, 1999; TEIXEIRA, 2008, p. 9). Os primeiros 

anos do século XXI parecem marcar um novo período de crescimento, mais 

intenso, aumentando significativamente o número de programas, sua 

diversidade e sua distribuição pelo território nacional.   

Diante deste cenário de crescimento das pesquisas realizadas na área 

educacional, surgiu um campo de pesquisa preocupado especialmente com 

problemas ligados ao Ensino de Ciências (EC). A pesquisa em Ensino de 

Ciências também se desenvolveu neste contexto, primeiramente impulsionada 

dentro dos programas de pós-graduação em Educação que admitiam linhas de 

pesquisa dentro da área de Ensino de Ciências; e depois, mais ainda, com o 

advento de programas específicos em Ensino de Ciências. 

 Como sabemos a pesquisa em EC envolve subáreas como: Ensino de 

Física, Ensino de Biologia, Ensino de Química, Ensino de Geociências etc. 

(MEGID NETO, 2014). Dentre essas subáreas nos interessou particularmente 

aquela dedicada ao Ensino de Biologia. As razões para explicar nossa escolha de 

pesquisa se justificam por quatro motivos: i) minha formação na graduação 

como aluna do curso de Ciências Biológicas e atuação profissional como 

professora de Biologia na educação básica, na Rede Estadual do município de 

Jequié-BA; ii) a subárea de Ensino de Biologia é uma das mais pujantes dentro 

do campo de pesquisas em Educação em Ciências no Brasil (TEIXEIRA, 2008); 

iii) a relevância da realização de estudos analíticos sobre a produção acadêmica, 

porque eles revelam características desses trabalhos, como são produzidos e 

desenvolvidos nos programas de PG, compreendendo como se dá a dinâmica 

de produção de conhecimentos em um recorte de tempo, e como evolui essa 

produção acadêmica no Brasil, ajudando a situar os pesquisadores de uma 

determinada área sobre o estado atual do conhecimento (ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSZNAJDER,  2002); iv) a carência de estudos focalizando as 

características do grupo de dissertações e teses aqui selecionado.  

Em trabalho recente, Teixeira e Oliveira (2013) identificaram 873 

Dissertações e Teses (DTs) em Ensino de Biologia, defendidas em programas de 
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pós-graduação brasileiros. Esses trabalhos constituem a produção acadêmica 

nacional dentro da referida subárea no período 1972-2011. Outro detalhe que o 

referido trabalho aponta é que essas DTs em Ensino de Biologia, em sua 

maioria, são produzidas dentro de programas de pós-graduação das áreas de 

Educação e Ensino de Ciências e Matemática.  

Todavia, há um número significativo de trabalhos voltados para o ensino 

de Biologia que são produzidos fora das unidades vinculadas às áreas de 

Educação e Ensino de Ciências, tornando-se necessário desenvolver análises 

específicas sobre essa produção, já que, segundo o referido autor, tais 

instituições não tem tradição de pesquisa neste campo de investigação e, devido 

a isso, não necessariamente compartilham dos mesmos pressupostos teóricos, 

epistemológicos e metodológicos adotados pelo campo de pesquisa em 

Educação e Ensino de Ciências. Além disso, pouco sabemos sobre as 

características e tendências que marcam esses trabalhos. 

A presente dissertação faz parte de um projeto mais amplo dedicado ao 

mapeamento das pesquisas em Ensino de Biologia no Brasil, desde 1972, ano 

em que ocorreram as primeiras defesas de dissertações e teses nessa subárea, 

até 2011, completando 40 anos de produção acadêmica no campo da Educação 

em Ciências no país. Entretanto, estabelecemos um recorte sobre essa produção, 

considerando como objeto de estudo apenas as dissertações e teses encontradas 

fora de unidades vinculadas às áreas de Educação e Ensino de Ciências.  

Portanto, diante do que foi exposto nas linhas acima, podemos introduzir 

o seguinte problema: quais são as características e tendências das dissertações 

e teses em Ensino de Biologia produzidas entre 1972 e 2011 em programas de 

pós-graduação não vinculados às áreas de Educação e Ensino de Ciências? 

Diante da indagação proposta, esta investigação pretendeu identificar e 

analisar a pesquisa acadêmica brasileira em Ensino de Biologia desenvolvida 

em programas de pós-graduação que estão fora da área de Educação e Ensino 

de Ciências. 

Para atingir o objetivo proposto, determinamos os seguintes objetivos 

específicos: 



14 

 

• Identificar dissertações e teses focalizando problemáticas relativas ao 

Ensino de Biologia defendidas no período compreendido entre 1972 e 

2011 e produzidas em programas de pós-graduação não vinculados às 

áreas de Educação e Ensino de Ciências;  

• Classificar esse subconjunto de trabalhos segundo descritores pré-

estabelecidos; 

• Explicitar e analisar as características e tendências dessa produção 

acadêmica. 
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11  AAPPOORRTTEESS  TTEEÓÓRRIICCOOSS  PPAARRAA  OO  TTRRAABBAALLHHOO  DDEE  
IINNVVEESSTTIIGGAAÇÇÃÃOO 

 

1.1 - A área de pesquisa em Ensino de Ciências no Brasil 

A expansão da pós-graduação no Brasil e suas respectivas pesquisas 

ligadas às temáticas educacionais influenciaram também o desenvolvimento do 

campo de pesquisa relacionado à área de Ensino de Ciências (Biologia, Física, 

Química, Geociências, etc.). Conforme assinalam Nardi (2005) e Chachapuz et 

al. (2005), esse campo ou área de estudos e pesquisas vem se consolidando 

aceleradamente no país e esse movimento está em consonância com o que vem 

acontecendo em nível mundial.  

Segundo Fracalanza (1992), o Ensino de Ciências (EC) nos EUA e 

Inglaterra sofreu reformas no período do pós-guerra (anos 1950-1960). Essas 

reformas foram impulsionadas pela guerra tecnológica e pela guerra fria, o que 

levou muitos países, incluindo os mencionados anteriormente, a desenvolverem 

amplos projetos para tentar melhorar a educação científica. Tais projetos 

também influenciaram o contexto brasileiro. Por conta disso, tivemos também 

um movimento que buscava transformações na educação em ciências realizada 

no âmbito do território brasileiro. Segundo Roberto Nardi: 

Os reflexos deste movimento de inovação parecem coincidir com o 
surgimento dos programas de pesquisa em ensino de Ciências 
no Brasil, no início da década de 1960. Esses programas de 
pesquisa foram uma resposta à crescente inquietação de 
docentes e pesquisadores com a ausência de materiais nacionais 
de apoio ao docente de Ensino Fundamental e Médio, uma vez 
que a aplicação dos projetos americanos e ingleses, traduzidos e 
implantados no Brasil, por não corresponderem às expectativas 
(peculiaridades) da cultura nacional, assim como nos países de 
origem, redundaram em fracasso (NARDI, 2005, p. 92, grifo do 
autor). 

Teixeira (2008) comenta que a fundação do Instituto Brasileiro de 

Educação, Ciência e Cultura – IBECC, em 1946, de vários Centros de Ciências 

em capitais brasileiras, a implantação da FUNBEC - Fundação Brasileira para o 

Desenvolvimento do Ensino de Ciências, em 1966, e o aparecimento de 

periódicos como a revista Cultus e, posteriormente, da Revista de Ensino de 
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Ciências, produzida pela FUNBEC, foram significativos indicadores para 

demonstrar ações visando popularizar a Ciência e melhorar o ensino de 

Ciências em nossas escolas. Essas atividades evidenciam a existência de uma 

comunidade de educadores/pesquisadores interessados e dedicados ao Ensino 

das Ciências. Em nossa opinião, mesmo antes do desenvolvimento da pós-

graduação, essas atividades, voltadas para produção de materiais didáticos, 

capacitação de professores e publicações destinadas à melhoria do ensino de 

ciências no país já poderiam ser caracterizadas como atividades relativas à 

pesquisa e desenvolvimento de projetos na área de EC (MEGID NETO, 2007; 

2014).  

A nosso ver, temos neste caso, os primórdios da pesquisa acadêmica em 

EC, ou ainda, conforme aponta Delizoicov (2004), com apoio na obra de Ludwik 

Fleck, já seria possível perceber um estilo de pensamento em EC começando a 

ser instaurado, posto que essas equipes desenvolviam materiais didáticos (no 

âmbito do IBECC) para este ensino e, dessa forma, a pesquisa em EC já havia 

sido incorporada como meta para esses pesquisadores. São esses educadores e 

pesquisadores que, mais a frente (décadas de 1970/80), vão participar da 

estruturação de linhas voltadas para o EC dentro dos programas de PG.  

A expansão da pós-graduação, juntamente com o aparecimento da área 

de pesquisa em Ensino de Ciências, também ajudou a estruturar este campo de 

conhecimento. Dentro desse movimento de organização da área alguns 

pesquisadores mencionam a contribuição que a CAPES e o CNPq forneceram 

ao financiarem a capacitação de professores, projetos de pesquisa na área de 

Ensino de Ciências e Matemática, fomento à pós-graduação etc. Conforme cita 

Teixeira (2008), o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CAPES/PADCT) e seu Subprograma de Educação para a Ciência 

(SPEC) colaboraram na produção de conhecimento por meio da formação de 

mestres e doutores no exterior e retorno destes pesquisadores ao nosso país, 

com a constituição de grupos de pesquisas e formação de novas linhas de 

investigação para a área de Ensino de Ciências. 



17 

 

Com relação ao desenvolvimento da área fora do Brasil, Cachapuz et al. 

(2005) tomam a “Didática das Ciências” como um domínio epistemológico 

emergente e as razões para explicar a instauração desse novo campo de 

conhecimento são colocadas da seguinte forma:  

i) existência de uma problemática relevante, susceptível de 
despertar (...) interesse suficiente que justifique os esforços 
necessários ao seu estudo; ii) o caráter específico dessa 
problemática, que impeça o seu estudo por outro corpo de 
conhecimentos já existente e; iii) o contexto sociocultural, bem 
como a recursos humanos-condições externas (CACHAPUZ et 
al., 2005, p. 189). 

Essas condições são essenciais para argumentarmos pela defesa da 

presença de um campo de pesquisa em EC. Sua relevância está no fato da 

necessidade de educação científica para todos os cidadãos. As salas de aula e os 

livros textos, trazem visões deformadas da ciência e da tecnologia. Mas, ao 

mesmo tempo em que verificamos a crescente importância da educação 

científica para a sociedade atual, encontramos um enorme fracasso escolar, 

movimentos de rejeição a estudos científicos e até mesmo atitudes negativas em 

face da ciência (CACHAPUZ, et al., 2005). Todos esses aspectos demonstram a 

necessidade de promovermos movimentos de renovação no ensino de Ciências. 

Parece que a criação e consolidação do campo de conhecimento “Didática das 

Ciências” (Ensino de Ciências no Brasil) são processos relacionados a todo este 

contexto (TEIXEIRA, 2008).  

Para Cachapuz et al. (2005), no início dos anos 1980, a “Didática das 

Ciências” ainda se encontrava em estruturação, como pode ser observado no 

mundo anglo-saxônico, na Espanha e em Portugal. Conforme citação a seguir: 

No que se refere, quer a Espanha quer a Portugal e, em geral, ao 
mundo ibero-americano, pode-se dizer que no princípio dos 
anos 80 havia um vazio quase total neste campo: não existiam, 
[...] revistas [...] que pudessem servir de efetiva comunicação e 
impulso e as publicações internacionais eram no essencial 
desconhecidas; as Faculdades de Ciências rejeitavam, ou 
simplesmente ignoravam, os problemas educativos como temas 
de investigação e a elaboração de teses de doutoramento; os 
currículos dos professores, não só não incluíam nenhuma 
preparação de investigação educativa como [frequentemente], 
nem sequer a referiam; e por último, não se conhecia nenhum 
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grupo organizado de investigadores- apenas alguns a trabalhar 
isoladamente- com dedicação e empenhados no seu 
desenvolvimento (CACHAPUZ et al., 2005, p. 192). 

Como foi dito, no Brasil a investigação de problemas relacionados à 

educação em Ciências vinha acontecendo desde 1960-1970. A subárea de Ensino 

de Física teve papel ativo e pioneiro neste processo de desenvolvimento inicial, 

conforme apontam estudos de Delizoicov (2004) e Nardi (2005). 

 Nardi e Almeida (2007) salientam que “se consideradas as datas dos 

primeiros encontros nacionais relacionados ao ensino de...2, os físicos 

realizaram encontros antes”, prova disso são os Simpósios Nacionais de Ensino 

de Física (SNEF), organizados bienalmente pela Sociedade Brasileira de Física 

(SBF), realizado pela primeira vez em 1970. Em 1986, organizou-se o primeiro 

Encontro de Pesquisadores em Ensino de Física (EPEF), com a ocorrência de 15 

encontros até o ano de 2014. Eles também são organizados pela SBF.  Os SNEF’s 

congregam centenas de professores de Física, tanto do ensino médio como do 

superior, para participar de cursos, mesas-redondas, conferências, apresentação 

de trabalhos que tomam como tema o ensino da Física nas escolas, 

principalmente as de ensino médio; os EPEF’s discutem e promovem a 

disseminação dos resultados de pesquisas de grupos de pesquisadores em 

ensino de Física entre seus pares.  

Sobre o ensino de Biologia, desde 1984, aconteciam os encontros 

“Perspectivas do Ensino de Biologia” (EPEB), sob organização da Faculdade de 

Educação da USP e, posteriormente, em conjunto com outras universidades e 

apoiado pela Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia (SBEnBio). Mas esses 

encontros (EPEBs) atualmente não existem mais. Eles tinham a finalidade de 

congregar professores do ensino de Biologia dos três níveis de ensino para 

discutirem o ensino de sua ciência de referência. A SBEnBio (Associação 

Nacional de Ensino de Biologia) nasceu e estruturou-se no interior desses 

encontros (MARANDINO et al., 2005). Foi através da SBEnBio que tivemos, em 

2005, o 1º Encontro Nacional de Ensino de Biologia (ENEBIO). Até o ano de 

                                                           
2 Trata-se de uma expressão geralmente utilizada pelos pesquisadores em educação em ciências, 
para designar ensino de Ciências, ensino de Física, ensino de Química, ensino de Geociências, 
etc. 
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2014 já aconteceram cinco desses encontros, sendo que o V ENEBIO aconteceu 

em São Paulo, no mês de setembro, na Universidade de São Paulo. 

Por sua vez, a Divisão de Ensino da Sociedade Brasileira de Química 

(SBQ) promove, desde 1982, o Encontro Nacional de Ensino de Química 

(ENEQ), tendo sido realizados até 2014 um total de 17 ENEQ’s sendo, portanto, 

um evento bianual.   

Em termos mais amplos, desde 1997, realiza-se o Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), que já teve nove edições até esse 

momento. A 9ª edição aconteceu em novembro de 2013, em Águas de 

Lindóia/SP. A Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências 

(ABRAPEC) é a entidade que promove esses encontros, reunindo 

pesquisadores, professores e estudantes em educação nas diversas áreas das 

Ciências Naturais. 

Além dos diversos eventos citados acima, com a disseminação da 

divulgação dos problemas que a área de ensino de Ciências se propõe a 

enfrentar, existem também as revistas que divulgam em seus artigos os 

trabalhos sobre pesquisas em Ensino de Ciências no Brasil e no mundo como: 

revista Ciência & Educação (UNESP-Bauru); Caderno Brasileiro de Ensino de 

Física (UFSC); Revista de Ensino de Física (SBF); Química Nova na Escola 

(SBQ); revista Ensaio- Pesquisa em Educação em Ciências (UFMG); jornal 

Ciência & Ensino (FE-IG/UNICAMP); Revista Brasileira de Pesquisa em 

Educação em Ciências (ABRAPEC); Investigações em Ensino de Ciências 

(UFRGS); Alexandria - Revista de Educação em Ciência e Tecnologia (Programa 

de Pós-Graduação em Educação Ciência e Tecnológica, UFSC); Enseñanza de 

las Ciencias; Science Education; Science & Education, entre outros.  

Teixeira (2008) menciona que quanto à formação de pesquisadores da 

área, destacam-se os programas específicos de pós-graduação na área instalados 

desde a década de 1970.  

O referido autor cita que outro fato significativo foi a criação, em 

setembro de 2000, da área 46 da CAPES/MEC - Área de Ensino de Ciências e 
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Matemática, que aglutinava e avaliava os programas de pós-graduação em 

Ensino de Ciências do país. Para alguns, este fato mostrou a importância da 

área e sua evolução. Recentemente, a área de Ensino de Ciências e Matemática 

na CAPES foi extinta, passando a partir de agora a fazer parte da Área de 

Ensino (TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2013). “A área de ensino se insere na grande 

área multidisciplinar. Foi constituída por decisão do Conselho Superior da 

CAPES pela Portaria CAPES n. 83, de 6 de junho de 2011” (CAPES, 2013, p. 1). 

Portanto, a área de Ensino de Ciências vem se constituindo como um 

campo de produção e acúmulo de conhecimentos. Dado esse crescimento 

significativo, é interessante analisar e refletir sobre a qualidade das pesquisas 

em Ensino de Ciências no Brasil. Como diz Teixeira (2008) examinar o estado da 

arte dessa produção acadêmica é importante porque traz contribuições para a 

área, explicitando suas características e tendências, evidenciando lacunas, 

apontando deficiências e até propondo novas temáticas para pesquisas que 

poderiam ser desenvolvidas no futuro.  

Diversos autores vêm tentando organizar essa produção científica no 

Brasil, mas ainda temos um quadro de precária divulgação da produção 

acadêmica e científica nesta área (TEIXEIRA, 2008; MEGID NETO, 1999; 

FRACALANZA, 1992; SLONGO, 2004). Este trabalho se inclui nesta 

modalidade de investigação, isto é, os chamados estudos do tipo Estado da 

Arte. Com isso procuramos ajudar a mitigar esse problema, com a análise de 

um subconjunto da produção acadêmica desenvolvida na referida área. 

 

1.2 - Breve histórico sobre o Ensino de Biologia no Brasil 

Nesta seção procuramos retomar, mesmo que de forma sintética e com 

base em literatura pertinente, elementos históricos sobre o ensino de Biologia no 

Brasil. Esses elementos poderão contribuir para a análise do nosso objeto de 

estudo, isto é, as dissertações e teses em ensino de Biologia, tomando como 

nossas referências o trabalho de Myriam Krasilchik e outros autores que tratam 

de temas pertinentes ao ensino de Ciências e de Biologia no Brasil. 



21 

 

No contexto atual, em termos de escola básica, encontramos a disciplina 

escolar “Biologia” no Ensino Médio (ou antigo ensino de 2º grau). No Ensino 

Fundamental a Biologia também está presente em diversos momentos entre os 

conteúdos tratados nas disciplinas que aparecem com o nome de Ciências, 

Ciências Naturais, Ciências da Natureza, etc. Nas quatro últimas séries da 

escola fundamental, a Biologia sempre fez parte da disciplina Ciências, 

englobando também tópicos de Geociências, Física e Química (MEGID NETO, 

2014; KRASILCHIK, 2004).  

Conforme a época e a legislação vigente a disciplina Ciências Biológicas 

foi contemplada nos currículos escolares através de diferentes nomenclaturas, 

metodologias, cargas horárias, como: “Ciências Físicas e Biológicas e História 

Natural (na Reforma de Francisco Campos, no ensino fundamental); Ciências 

Naturais (na Reforma Gustavo Capanema); Iniciação a Ciência e Ciências 

Físicas e Biológicas (no ginasial na LDB/1961) e Ciências (no 1º grau na Lei 

5.692/1971)” (REZNIK, 1995, p. 74). Para o ensino secundário, atual ensino 

médio, tivemos as seguintes denominações para a disciplina: História Natural, 

Biologia Geral e Higiene (no ciclo complementar na Reforma de Campos), 

História Natural (no ensino colegial - clássico e científico - da Reforma 

Capanema); e, Ciências Físicas e Biológicas ou Biologia, Física e Química (no 

colegial pela Lei Federal 5.692/1971). Atualmente, no contexto da atual LDB 

(Lei 9.394/1996), falamos em Biologia, disciplina alocada dentro da área de 

Ciências da Natureza (BRASIL, 2000). 

Em relação aos assuntos abordados historicamente no currículo da 

disciplina, Krasilchik (2004) mostra que, embora cada unidade federada tenha 

liberdade para elaborar seus respectivos currículos, os tópicos selecionados no 

Brasil para os quatro primeiros anos do Ensino Fundamental I são 

frequentemente os seguintes: 

• Ser humano 

• Sistemas do corpo humano 

• Órgãos do sentido 
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• Necessidades vitais 

• Alimentação e fontes de alimento 

• Seres vivos 

• Classificação: animais e vegetais 

• Relação entre os seres vivos 

• Equilíbrio ecológico 

• Ser humano e ambiente 

• Modificações físicas e biológicas do ser humano 

No Ensino Fundamental II teríamos a seguinte configuração básica: 

• Plantas, solo, clima e agricultura 

• Distribuição de animais e plantas 

• Organismo e reações químicas 

• Nutrição, respiração e excreção 

• Sistema nervoso, hormônios e comportamento. 

• Produção de alimentos 

• Vida e energia: fotossíntese e cadeias alimentares, ecossistemas 

• Reprodução e estrutura celular 

Vale salientar que o Ensino Fundamental no Brasil tem agora a duração 

de nove anos. A pré-escola (período dedicado à alfabetização) é o novo 1º ano e 

fica agregada ao Ensino Fundamental. A duração obrigatória do Ensino 

Fundamental foi ampliada de oito para nove anos pelo projeto de Lei n. 

3.675/2004, passando agora ser organizado da seguinte maneira: 

• Classe de alfabetização= 1º ano 

• 1ª série= 2º ano 

• 2ª série= 3º ano 

• 3ª série= 4º ano 

• 4ª série= 5º ano 

• 5ª série= 6º ano 

• 6ª série= 7º ano 

• 7ª série= 8º ano 
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• 8ª série=9º ano 

De forma geral, podemos dizer que o aumento de um ano de 

escolarização na escola fundamental não alterou a distribuição dos conteúdos 

de Ciências e Biologia nas aulas relativas ao que chamamos hoje de Ensino 

Fundamental II, equivalente ao período do 6º ao 9º ano de escolarização. 

Portanto, ao observar os temas abordados no ensino fundamental a 

autora assinala que os conhecimentos transmitidos são desconexos em relação a 

outras disciplinas do currículo e irrelevantes do ponto de vista da formação dos 

alunos, tornando o ensino pouco eficaz.  

Um exemplo para mostrar essa posição é fornecido pela autora em 

trabalho anterior.  

(...) a situação da Biologia é explicada pela tradição 
catalográfica da própria Ciência, reduzindo o ensino a uma 
descrição de animais e plantas, estruturas e fenômenos que os 
alunos devem decorar para passar de ano. Assim, a disciplina 
fica associada a uma coleção de nomes, a tal ponto que, em um 
triste exemplo, quando se perguntou a uma criança o que 
estudava nas aulas de Ciências, a resposta foi: latim! 
(KRASILCHIK, 1986b, p. 6). 

Quanto ao Ensino Médio, de acordo com Krasilchik (2004) e outros 

estudiosos da área, o ensino de Biologia variou bastante entre 1950 e 1990, 

sendo influenciado pelo ensino europeu. Em seguida, sofreu influência 

americana e da própria evolução da ciência. Segundo a referida autora, na 

década de 1950, a Biologia era subdividida em Botânica, Zoologia e Biologia 

Geral, tópicos que compunham com mineralogia, geologia, petrografia e 

paleontologia a disciplina de História Natural.  

Torres (2011) ressalta que durante as décadas de 1950 e 1960 a Biologia é 

consolidada com status de disciplina científica, ocupando o mesmo patamar de 

cientificidade reconhecido por outras ciências, como a Física e a Química. 

Citando especificamente o momento histórico da década de 1960 a autora 

assinala que nesta época estavam em marcha os processos de modernização da 

ciência biologia e dos currículos da escola secundária brasileira. 
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Com base no estudo de Krasilchik (1972), Teixeira (2008) salienta que a 

partir da década de 1960 temos três fatores importantes para a ocorrência de 

mudanças no ensino de Ciências Biológicas. O primeiro fator em destaque faz 

referência ao progresso da Biologia enquanto ciência e a explosão do 

conhecimento biológico, permitindo a introdução no currículo de novos tópicos 

como a Ecologia, a Genética e a Bioquímica surgindo, dessa forma, uma 

mudança na tradicional divisão da Biologia ensinada nas escolas, que 

anteriormente era basicamente restrita à Botânica e Zoologia. 

O segundo fator é relativo ao Movimento de Renovação no Ensino de 

Ciências, pautado na ideia de que o ensino científico deveria reproduzir pelo 

menos de certa forma, a pesquisa e os processos de investigação; assim as aulas 

deveriam acompanhar o desenvolvimento do campo científico, ajudando, pelo 

menos em tese, a formação de futuros cientistas. 

 A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) foi o terceiro fator 

orientador que norteou as mudanças na década de 1960 e as reformas no Ensino 

de Ciências. A Lei previa um ensino mais atualizado e de acordo com os 

avanços científicos e tecnológicos, colaborando com a renovação no ensino de 

Ciências. Deveria ser evitado o ensino tradicional, que trabalhava apenas a 

memorização por parte dos alunos. Foi através da LDB de 1961 que se 

descentralizou para os estados as decisões curriculares que antes eram de 

responsabilidade do governo federal. 

Em relação ao Movimento de Renovação do Ensino de Ciências, Torres 

(2011) explicita que o tal movimento se situou em face às disputas entre os 

governos dos Estados Unidos e da União Soviética no período após a segunda 

grande guerra. Quando em 1957, os soviéticos lançaram o Sputinik, tivemos 

uma situação em que, no processo de disputa científico-tecnológica, Estados 

Unidos e Inglaterra tinham a sensação de estarem “perdendo a batalha” para os 

inimigos soviéticos. Assim, entre outros movimentos, promoveram ações com a 

finalidade de renovar o ensino de ciências nas escolas secundárias. 
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Dentro desse movimento, nos Estados Unidos criou-se o projeto 

denominado BSCS (Biological Science Curriculum Studies) com objetivo de 

elaborar projetos de ensino de Biologia para escola secundária e atualizar desta 

forma o ensino. Foi por meio dos BSCS que os docentes começaram a introduzir 

no interior da disciplina Biologia procedimentos experimentais e elementos do 

método científico. Três versões de livros desse projeto foram produzidas nos 

Estados Unidos. Torres (2011) assinala que a versão azul do livro tinha como 

foco o nível molecular ou bioquímico, outra versão - a verde - estava 

direcionada a uma abordagem ecológica e, havia também uma versão amarela, 

centrada no nível molecular ou genético. Grobman (1969, apud KRASILCHIK, 

2004, p. 15) salienta que o objetivo dos BSCS era o de atualizar o ensino, 

enfatizando os seguintes temas: 

• evolução dos seres vivos através do tempo; 

• diversidade dos tipos e padrões dos seres vivos; 

• continuidade genética da vida; 

• relação e complementação entre o indivíduo e o meio; 

• raízes biológicas do comportamento; 

• relação entre estrutura e função; 

• mecanismos de regulação e homeostase; 

• a ciência como investigação; 

• história dos conceitos biológicos. 

 No caso brasileiro, a renovação no ensino de ciências aconteceu na 

esteira das atividades do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura 

(IBECC) onde se produzia material para o ensino prático, folhetos com 

instruções para alunos e professores realizarem experimentos. Segundo Teixeira 

(2008): 

No caso brasileiro, a renovação no ensino de Ciências foi 
iniciativa de um grupo de professores da USP, liderados pelo 
Professor Isaias Raw, concentrados no Instituto Brasileiro de 
Educação, Ciência e Cultura (IBECC). Entre 1963 e 1965 o 
movimento foi difundido para outros Centros de Ciências 
organizados pelo MEC, em seis estados (BA, MG, SP, RJ, RS e 
PE). Depois foram organizados grupos preocupados com o 
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ensino de Ciências em várias universidades, com o 
desenvolvimento de diversos projetos no país, inclusive com 
repercussões posteriores sobre a própria área de pesquisa em 
Ensino de Ciências, atualmente em consolidação no território 
nacional (TEIXEIRA, 2008, p. 29).    

Torres (2011) comenta que os referidos Centros de Ciências estavam 

voltados para a produção de materiais didáticos, kits e cursos de formação 

continuada de professores. Teixeira (2008) sinaliza que o IBECC, em 1960, já se 

dedicava à preparação de materiais para o ensino prático de Biologia, optou por 

adaptar também dois dos projetos do BSCS, ambos destinados às escolas 

secundárias que seriam a versão azul e a verde dos livros anteriormente 

mencionados; a versão amarela não foi traduzida no Brasil. 

Krasilchik (2004) assinala que os projetos tinham como objetivo fazer 

com que os alunos pudessem adquirir conhecimentos atualizados e vivenciar o 

processo científico, mas o ensino continuava sendo ministrado de forma 

tradicional, com conteúdo teórico e induzindo a passividade dos alunos com 

conhecimentos irrelevantes e fragmentados. 

Torres (2011), traçando um histórico sobre a disciplina de Biologia entre 

1961-1981 no Colégio Pedro II, salienta que vários fatores limitaram a prática de 

atividades ativas através dos BSCS’s, como o tamanho das turmas, o número de 

turmas atendidas pelos professores, a organização do espaço escolar, e o tempo 

curto para a realização de práticas no laboratório. Além disso, os alunos não 

estavam acostumados com este tipo de pedagogia que levava a pensar; eles 

estavam acostumados com o método de ensino tradicional onde permaneciam 

passivos e o professor seria o detentor e transmissor de conhecimentos. 

Com relação à LDB, Krasilchik (1987) salienta que com a reestruturação 

política do país em 1964, o sistema educacional brasileiro sofreu 

transformações. O regime militar via a necessidade de modernizar e 

desenvolver o país. No período correspondente às décadas de 1970 e 1980, o 

ensino de ciências era componente fundamental na formação dos trabalhadores; 

tal fato culminou na Lei de Diretrizes e Bases (Lei 5.692/1971) que reformulou 

parcialmente a LDB/1961. A LDB/1971 previa o ensino de ciências como 
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componente essencial à habilitação e qualificação dos alunos para o mercado de 

trabalho. Porém, para Krasilchik (2004): 

Ao mesmo tempo em que o texto legal valorizava as disciplinas 
científicas, na prática elas eram profundamente prejudicadas 
pelo atravancamento do currículo por disciplinas que 
pretendiam ligar o aluno ao mundo do trabalho (como 
zootecnia, agricultura, técnica de laboratório), sem que os 
estudantes tivessem base para aproveitá-las (KRASILCHIK, 
2004, p.16). 

De acordo com Teixeira (2008), no final da década de 1970, o mundo 

continuava agitado, movimentos populares surgiram e se organizaram exigindo 

a democratização do país. O desenvolvimento científico e tecnológico se 

intensificou e via-se no ensino de ciências a possibilidade de formar pessoas 

para uma sociedade em franco processo de transformação. 

Essa época é marcada também por uma preocupação com a questão 

ambiental. Teixeira (2008) nos diz que: 

A consciência sobre os diversos problemas ambientais e suas 
implicações para o meio ambiente, paulatinamente, coloca a 
sociedade e, especificamente, a comunidade científica em alerta. 
Sinais desse movimento de despertar para a problemática sócio-
ambiental podem ser encontrados em diversas dimensões: 
conferências internacionais sobre o tema, formação de grupos 
de pesquisadores que intensificam estudos sobre as questões 
ambientais em todo mundo, lançamento de periódicos sobre o 
assunto (a exemplo do Journal of Environmental Education), etc. 
(TEIXEIRA, 2008, p. 35). 

Como as questões ambientais ganhavam relevância, verificamos o 

aparecimento no currículo de ciências da subárea voltada para os estudos em 

Ecologia, estudando as interações entre os organismos e seu ambiente. 

Na década de 1980 verificamos também a preocupação com estudos das 

relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. Estudos conhecidos pela sigla 

CTS (Ciência, Tecnologia, Sociedade) que levam em conta a relação estreita da 

Ciência com a Tecnologia e a Sociedade, aspectos que não podem ser excluídos 

de um ensino potencialmente voltado para a formação de cidadãos. Seria 

através da implementação dos enfoques CTS no currículo que os estudantes 

tornar-se-iam mais preparados para tomar decisões, refletir sobre o trabalho 
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dos cientistas e compreender a realidade que os cerca, buscando uma postura 

crítica sobre os acontecimentos do dia-a-dia.   

No início da década de 1990, o ensino médio na disciplina de Biologia 

abordava os seguintes assuntos (KRASILCHIK, 2004, p.17): 

1ª série 

• A origem da vida 

• Características dos seres vivos 

• Citologia-estrutura 

• Metabolismo 

• Teoria celular- histórico 

• Histologia- animal e vegetal 

2ª série 

• Taxionomia 

• Critérios de classificação 

• Morfologia animal 

• Morfologia vegetal 

• Embriologia 

• Reprodução e desenvolvimento humano 

• Genética mendeliana 

• Genética de populações 

• Evolução-teorias, mecanismo 

3ª série 

• Ecologia 

• Populações 

• Relações ecológicas  

• Regiões ecológicas 

• O homem e o ambiente 
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No final do século XX, apesar de falarmos em defesa de um ensino 

construtivista, que condena a rigidez nos procedimentos de ensino, o que 

verificamos é ainda um ensino de Biologia excessivamente descritivo, com 

características metodológicas ligadas ao ensino tradicional e com uma longa e 

extenuante lista de conteúdos (currículo enciclopédico). 

Teixeira (2008) nos diz que:  

A situação do ensino de Ciências (e por extensão do ensino de 
Biologia), na passagem da década de 80 para a década de 90, 
não é animadora. A sensação reinante é de que a qualidade do 
ensino-aprendizagem se deteriora ao longo do tempo, com 
diversos problemas atingindo a escola pública em cheio, desde 
questões vinculadas à estrutura escolar, passando pela questão 
dos professores (péssimas condições de trabalho, salários 
arrochados, formação deficiente etc.) até falta de materiais, 
bibliotecas, laboratórios, etc. (TEIXEIRA, 2008, p. 37). 

Aparecem nos anos 1990 os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), 

documento produzido e difundido pelo Ministério da Educação, de início para 

o Ensino Fundamental e depois para o Ensino Médio. Para Krasilchik (2004) 

havia um esforço do MEC para implantar um currículo nacional. Embora o 

texto do documento afirme não se tratar de um modelo curricular homogêneo e 

impositivo, Borges e Lima (2007) salientam que parte dos professores e 

pesquisadores não concorda com a ideia e argumentam que há uma tentativa 

deliberada de padronização do currículo para todo o país, ignorando as 

especificidades regionais. 

Os PCNs orientam para que os professores adotem temas transversais 

(ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, orientação sexual), a 

interdisciplinaridade e a contextualização dos conhecimentos, a adoção de 

conceitos que mostram o que se pretende dos alunos: competências e 

habilidades, etc. A ideia de aglutinar os componentes de Física, Química e 

Biologia numa área mais ampla denominada Ciências da Natureza parece 

representar um esforço para integrar mais o trabalho realizado no âmbito das 

três disciplinas. É um esforço para o desenvolvimento de estudos 

interdisciplinares ainda pouco compreendido nas concepções de ensino e 

introduzido na prática pedagógica dos professores. 



30 

 

Na atualidade, estamos diante de uma educação que ainda permanece 

como se estivéssemos no século passado, com traços de ensino tradicional, 

conteúdos organizados de forma linear e servindo de pré-requisito para outros 

(ensino propedêutico), professores dedicando-se a mais de uma escola e a 

grande maioria delas funcionando sem dispor de infraestrutura básica 

necessária para o estabelecimento de educação de qualidade.  

Há novos movimentos defendendo a necessidade de mudanças 

curriculares. É curioso verificar que sempre em que pensamos em melhorar a 

educação básica e atenuar as mazelas da educação no país, entram em cena 

propostas voltadas para mudanças curriculares. Segundo especialistas, o 

currículo precisa sofrer mudanças e deve estar voltado ao conhecimento 

científico e tecnológico a partir da interação com a cultura e o trabalho. Há 

várias propostas que envolvem a criação de cursos técnicos em nível secundário 

e inclusive a criação de uma disciplina unificada em torno da ideia de “Ciências 

da Natureza”, que passaria a agregar Biologia, Física e Química no ensino 

médio. Dentre as propostas também teríamos a implementação de diretrizes 

pedagógicas e uma base nacional comum dos currículos. Há um esboço de 

documento (Direitos à Aprendizagem e ao Desenvolvimento) sendo discutido. 

O texto menciona a necessidade de atenção à formação humana integral do 

aluno ampliando sua visão de mundo. A intenção é melhorar a qualidade do 

ensino básico do país, hoje alvo de críticas de especialistas e acadêmicos. Essas 

novas diretrizes devem também fazer frente aos desafios do Plano Nacional de 

Educação (PNE 2014-2024) (JORNAL DA CIÊNCIA, 2014)3. 

            Dentro desse movimento há um grupo de trabalho do MEC, formado 

por representantes dos sistemas estaduais das diferentes regiões do país, das 

universidades públicas, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do próprio Ministério. Esse grupo foi 

criado para discutir e elaborar o documento, explicitando os direitos dos alunos 

                                                           
3 http://www.jornaldaciencia.org.br/especialistas-elaboram-documento-para-reforma-na-
educacao-basica/. 
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do ensino médio e fundamental e propondo uma base nacional curricular 

comum para Educação Básica (JORNAL DA CIÊNCIA, 2014).  

1.3 - A pesquisa em Ensino de Biologia no Brasil 

 Procurando compreender o desenvolvimento da pesquisa em Ensino de 

Biologia no Brasil, utilizamos de alguns autores que vem se dedicando a 

examinar a produção acadêmica nessa área. Slongo e Delizoicov (2010) 

analisaram a produção acadêmica em Ensino de Biologia no período de 

aproximadamente 30 anos (1972-2000). Segundo os autores, um estudo 

histórico-epistemológico foi realizado para compreender as tendências de 

pesquisa nessa área. Com base na análise das DTs, os pesquisadores concluíram 

que a amostra consta de dez focos temáticos privilegiados ao longo do tempo, 

aparecendo na seguinte ordem de predomínio: Conteúdo-Método, Formação de 

Professores, Currículos e Programas, Características dos Alunos, Formação de 

Conceitos, Recursos Didáticos, História da Ciência, Filosofia da Ciência, 

Características dos Professores.  

O primeiro período que vai do início dos anos 1970 até meados da 

década de 1980 é caracterizado pelos autores como um grupo de pesquisas 

influenciado pela perspectiva tecnicista; o ensino é visto como um processo 

meramente técnico, preocupado em passar o conteúdo sem refletir muito sobre 

o que se fazia; na maioria das pesquisas ocorriam intervenções; as pesquisas 

estavam ancoradas numa perspectiva empirista, prevalecendo abordagens 

quantitativas com tratamento estatístico dos dados e estudos experimentais 

com pré e pós-teste, fazendo comparações do rendimento e aprendizagem dos 

alunos; os autores enquadram as pesquisas dessa fase dentro de um modelo 

empirista-positivista. Existia a testagem de técnicas de ensino, produção de 

materiais, etc., a questão reinante até então era “como o professor deveria 

ensinar Biologia” (SLONGO e DELIZOICOV, 2010). 

 No segundo período, a partir da década de 1980, os autores identificaram 

um movimento de rejeição e oposição aos enfoques técnicos, período marcado 

por manter certa distância dessa racionalidade técnica, na qual os problemas 



32 

 

seriam solucionados por meio de regras técnicas sem ser necessária uma 

reflexão para resolver as situações problemáticas surgidas em sala de aula. 

Incorporaram-se os pressupostos epistemológicos alinhados ao construtivismo, 

despontaram pesquisas sobre cognição e a dimensão crítica estava mais 

presente, existindo a preocupação com o envolvimento do sujeito em atividades 

de ensino como no primeiro período, mas valorizando os conhecimentos 

prévios dos alunos, sujeitos construtores de conhecimento; prefere-se a 

pesquisa qualitativa, e/ou as abordagens quali-quantitativas. Os instrumentos 

de pesquisa para obtenção dos dados envolveram diversas fontes como: 

observação dos alunos, entrevistas com alunos e professores, análise de 

documentos, currículos, programas, planos de ensino, livros didáticos, etc. 

Neste período, as pesquisas com intervenção perdem espaço, mas ainda 

encontram-se presentes autores tecnicistas, apesar de se observar mudança e 

inovação na construção do conhecimento com a adoção de autores como: 

Vygotsky, Kuhn, Piaget, Popper; bem como autores brasileiros: Garcia, Libâneo, 

Arroyo, Krasilchik, Fracalanza, Bizzo, etc.; e a mudança na linguagem como: 

“aprendizagem significativa”, “reciclagem”, “reflexão crítica”, etc (SLONGO e 

DELIZOICOV, 2010). 

 No período de 1990 até 2000 dobra a quantidade de teses e dissertações e 

há um processo de diversificação de temáticas investigadas. Segundo Slongo e 

Delizoicov (2010), as pesquisas qualitativas detectadas na década anterior se 

aprimoram; atribui-se ao sujeito não só características de ser ativo, mas também 

não-neutro, procura-se resgatar os conhecimentos prévios dos alunos, 

concepções e práticas dos professores e há predomínio de pesquisas sem 

intervenção. 

 Já o trabalho de Teixeira e Megid Neto (2012) analisou a produção 

acadêmica expressa em dissertações e teses em Ensino de Biologia no período 

correspondente a 1972-2004. Em relação à base institucional, os pesquisadores 

concluíram que a produção é distribuída de maneira muito desigual, 

concentrando-se no eixo Sul-Sudeste não contemplando os interesses regionais 

vinculados as outras localidades. Os principais centros de produção de DTs em 
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Ensino de Biologia são a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP), com destaque para o seus respectivos 

Programas de Pós-Graduação em Educação; a Universidade Federal de Santa 

Catarina, com o Programa do Centro de Ciências da Educação; e o Programa 

em Educação para a Ciência da Universidade Estadual Paulista (UNESP-

Bauru). O que os autores perceberam é que há centros já consolidados e de 

ampla produção de pesquisa na área convivendo com instituições de produção 

pequena e ocasional sem a existência de grupos de pesquisa consolidados ou 

com interesse regular na área.  

 A maioria dos trabalhos ocorreu em instituições públicas federais, 

prevalecendo às dissertações de mestrado, os autores citam várias hipóteses 

para esta questão como: professores de escola básica que não tem interesse no 

doutorado pois a titulação neste nível não significa avanços na carreira do 

magistério e o baixo percentual de instituições que oferecem doutorado.  

Os pesquisadores verificaram também o predomínio de mulheres que 

desenvolveram trabalhos na subárea de Ensino de Biologia. Eles fizeram uma 

consulta ao banco de dados da Plataforma Lattes (CNPq) e descobriram que a 

maior parte dos autores tem formação inicial na área de Ciências Biológicas 

(79%) e boa parte dos pós-graduandos são professores atuantes nos vários 

níveis de escolarização. Em relação aos orientadores existe algum nível de 

dispersão e/ou isolamento em função da grande quantidade de orientadores 

vinculados a apenas um, dois ou três trabalhos, mas também detectaram a 

existência de nomes de referência, pois foi possível identificar a presença de 

pesquisadores que desde os anos 1970 estão vinculados a esse campo de estudo.  

Em relação ao nível de ensino presente nos trabalhos os autores 

verificaram a predominância de trabalhos preocupados com o Ensino Médio e a 

Educação Superior, mantendo intenso interesse nas questões relacionadas à 

formação de professores e análise de aspectos associados aos cursos de 

formação, focos temáticos fortemente ligados à Educação Superior. Ainda foi 

verificado o rápido avanço na produção de trabalhos que focalizaram o 

conhecimento e tecnologias relacionados à Biologia do final do século XX, 
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atraindo o interesse de pesquisadores que investigavam o impacto das questões 

socioambientais e das novidades biotecnológicas no ensino de Biologia. A 

Educação Infantil e as Séries Iniciais do Ensino Fundamental chamou pouca 

atenção dos pesquisadores e uma pequena parcela de trabalhos foram estudos 

dedicados à Educação de Jovens e Adultos.  

Levando em consideração os problemas investigados, existia a tendência 

de estudos de realidades específicas, fator característico das pesquisas em 

educação nos últimos tempos, com o desenvolvimento de trabalhos que buscam 

a aplicação imediata de seus resultados na educação básica e nos processos de 

formação docente (TEIXEIRA e MEGID NETO, 2012). 

 Os focos temáticos estão distribuídos mais ou menos na mesma ordem 

em que apareceram no trabalho de Slongo e Delizoicov (2010). São eles: 

Conteúdo-Método, Formação de Professores, Currículos e Programas, 

Características do Professor, Características do Aluno, Recursos Didáticos, 

Formação de Conceitos, História/Filosofia da Ciência, Educação Não-Formal. 

Alguns desses focos não foram encontrados nos estudos realizados na década 

de 1970, quando a área de Ensino de Ciências/Biologia ainda se estruturava no 

país e existia um pequeno número de programas de pós-graduação. São eles: 

Recursos Didáticos, Formação de Conceitos, História e Filosofia da Ciência. Na 

década de 1990 se vislumbra uma diversidade de formas para focalizar a 

problemática educativa, envolvendo temas interdisciplinares (Educação 

Ambiental, Educação em Saúde, Bioética, Biotecnologias, tríade CTS etc.); 

vários estudos sobre professores e alunos; aspectos da linguagem; comunicação 

na sala de aula; cultura, mídia, alfabetização científica, etc. Por outro lado 

encontra-se um reduzido número de trabalhos examinando o impacto das 

inovações propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) no ensino 

de Biologia, apesar de muitos estudos utilizarem este documento em suas 

referências. Eles detectam também poucos trabalhos relacionados aos 

professores formadores e sobre as recentes diretrizes curriculares sobre a 

formação de professores. As novas tecnologias da informação e comunicação e 
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os recursos da informática (computadores, softwares, cd rom, internet etc) são 

objetos de pequeno interesse quando se examina a maioria dos documentos. 

 Quanto a subárea de conteúdos específicos pertinentes ao Ensino de 

Biologia o estudo de Teixeira e Megid Neto (2012) aponta que boa parte dos 

estudos traz uma abordagem do tipo geral, tomando o Ensino de Biologia 

genericamente como objeto de estudo. O perfil teórico-metodológico da 

produção acadêmica examinada revela a prevalência das pesquisas; relatos de 

experiência e ensaios aparecem em uma pequena quantidade. Nos textos 

caracterizados como pesquisas, aparecem as pesquisas de intervenção e as 

pesquisas descritivas. Entre as pesquisas de intervenção os documentos 

representam investigações do tipo “pesquisa-ação” e pesquisas-experimentais. 

As pesquisas de descrição mostram predomínio dos estudos do tipo análise de 

conteúdo, baseados na análise de entrevistas, questionários, documentos e 

livros didáticos. Verificou-se também o predomínio de pesquisas qualitativas. A 

coleta de dados tende a priorizar a utilização de questionários e entrevistas, 

embora outras técnicas e modalidades tenham aparecido como observações, 

filmagens, fotografias, análise de documentos e utilização de diários de campo. 

As referências teóricas são apresentadas na forma de revisões de literatura e/ou 

revisões bibliográficas que explicitam parte dos conhecimentos existentes 

naquela temática e servindo de sustentação para análise dos dados ou 

referências teóricas mais específicas como o “construtivismo”, por exemplo. Há 

uma penetração ainda modesta em relação a autores nacionais, demonstrando 

certa dependência dos pesquisadores em relação às teorias, enfoques, ideias e 

metodologias desenvolvidas em países mais avançados.  

 

1.4 - Pesquisas do tipo Estado da Arte e sua relevância 

Verificamos nos últimos anos um volume cada vez maior de pesquisas e 

estudos produzidos com problemáticas vinculadas às áreas de Educação e 

Ensino de Ciências. À medida que cresce a produção de informações em 

determinado campo de conhecimento, há a necessidade de construirmos uma 
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visão geral do que vêm sendo desenvolvido na área, examinando sua evolução, 

características, focos temáticos, lacunas, ou seja, uma análise sobre o universo 

em que ocorre a produção desse conhecimento. 

 Para Teixeira (2008) o crescimento quantitativo de uma determinada 

área não pode ser tomado de forma isolada como critério de avanço no campo 

de investigação. Nesse sentido, é necessário também nos preocuparmos com a 

qualidade das pesquisas desenvolvidas. Sánchez Gamboa (2012) pontua 

também que o rápido crescimento da produção acadêmica e científica, com a 

criação e consolidação dos cursos de pós-graduação, precisa ser estudado: se faz 

necessário observar a qualidade, eficácia, utilidade, temas tratados, técnicas e 

métodos utilizados nesses trabalhos. 

Para dar conta de tais objetivos, isto é, a realização de estudos voltados 

para a compreensão do estágio de desenvolvimento de uma determinada área 

de investigação, temos as pesquisas denominadas de “Estado da Arte” ou 

“Estado do Conhecimento”. Segundo Ferreira (2002) elas têm como desafio: 

Mapear e discutir certa produção acadêmica em diferentes 
campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e 
dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes 
épocas e lugares, de que formas e em que condições têm sido 
produzidas certas dissertações de mestrado, teses de 
doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais 
de congressos e de seminários (FERREIRA, 2002, p. 258).  

Pesquisas deste tipo permitem que estejamos constantemente 

informados sobre desenvolvimento da área, desde que elas sejam realizadas 

sistematicamente, com o intuito de acompanhar o processo de desenvolvimento 

de diferentes campos de investigação. As pesquisas do tipo “Estado da Arte” ou 

“Estado do Conhecimento” levam em consideração esse movimento de 

crescimento da ciência, procurando compreender o desenvolvimento de cada 

área em determinado período ou momento histórico. 

Megid Neto (1999) acrescenta que estudos de revisão bibliográfica, tipo 

Estado da Arte, são imprescindíveis porque identificam e descrevem tendências 

das pesquisas, resultados, conclusões, deficiências, limitações, lacunas antes não 

exploradas, etc.  
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Justificando a necessidade de se realizar estudos dentro dessa 

modalidade, Angelucci et al. (2004) salientam a importância de realizarmos 

balanços periódicos sobre o estado de coisas numa área, pois eles abrem a 

possibilidade de evitarmos “a cristalização do conhecimento e de fazer da 

pesquisa espaço de produção de saber, que tem como essência o constante 

movimento” (p. 53). 

Soares e Maciel (2000) argumentam que: 

Da mesma forma que a ciência se vai construindo ao longo do 
tempo, privilegiando ora um aspecto ora outro, ora uma 
metodologia ora outra, ora um referencial teórico ora outro, 
também a análise, em pesquisas de “estado do conhecimento” 
produzidas ao longo do tempo, deve ir sendo paralelamente 
construída, identificando e explicitando os caminhos da ciência, 
para que se revele o processo de construção do conhecimento 
sobre determinado tema, para que se possa tentar a integração 
de resultados e também, identificar duplicações, contradições e, 
sobretudo, lacunas, isto é, aspectos não estudados ou ainda 
precariamente estudados, e metodologias de pesquisa pouco 
exploradas (p. 6). 

Alves-Mazzotti (2006) nos informa que um conhecimento se torna válido 

e relevante pela comunidade acadêmica quando o pesquisador se mostra 

familiarizado com o estado atual do conhecimento sobre a temática focalizada, 

de modo que ele possa inserir sua pesquisa no processo de produção coletiva 

do conhecimento, favorecendo o diálogo com os interessados pela mesma 

temática. Para que isso aconteça seria interessante que tivéssemos cada vez 

mais a nossa disposição, estudos do tipo Estado da Arte, ajudando os 

pesquisadores a situar suas propostas de investigação dentro do contexto geral 

de trabalhos já produzidos naquela determinada área ou campo de pesquisa.    

Para Teixeira (2008) o pesquisador interessado por esse tipo de pesquisa 

deve buscar informações em bibliotecas físicas ou eletrônicas e também nos 

chamados bancos de teses. As bibliotecas e bancos de dados proporcionam 

acesso a coleções de periódicos, teses e dissertações, mas segundo ele, o acesso a 

esta produção é pouco desenvolvido encontrando-se os trabalhos, na maioria 

das vezes, apenas nas bibliotecas das instituições de origem. Um bom caminho 

seria começar a fazer as buscas pelos catálogos de teses e dissertações, pois tais 
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catálogos trazem os títulos dos trabalhos, nomes dos autores, orientadores, local 

e data de cada defesa, área em que foi produzido e os resumos das DTs.  

Na área do Ensino de Ciências temos o catálogo “O Ensino de Ciências 

no Brasil”, produzido pelo Centro de Documentação em Ensino de Ciências 

(CEDOC) da Faculdade de Educação da UNICAMP. Especificamente para o 

ensino de Biologia, temos a publicação “35 anos da produção acadêmica em 

ensino de Biologia no Brasil: catálogo analítico de dissertações e teses (1972-

2006)”, organizado por Paulo Marcelo Marini Teixeira.(TEIXEIRA, 2012). 

 Para nós, que desejamos analisar apenas DTs, em termos mais gerais, 

temos atualmente o Banco de Teses e Dissertações - CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior)4 e o portal “Domínio Público”5 

que tornam disponíveis DTs das mais diversas áreas da pós-graduação 

brasileira. 

Após ter contato com esta produção, podemos tecer uma visão geral da 

área investigada, mas, posteriormente, temos que analisar mais detidamente 

essa produção, examinando tendências, ênfases, escolhas metodológicas e 

teóricas, aproximando ou diferenciando trabalhos entre si na escrita da história 

de uma determinada área do conhecimento (FERREIRA, 2002). 

Portanto, por meio de estudos deste tipo nós podemos identificar e 

analisar os parâmetros que norteiam as pesquisas, mostrando que o 

conhecimento científico não é homogêneo, exibindo contradições e pluralidade 

científica. De toda sorte, tais estudos servem para o desenvolvimento de 

análises e reflexões sobre as tendências da produção acadêmica em uma 

determinada área de pesquisa. É essa modalidade de pesquisa que 

selecionamos para desenvolver a investigação que ampara este texto de 

dissertação.  

Detalhes sobre os aspectos metodológicos que caracterizam nosso 

trabalho serão apresentados no próximo capítulo. 

                                                           
4 Endereço eletrônico: http://www.capes.gov.br 
5 Endereço eletrônico: http://www.dominiopublico.gov.br 
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22  DDEESSEENNHHOO  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO  DDAA  PPEESSQQUUIISA 
 

O estudo caracteriza-se como um tipo de pesquisa de revisão 

bibliográfica, isto é, um estudo de levantamento da produção acadêmica, 

caracterizado metodologicamente dentro da abordagem qualitativa. 

As pesquisas de revisão bibliográfica estão centradas no levantamento 

(identificação), sistematização e avaliação da produção de pesquisas em 

determinada área de conhecimento ou campo de pesquisa. Como explicitamos 

no capítulo anterior, parte delas são enquadradas como estudos do tipo “Estado 

da Arte” (EA). Segundo Soares e Maciel (2000), utilizando uma classificação 

para tentar definir gêneros de pesquisa, podemos caracterizar os estudos do 

tipo “Estado da Arte” como pesquisas descritivo-explicativas, baseadas na 

análise de documentos. Os EA são estudos descritivo-explicativos, já que 

intencionam, em primeiro plano, identificar, descrever e explicar determinados 

fatos ou fenômenos – neste caso, a produção acadêmica num determinado 

campo de investigação – e, num segundo plano, buscam estabelecer também 

compreensão sobre o significado dessa produção no contexto da área de 

pesquisa (SOARES; MACIEL, 2000; TEIXEIRA, 2008). “Assim, as pesquisas do 

tipo EA poderiam ser também classificadas como “estudos básicos” de cunho 

descritivo e “estudos derivados” de cunho analítico e interpretativo” 

(TEIXEIRA, 2008, p. 43). 

O período de interesse para a pesquisa começa em 1972, ano em que 

ocorreram as primeiras defesas de dissertações e teses (DTs) na área de Ensino 

de Ciências (MEGID NETO, 1999; 2014); e termina em 2011, ano escolhido para 

concluir o trabalho, finalizando a coleta de dados junto aos bancos de 

informações bibliográficas. Escolhemos 2011 como marco final da coleta de 

dados porque, segundo pesquisadores da área, como Teixeira (2008) e Megid 

Neto (1999), as cópias de dissertações e teses levam algum tempo para que 

sejam disponibilizadas nas bibliotecas das instituições de origem dos trabalhos 

e nos bancos de teses online. Muitas vezes, o prazo para depósito dos trabalhos 

nos bancos de teses pode chegar até dois anos ou mais, o que dificulta o 

trabalho de coleta de dados. Em função desse fato, é possível considerar que 
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boa parte das DTs defendidas em 2012 e 2013 ainda nem estejam nos sites das 

IES ou no Banco de Teses da CAPES. Por outro lado, acreditamos que a maior 

parte dos trabalhos defendidos até 2011 já estivessem disponíveis até o final de 

2014, ano corrente para finalização de nossa coleta de dados. Além disso, uma 

vantagem quando consideramos o período 1972 – 2011 é que totalizamos 40 

anos de produção de DTs em Ensino de Biologia no Brasil.  

Vale recordar que os objetivos de nossa pesquisa envolvem: 

• a identificação de dissertações e teses focalizando problemáticas relativas 

ao Ensino de Biologia,  defendidas no período compreendido entre 1972 

e 2011 e produzidas em Programas de Pós-Graduação não vinculados às 

áreas de Educação e Ensino de Ciências;  

• a classificação desse subconjunto de trabalhos segundo descritores pré-

estabelecidos; 

• a explicitação e análise das características e tendências dessa produção 

acadêmica. 

Dentro desse processo, as etapas da pesquisa desenvolvida envolveram 

os seguintes passos: 

I) Busca e identificação das dissertações e teses referentes ao Ensino de 

Biologia:  

As DTs foram identificadas consultando o Catálogo Analítico de 

Dissertações e Teses (1972-2006) proposto por Teixeira (2012); o Banco de Teses 

- CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior); e os 

sítios na internet vinculados às Instituições e Programas de Pós-Graduação. 

Em relação ao Banco de Teses da CAPES, para efetuar o processo de 

busca, digitamos palavras-chave, iniciando a busca das referências como: 

educação; ensino; Biologia; Ciências Biológicas; ensino de ciências; ensino de 

biologia; metodologia de ensino; livro didático; professores; formação de 

professores; etc. 
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II) Obtenção dos resumos e cópias originais dos trabalhos relacionados ao 

nosso objeto de estudo:  

As cópias integrais dos trabalhos foram obtidas no Banco de Teses e 

Dissertações da CAPES; Portal Domínio Público, que contém cópias integrais de 

algumas teses e dissertações provenientes de várias áreas; CEDOC (Centro de 

Documentação em Ensino de Ciências- Faculdade de Educação/UNICAMP); e, 

Bibliotecas Virtuais dos programas de pós-graduação. Neste último caso, 

buscamos dissertações/teses defendidas mais recentemente. No caso das teses 

mais antigas dificilmente elas são encontradas em disponibilidade nas 

bibliotecas on line ou nas Bibliotecas Digitais de Teses e Dissertações (BDTD). 

Acreditamos que isto aconteça porque a maioria não teve seu texto digitalizado. 

Quando não foi possível encontrar esses documentos através dos meios citados 

acima, entramos em contato com os próprios autores por meio dos seus 

respectivos e-mails solicitando a cópia integral das DTs identificadas. Outros 

documentos foram obtidos por meio do Programa de Comutação Bibliográfica 

do IBICT (COMUT). 

 

III) Definição dos descritores/categorias utilizados para indicar aspectos 

necessários para a classificação, descrição e análise das DTs:  

 É importante esclarecer que os descritores aqui definidos e apresentados 

são os mesmos já utilizados em outros trabalhos, sobretudo em dissertações, 

teses e artigos oriundos de pesquisadores vinculados ao Grupo Formar-

Ciências da Faculdade de Educação da UNICAMP. Assim, são exemplos de 

trabalhos que já utilizaram esses descritores: Megid Neto (1999); Teixeira (2008); 

Teixeira e Megid Neto (2011, 2012); Teixeira (2012).  

 

a) Autor:  

Procuramos por meio deste descritor identificar os autores das DTs, 

classificá-los segundo os gêneros feminino ou masculino; bem como, identificar 

informações sobre sua formação inicial por meio da consulta ao currículo desses 
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autores na Plataforma Lattes – CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico). Esse conjunto de informações permitiu analisarmos 

quem são essas pessoas que realizam pesquisas na área de nosso interesse e o 

porquê da escolha da subárea de Ensino de Biologia como campo a ser 

pesquisado. 

 

b) Orientador do trabalho:  

Permite identificar os pesquisadores que vem orientando trabalhos na 

subárea em Ensino de Biologia e compreender se eles adotam essa linha de 

pesquisa como parte do seu trabalho cotidiano; ou se apenas se trata de um 

envolvimento pontual com a referida área, não significando uma vinculação 

mais sistemática com essa modalidade de pesquisa. Para isso consultamos 

também o Currículo Lattes dos orientadores identificados. 

 

c) Grau de titulação acadêmica:  

Analisa as DTs quanto ao nível de titulação. Neste caso, temos as 

seguintes possibilidades para classificação dos estudos identificados: Mestrado 

Acadêmico (M), Mestrado Profissional/Profissionalizante (MP) e Doutorado 

(D). Através do descritor “titulação acadêmica” examinamos como evoluem ou 

não os principais programas de pós-graduação na área em relação à titulação e 

a dinâmica de formação de mestres e doutores nos diferentes tipos de 

programas. 

 

d) Instituição de origem do trabalho: 

Este descritor permite identificar as instituições em que as DTs foram 

defendidas, bem como as unidades (institutos, centros, faculdades etc.) e 

programas de pós-graduação onde foram produzidos e defendidos esses 

trabalhos. Com esses dados em mãos, desenvolvemos uma análise institucional 

da produção examinada, identificando instituições públicas (municipais, 

estaduais e federais) ou privadas, procurando verificar também a distribuição 
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geográfica e os tipos de programas de pós-graduação que apresentam DTs em 

Ensino de Biologia. 

 

e) Ano de defesa da tese ou dissertação:  

Com este descritor, identificamos o ano em que ocorreram as defesas das 

DTs, o que permitiu analisar a dinâmica de desenvolvimento dessa produção ao 

longo do tempo, bem como períodos em que essa produção é mais intensa, 

pequena ou inexistente. 

 

f) Nível escolar:  

O descritor “nível escolar” é empregado para determinar qual o nível 

escolar privilegiado pelo autor de cada dissertação ou tese. Este descritor é 

obtido através da leitura e análise dos resumos e/ou das cópias integrais das 

DTs. Alguns trabalhos focalizam apenas um nível, enquanto outros direcionam 

a pesquisa para mais de um nível escolar; há trabalhos que não se preocupam 

com um nível específico, sendo dedicados a um contexto mais genérico de 

ensino-aprendizagem. Através da consulta à Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei n. 9394/96) utilizou-se das siglas EI- para Educação 

Infantil; EF- para Ensino Fundamental; EM- para Ensino Médio; e ES- para 

Educação Superior. Em síntese, os indicadores para este descritor são os 

seguintes: 

- Educação Infantil (EI): trabalhos relacionados ao ensino de 0 a 5 anos; 

- Ensino Fundamental (EF): 

             - EF1: 1º ao 5º ano; 

             - EF2: 6º ao 9º ano; 

             - EF: considerando todas as séries do Ensino Fundamental.  

- Ensino Médio (EM); 

- Educação Superior (ES);  



44 

 

- Geral: são trabalhos que focalizam o ensino de Biologia de maneira 

geral, sem especificar qual o nível estudado/pesquisado; 

- Educação Não-Formal: investigações focalizando processos e ambientes 

não escolarizados, mas mantendo relação com o ensino de Biologia; 

- Outros: trabalhos que abordam o ensino de Biologia em outros países 

ou outras modalidades de ensino como a EJA ou ainda modalidades que não 

apresentam similaridade com o sistema educacional do Brasil. 

É por meio deste descritor que verificamos as faixas de escolarização que 

mais interessam aos pesquisadores em um determinado período de tempo e os 

níveis escolares pouco estudados ou de escasso interessante para os 

pesquisadores.    

 

g) Subáreas da Biologia privilegiadas nos trabalhos:  

Através da leitura dos textos completos identificamos qual o conteúdo de 

ensino que mais preocupa os pesquisadores dentro da diversidade de assuntos 

pertencentes ao ensino de Ciências Biológicas. Os temas afins como Educação 

Ambiental, Sexual, Educação para a Saúde, desde que tivessem vinculação com 

o Ensino de Biologia, também foram considerados. A partir da leitura dos 

documentos, as categorias foram sendo constituídas, mas nos orientamos 

também nas categorias presentes da tese de doutorado de Teixeira (2008). Foi 

possível perceber que essas subáreas surgem dos documentos porque se 

referem a áreas que tradicionalmente fazem parte do conteúdo curricular do 

ensino de Biologia, conforme mencionamos no capítulo anterior. Entre essas 

categorias, podemos citar as seguintes: 

� Biologia Geral: quando a pesquisa abordou o ensino de Biologia 

de maneira geral, sem preocupação com um conteúdo ou conceito 

mais específico; 

� Botânica; 

� Zoologia; 

� Ecologia; 
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� Anatomia (Morfologia); 

� Citologia/Biologia Celular; 

� Embriologia; 

� Bioquímica; 

� Microbiologia; 

� Imunologia; 

� Genética; 

� Evolução; 

� Fisiologia; 

� Histologia; 

� Outras subáreas: quando tivemos a abordagem de conteúdos de 

duas ou mais áreas de forma integrada (Biologia e Física; Biologia 

e Química; Física, Biologia e Química; Biologia/Ecologia e 

Educação Ambiental; etc.), além de estudos com foco em 

Educação Ambiental, Saúde, Sexualidade, Reprodução Humana, 

Educação Sexual. 

 Nos trabalhos analisados através deste descritor foi possível identificar 

quais as subáreas do Ensino de Biologia privilegiadas nas pesquisas de nosso 

recorte, as que despertam pouco interesse nos pesquisadores e em que contexto 

isso ocorre. 

 

h) Focos temáticos:  

Permite refletir sobre temas e problemas de maior interesse dos 

pesquisadores ao longo do tempo. Os indicadores para esse descritor foram 

obtidos com base nas teses de doutoramento de Teixeira (2008) e Megid Neto 

(1999). Procuramos identificar o foco principal em cada pesquisa mesmo 

percebendo que, em alguns documentos, havia interesse do autor em mais de 

um foco temático. Neste caso, identificamos também focos secundários. Abaixo 

segue uma breve caracterização de cada foco temático, com base nas descrições 

propostas por Megid Neto (1999) e Teixeira (2008): 
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• Currículos e Programas: Estudos dos princípios, parâmetros, 

diretrizes e fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de 

Biologia/Ciências, contemplando os diversos elementos 

convencionalmente atribuídos ao desenho curricular: objetivos 

educacionais, conteúdos, estratégias, avaliação etc. Discussão do 

papel da escola e da universidade, das relações entre ciência e 

sociedade e outros aspectos do sistema educacional. Avaliação de 

propostas curriculares, projetos pedagógicos ou projetos 

educacionais. Proposição e desenvolvimento de programas ou 

propostas alternativas de ensino para uma série, disciplina, 

semestre letivo ou ciclo escolar completo. Pesquisas de caráter 

histórico sobre mudanças ocorridas de forma global no ensino de 

Ciências e Biologia, ou sobre modificações com respeito a aspectos 

mais particulares (materiais didáticos, currículos, legislação, 

formação de professor, etc.). 

• Formação de Professores: Investigações relacionadas com a 

formação inicial de professores para o ensino na área de Ciências e 

Biologia, no âmbito da Licenciatura, da Pedagogia ou do Ensino 

Médio-modalidade Normal. Estudos de avaliação ou propostas de 

reformulação de cursos de formação inicial de professores. 

Estudos voltados para a formação continuada, permanente e 

formação na docência dos professores da área de Ciências 

Biológicas, envolvendo propostas e/ou avaliação de programas de 

aperfeiçoamento, atualização, capacitação, treinamento ou 

especialização de professores. Descrição e avaliação da prática 

pedagógica em processos de formação inicial e continuada. 

• Conteúdo-Método: Estudos que analisam a relação conteúdo-

método no ensino de Biologia, com foco de atenção no 

conhecimento científico veiculado na escola, na forma como este 

conhecimento é difundido por meio de métodos e técnicas de 

ensino-aprendizagem, ou ainda na perspectiva de indissociação 

entre forma e conteúdo. Estudos a respeito da aplicação de 
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métodos e técnicas no ensino de Ciências/Biologia, como 

instrução programada, módulos personalizados de ensino, 

experimentação, dramatização, unidades didáticas, entre outros, 

de forma isolada ou comparativa. Trabalhos que propõem 

métodos alternativos para o ensino de Biologia, ou que descrevem 

e avaliam práticas pedagógicas e a metodologia de ensino nelas 

presentes.  

• Recursos Didáticos: Estudos que avaliam materiais ou recursos 

didáticos no ensino de Biologia, tais como textos de leitura, livros 

didáticos, materiais de laboratório, filmes, computadores e outros 

recursos de informática, jogos, brinquedos, mapas conceituais, 

entre outros. Trabalhos que propõem e/ou aplicam e avaliam 

novos materiais, kits experimentais, softwares ou outros recursos 

e meios instrucionais em situações de ensino formal ou 

extracurricular. 

• Formação de Conceitos: Pesquisas que descrevem e analisam o 

desenvolvimento de conceitos científicos no campo da Biologia no 

pensamento de alunos e/ou professores, implicando processos de 

mudança ou evolução conceitual. Comparação de modelos de 

pensamento com modelos conceituais presentes na História da 

Ciência. Estudos sobre a relação entre a estrutura conceitual e as 

representações de estudantes e professores e o processo ensino-

aprendizagem de conceitos científicos em processos formais ou 

não formais de ensino. Relação entre os modelos de pensamento 

dos estudantes e a faixa etária ou o nível de escolaridade dos 

mesmos.  

• Características do Professor: Diagnóstico das condições 

profissionais do professor da área de Biologia. Identificação do 

perfil sociográfico do professor, de sua estrutura intelectual, de 

seu conhecimento “espontâneo”, de suas concepções sobre ciência, 

métodos de produção científica, educação, ensino-aprendizagem, 

ambiente, saúde, sexualidade, etc. Diagnóstico da prática 
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pedagógica de um professor ou grupo de professores, 

explicitando suas idiossincrasias e concepções sobre o processo 

educacional. 

• Características do Aluno: Diagnóstico das condições sócio-

econômicas e culturais dos alunos e suas implicações para o 

rendimento escolar ou para a aprendizagem. Identificação do 

conhecimento prévio do aluno (concepções alternativas, noções, 

ideias, percepções, representações sociais, etc.), de sua estrutura 

intelectual, modelos de pensamento ou de suas concepções sobre 

ciência, métodos de produção científica, ambiente, saúde, 

sexualidade etc. Estudos das atitudes e características de um aluno 

ou de um grupo de alunos no contexto do processo de ensino-

aprendizagem.  

• Organização da Escola: Diagnóstico das características das 

instituições escolares da educação básica ou superior, abrangendo 

questões e situações relativas à gestão escolar nos seus aspectos 

político-administrativo, pedagógico, funcional, físico, entre outros 

e as implicações para o ensino de Ciências Biológicas. Pesquisas 

que analisam como a escola se organiza para receber propostas 

inovadoras. Estudos das relações entre os diversos segmentos 

escolares e da escola com a comunidade. 

• Educação Não-Formal: Pesquisas com foco de atenção na 

organização de instituições não-escolares, tais como: Organizações 

Não-Governamentais (ONGs), Secretarias de Meio-Ambiente, de 

Saúde, de Cultura, Museus ou Clubes de Ciências, Zoológicos, 

Centros de Ciências, Mostras ou Exposições Científicas. 

Programas de educação ambiental, de higiene e saúde ou de 

educação sexual, realizados junto à comunidade. Programas de 

formação continuada de professores executados por instituições 

educacionais não-escolares (Centros de Ciências). Programas de 

atividades extracurriculares para alunos, efetuados em espaços 

não-formais de ensino (Museus de Ciências). Estudos que 



49 

 

contemplam diversos espaços culturais e desenvolvem propostas 

educativas alusivas às Ciências Biológicas (espaços midiáticos, 

publicidade, literatura, etc.). 

• História e Filosofia da Ciência: Estudos de revisão bibliográfica 

que resgatam acontecimentos, fatos, debates, conflitos e 

circunstâncias da produção científica em determinada época do 

passado remoto, e as articulações entre eles. Esses estudos devem 

explicitar alguma relação com o ensino na área de Ciências e 

Biologia, como fundamentação de currículos, programas de 

formação de professores, concepções espontâneas de estudantes. 

Aspectos relativos à Filosofia e/ou Epistemologia da Ciência, tais 

como: concepção de ciência, de cientista, de método científico; 

formulação e desenvolvimento de teorias científicas, paradigmas e 

modelos científicos.     

• Outros Focos: estudos que não encontram relação com os demais 

já mencionados, ou sua incidência de casos, no conjunto de 

documentos classificados, é reduzida. Como exemplo temos os 

estudos sobre políticas públicas, as pesquisas na modalidade 

“Estado da Arte”, entre outros temas que provoquem o interesse 

dos pesquisadores. 

i) Gênero do trabalho acadêmico:  

Este descritor somente pode ser analisado através da leitura integral das 

DTs, isto porque ele é utilizado para analisar as tendências e aspectos 

metodológicos que aparecem nas pesquisas em Ensino de Biologia e os resumos 

descrevem de maneira superficial os detalhes metodológicos adotados nos 

trabalhos. 

Consideramos os seguintes gêneros baseados também em Teixeira (2008) 

e Megid Neto (1999): 

� Ensaio: São textos em que o autor disserta a respeito de 

determinado tema ou problema expondo ideias, críticas e 
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reflexões. Os documentos e dados usados no trabalho servem 

apenas de exemplos, testemunhos ou mesmo referências. 

� Relato de Experiência: relata o processo de descrição e análise de 

uma prática ou experiência vivenciada pelo próprio autor da tese 

ou dissertação em rede de ensino público ou outras situações. É 

diferente da pesquisa-ação porque o autor neste gênero realiza a 

experiência de maneira intencional, o que não acontece com o 

relato de experiência, onde a experiência se desenvolve sem ter a 

intenção de realizar uma pesquisa. 

� Pesquisa: São atividades orientadas e planejadas com o objetivo 

de investigar determinado fenômeno/processo. Tomando como 

base as descrições de Megid Neto (1999) e Teixeira (2008) 

adotamos a seguinte divisão para amparar a classificação e análise 

dos trabalhos de pesquisa: 

 

P1) Pesquisas Ativas: Segundo Chizzotti (2006), “em geral, está 

subjacente à proposição de uma ação que os participantes desejam executar 

para mudar algum aspecto da realidade” (p. 78). Elas podem ser divididas nas 

seguintes modalidades: 

 

a) Pesquisas de Intervenção: São pesquisas demarcadas pela presença de 

intervenções (sequências didáticas, oficinas, cursos de formação de professores, 

etc.) desenvolvidas durante a execução do trabalho. Compreende pesquisas que 

testam sequências e recursos didáticos. 

 

b) Pesquisa-Ação: É de natureza qualitativa e o autor participa ativamente da 

pesquisa, tendo como objetivo modificar a situação investigada. Na escola ou 

outro ambiente o autor se apresenta como professor-pesquisador e/ou 

pesquisador-participante buscando transformar a realidade estudada, num 

projeto coletivo com os demais participantes. Neste tipo de pesquisa temos um 

problema concreto, em uma situação imediata e o processo é monitorado passo-

a-passo por períodos variados e com coleta de dados diversificados 
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(questionário, diário de campo, entrevistas, grupos-focais, etc.) buscando 

modificações, ajustes e redefinições quando necessário (TEIXEIRA, 2008). 

 

c) Pesquisa Experimental: Descreve e analisa experimentos, onde variáveis são 

introduzidas no processo sendo controlado e manipulado pelo pesquisador. 

Como exemplo, podemos citar estudos amparados na formação de grupos 

experimentais e grupos controles ou grupo experimental único. 

 

d) Pesquisa e Desenvolvimento: “pesquisas usadas para o desenvolvimento e 

testagem novos produtos e processos (projetos, manuais, textos, materiais 

didáticos, metodologias etc.). Segundo Severino (1986, p. 194), esse tipo de 

pesquisa parte de um problema identificado, geralmente de natureza mais 

prática e cuja tentativa de solução se faz imediata; o pesquisador ou grupo de 

pesquisa lançam-se ao desenvolvimento de um determinado produto ou 

processo que viabilize a solução do problema, sem, contudo, esclarecer com 

clareza as causas do mesmo” (MEGID NETO, 2014, p. 108, grifo nosso). Além 

do processo de desenvolvimento do material ou processo, por vezes temos a 

testagem de sua utilização, embora essa não seja condição obrigatória.   

 

P2) Pesquisas Descritivo-Explicativas: Caracterizam-se pelo fato do 

pesquisador descrever, analisar e interpretar fenômenos de seu interesse. 

 

a) Survey’s: são estudos quantitativos utilizando de dados estatísticos ou 

podem ser estudos quali-quantitativos. São considerados um número limitado 

de dimensões ou variáveis, porém abrange um grande número de pessoas, 

escolas, organizações públicas, pretendendo descrever uma realidade ampla. 

 

b) Estudos de Caso: Focaliza um ou alguns indivíduos ou mesmo organizações 

educacionais (sala de aula, equipamento público, comunidade, etc.) e 

consideram vários métodos para coleta de dados como: questionários, 

entrevistas, observação-participante, filmagem em vídeo, análise de 



52 

 

documentos, entre outros. Os estudos de caso não têm pretensão de intervenção 

intencional na realidade estudada. 

 

c) Análises de Conteúdo: Corresponde a análise de livros, livros didáticos, 

livros paradidáticos, textos em geral, documentos, legislações, questionários, 

enquetes, entrevistas, relatórios, diários de campo, produções textuais, 

transcrições de filmagens, etc. Permite descrever o material estudado de forma 

sistemática. A análise de discurso, análise textual discursiva também foram 

incluídos neste gênero. 

 

d) Pesquisas Históricas: Investiga o passado próximo ou remoto e busca 

explicações para o mesmo. Pode se referir a um indivíduo, um grupo, um 

movimento, uma instituição, ideia. As fontes de informações podem ser de 

pessoas que viveram as situações estudadas ou documentos quando são 

eventos remotos. 

 

e) Pesquisas de Revisão Bibliográfica: Podem ser denominadas também de 

pesquisas do tipo “estado da arte”, “estado do conhecimento” ou “estado atual 

do conhecimento”. Estão centradas no levantamento, sistematização e avaliação 

da produção de pesquisas como dissertações, teses, artigos, relatórios de 

pesquisa, trabalhos publicados em atas de eventos científicos, etc. O 

pesquisador descreve características, tendências, resultados, contribuições e 

lacunas presentes nos documentos.   

IV) Leitura e análise dos resumos e organização das informações 

bibliográficas com preenchimento de ficha individual para cada trabalho, 

confecção de tabelas, gráficos, planilhas, fichas.  

Os dados encontrados a partir da análise de cada dissertação ou tese 

foram fixados/retidos em fichas (Exemplo no APÊNDICE A). Posteriormente, 

com auxílio de programas como o Excel e Word, construímos tabelas, gráficos, 

planilhas para ajudar no estudo das tendências da produção acadêmica sobre 

Ensino de Biologia. 
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V) Análise qualitativa do conteúdo das DTs.  

 Para análise mais específica do conteúdo das DTs utilizamos a Análise 

de Conteúdo (BARDIN, 2010). Entre as possibilidades que a análise de 

conteúdo oferece, optamos por empregar uma espécie de análise categorial, 

baseada nas categorias/descritores pré-definidas e já explicitadas no item III. 

Neste caso, nosso trabalho se debruçou sobre capítulos dos estudos acadêmicos 

que apresentavam informações sobre os níveis escolares focalizados, as 

temáticas e problemáticas de estudo e as modalidades de pesquisa 

desenvolvidas. 

VI) Inferências e considerações finais. 

Por meio dos resultados obtidos nas etapas anteriores foram 

desenvolvidas reflexões, sínteses e compreensões sobre o desenvolvimento da 

subárea de pesquisa em Ensino de Biologia no Brasil, segundo o recorte 

estabelecido para esta pesquisa. Tentaremos explicitar esses detalhes ao longo 

do próximo capítulo e na parte dedicada às considerações finais da dissertação. 
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33  AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  EE  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  DDOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  

 

 Apresentamos a seguir os resultados obtidos a partir do trabalho de 

análise realizado com as dissertações e teses. Daremos relevo inicialmente às 

informações sobre a base institucional sustentadora do grupo de dissertações e 

teses analisado.  

As referências gerais para cada trabalho ajudam a compor o que 

chamamos de “base institucional”: um conjunto de informações que nos 

permite examinar a dinâmica de produção pelas diversas instituições 

brasileiras, seu desenvolvimento diacrônico, suas características institucionais, 

etc. Isso é feito com ajuda de alguns dos descritores mencionados no capítulo 

dedicado à descrição metodológica. Assim, no que se refere à base institucional, 

levamos em consideração os seguintes descritores: autores, orientadores, grau 

de titulação acadêmica, instituições de origem dos trabalhos e ano de defesa. 

Nos apêndices da dissertação será possível encontrar um quadro com a 

classificação geral dos documentos referentes aos descritores utilizados no 

trabalho (Apêndice F).  

Na parte posterior do processo de análise, apresentamos detalhes sobre 

os focos temáticos e as principais problemáticas investigadas. Neste caso, 

entram em cena os descritores “Nível de Ensino”, “Subáreas da Biologia 

privilegiadas no conjunto de trabalhos”, “Focos Temáticos” e “Gênero do 

Trabalho Acadêmico”. Por sua vez, esses descritores exigiram a leitura e análise 

integral do conteúdo das teses e dissertações, visto que os resumos não 

forneciam informações suficientes para a análise aprofundada desses quatro 

descritores. Deste modo, considerando as 109 DTs identificadas inicialmente, 

analisamos nesta etapa da pesquisa 93 trabalhos, o que equivale a 

aproximadamente 85% da totalidade de documentos arrolados para 

investigação. As demais referências foram descartadas porque não conseguimos 

obter cópias integrais dos trabalhos para serem analisadas. A classificação dos 

documentos relativa a essa parte do trabalho de análise está registrada no 

quadro localizado no Apêndice G.  
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3.1 - Base Institucional: 

 

No período compreendido entre 1972 e 2011 (40 anos) encontramos 109 

DTs relativas ao Ensino de Biologia que atendiam ao recorte estabelecido para a 

pesquisa. Tal número é equivalente a algo próximo a 12% da totalidade da 

produção acadêmica em Ensino de Biologia no país (Gráfico 1), considerando as 

873 DTs identificadas no trabalho publicado por Teixeira e Oliveira (2013) 

adicionadas a mais 24 documentos identificados a partir da atualização dos 

dados oriundos da referida pesquisa, totalizando então 897 DTs relativas a essa 

subárea.  

 
 

Gráfico 1 – O gráfico representa o percentual de DTs do grupo pesquisado (2) em contraste 
com a totalidade de DTs em Ensino de Biologia defendidas no Brasil no período 1972-2011 
(1). 

 
 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gráfico 2 mostra a evolução anual da produção das DTs pertencentes 

ao grupo pesquisado. A primeira característica a destacar refere-se ao 

crescimento pequeno e irregular em termos quantitativos até o ano de 1996. Ao 

analisarmos o gráfico, entre 1972 e 1997, verificamos a presença de apenas oito 

trabalhos. De fato, neste período, que compreende a década de 1970 até meados 

dos anos 1990, a literatura indica que faculdades, institutos e centros específicos 

e com escopo distante das problemáticas da área de educação rejeitavam, 

dificultavam ou simplesmente ignoravam os problemas educativos como temas 

de pesquisa e elaboração de trabalhos acadêmicos (CACHAPUZ et al., 2005; 

NARDI, 2007; 2014). Essa é uma realidade observada no Brasil e também em 



56 

 

outras partes do mundo, como Espanha, Portugal e outros países ibero-

americanos. A nosso ver, isso explica, pelo menos em parte, o número residual 

de trabalhos encontrados nos 25 anos que vão de 1972 a 1997. 

        Quando examinamos os últimos 14 anos, isto é, entre 1998 e 2011, a 

situação parece se alterar significativamente. Temos 92,6% (101 documentos) 

das DTs identificadas concentradas nesse período. A nosso ver, o que explica 

esse aumento da produção acadêmica nos centros específicos tem relação com 

pelo menos três aspectos: i) o movimento de expansão da pós-graduação 

brasileira; ii) a diversificação de programas e linhas de pesquisa, combinada 

com a diversificação da própria pós-graduação na área educacional; e, por fim, 

iii) um processo de “quebra” paulatina da resistência do pessoal das áreas 

específicas (“áreas duras” ou “hard sciences”6) em relação às problemáticas 

relativas à pesquisa educacional (TEIXEIRA; MEGID NETO, 2011). 

 

Gráfico 2 - Gráfico da distribuição diacrônica das 109 DTs focalizando o Ensino de Biologia 
defendidos no período 1972-2011. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Em relação às instituições de ensino superior (IES) onde se desenvolve 

essa produção foram encontrados estudos em 40 diferentes IES. Uma tabela 

com detalhes sobre essas 40 IES pode ser encontrada no Apêndice B. A maior 

parte da produção se desenvolve em instituições públicas. Foram encontrados 
                                                           
6 Segundo Denzin, Lincoln e colaboradores (2006, p. 22), o termo “hard sciences” refere-se a 
“qualquer tipo de ciência na qual é possível quantificar dados com precisão e testar teorias. Ex.: 
física, geologia, astronomia, etc.”.   
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81 trabalhos defendidos em instituições públicas, correspondendo a 74% da 

produção total. Os 26% restantes referem-se às DTs produzidas em 

universidades privadas. Entre as IES públicas, 44 (40%) se referem às 

instituições federais e 37 (34%) às instituições estaduais. Os dados para esse 

descritor são apresentados no gráfico a seguir (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 - Distribuição das 109 DTs conforme a natureza da instituição no período 1972- 
2011. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Dentre as instituições estaduais predominam aquelas localizadas no 

Estado de São Paulo. Destaque deve ser mencionado em relação à Universidade 

de São Paulo, que contabiliza o maior número de DTs, com 19 documentos 

encontrados em diversas unidades ou campus (Ribeirão Preto, São Paulo, São 

Carlos, etc.), e à Universidade Estadual de Campinas, com 11 documentos. 

Dentre as universidades federais vale mencionar a Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (8 documentos), a Universidade Federal de Pernambuco (5 

documentos), a Fundação Oswaldo Cruz (5 documentos) e a Universidade 

Federal de Santa Catarina (5 documentos). Entre as IES privadas, algum 

destaque pode ser atribuído para a Universidade de Mogi das Cruzes (7 

documentos) e para a Pontifícia Universidade Católica - São Paulo (5 

documentos).  

Tais informações reforçam a ideia de que as instituições públicas 

continuam tendo papel fundamental no desenvolvimento da pós-graduação no 

país, representando também para o caso do grupo de trabalhos que 
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examinamos, a principal instância de produção de conhecimento científico e 

formação de recursos humanos na área de Ensino de Biologia. Essa tendência é 

observada também para a totalidade das DTs defendidas na subárea de Ensino 

de Biologia (TEIXEIRA, 2008; 2012; TEIXEIRA; MEGID NETO, 2011; TEIXEIRA; 

OLIVEIRA, 2013). 

Quanto às áreas de conhecimento referentes aos programas de pós-

graduação que apresentaram DTs em Ensino de Biologia no período de 1972-

2011, informação fundamental para o nosso recorte de estudo, observamos a 

significativa presença de DTs produzidas em programas da área de Ciências 

Biológicas, totalizando 38 trabalhos; os programas ligados a área de Bioquímica 

perfazem 9 documentos; Língua Portuguesa, Linguística e Letras, 9 

documentos; Biotecnologias, 8 documentos. Além disso, foram encontrados 

trabalhos em diversos outros programas, porém em quantidade bem menor de 

DTs. Esses programas estão situados em diversos campos como Design, 

Engenharia Ambiental, Física, Psicologia, Geografia, Ciências Veterinárias, 

Agronomia, Sexologia, Teologia, Oceanografia.  

 

 

Tabela 1 - Áreas referentes aos programas de pós-graduação que apresentaram DTs em 
Ensino de Biologia no grupo pesquisado: período de 1972-2011. 
 

 Programas Frequência % 

Ciências Biológicas (Biologia, Biologia Celular e Molecular, Biologia 
Animal, Ecologia) 

38 34,8 

Bioquímica, Química Biológica 9 8,2 
Língua Portuguesa, Letras, Linguística 9 8,2 
Biotecnologias 8 7,3 
Engenharias 7 6,4 
Saúde, Saúde Pública, Saúde Coletiva, Psicanálise e Saúde 6 5,5 
Psicologia Cognitiva, Psicologia, Psicobiologia 4 3,5 
Ciências Sociais e Humanas, Desenvolvimento Humano e 
Responsabilidade Social 

 
3 

 
2,7 

Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente 2 1,8 
Ciências 2 1,8 
Geografia 2 1,8 
Políticas Sociais 2 1,8 
Teologia 2 1,8 
Ciências Ambientais e Saúde 2 1,8 
Nutrição Humana 2 1,8 
História da Ciência 2 1,8 
Oceanografia 1 1,0 
Design 1 1,0 
Ciências Veterinárias 1 1,0 
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Física 1 1,0 
Comunicação Social 1 1,0 
Sexologia 1 1,0 
Ciências da Computação 1 1,0 
Microbiologia Agrícola 1 1,0 
Ciências Florestais 1 1,0 
Total 109 100 

 

 

Os dados apresentados em relação ao descritor “instituições de origem 

das DTs” mostram que a preocupação com as questões relacionadas ao ensino-

aprendizagem está presente em diversos tipos de programas não ligados às 

áreas de educação e ensino de ciências, alguns dos quais aglutinam quantidade 

razoável de trabalhos, como é o caso de programas fixados na área de Ciências 

Biológicas. São exemplos dessa tendência o Instituto de Biociências da USP (10 

documentos) e o Instituto de Biologia da UNICAMP (11 documentos). Em 

outros casos, a produção é tópica e pontual, não caracterizando o 

desenvolvimento de linhas de pesquisa sistemáticas naquela instituição e/ou 

programa, com efetiva construção de uma tradição de pesquisas em Ensino de 

Biologia (Apêndice C.2). 

De qualquer sorte é interessante notar a presença de pesquisas em Ensino 

de Biologia sendo produzidas em programas de pós-graduação pertencentes a 

áreas como Ciências Biológicas, Bioquímica, Biotecnologia e Saúde. Isso mostra 

uma preocupação com ensino antes não percebida nesses setores da academia 

brasileira (TEIXEIRA, 2008; TEIXEIRA; MEGID NETO, 2012). 

Em relação à titulação (Apêndice C.1), nos documentos analisados 

notamos o predomínio das dissertações de mestrado. Elas equivalem a 83% da 

produção examinada, enquanto as teses de doutorado correspondem a 15% e as 

dissertações de mestrado profissional (profissionalizante), apenas 2%. O gráfico 

seguinte (Gráfico 4) explicita os percentuais para a distribuição das DTs 

segundo o descritor titulação. 
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Gráfico 4 - Percentuais de dissertações e de teses entre os 109 documentos em Ensino de 
Biologia examinados. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Com referência às dissertações, a produção cresceu ao longo do período 

analisado com algumas flutuações. Nas teses de doutorado o crescimento foi 

pequeno. Quanto ao mestrado profissional detectamos apenas dois trabalhos 

em todo o período analisado, sendo um documento referente a 2008 e outro a 

2011. Essa distribuição entre dissertações e teses é equivalente à apontada no 

trabalho de Teixeira (2008) ao analisar dissertações e teses em Ensino de 

Biologia no Brasil. Segundo o referido autor, a quantidade de dissertações 

cresce a cada ano e as teses de doutorado não acompanham essa taxa de 

crescimento. As razões explicativas para esse fenômeno estão relacionadas à 

estruturação de programas de pós-graduação no país, que mostra uma fatia de 

cursos de doutorado bem modesta em relação à presença dos cursos de 

mestrado (acadêmico e profissionalizante). Por exemplo, segundo dados da 

CAPES em 20147, oriundos da última avaliação trienal dos programas de pós-

graduação do país, englobando o período de 2010-2012, temos 5.082 cursos, dos 

quais apenas 1792 (35%) se referem a cursos de doutorado.   

 

Autores e Orientadores: 

 
 Em relação aos autores das DTs verificamos que eles totalizam 107 

pessoas, sendo que 57 pertencem ao sexo feminino (53%) e 50 ao sexo masculino 

                                                           
7 Informações divulgadas no site da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior). Disponível em: www.capes.gov.br/36-noticias/6908. 
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(47%). Apesar da diferença discreta, as mulheres são maioria na realização das 

pesquisas em Ensino de Biologia dentro do grupo pesquisado. A esse respeito, 

ao fazermos uma leitura do livro do Professor Attico Chassot (CHASSOT, 2013), 

em que o autor indaga sobre o lugar das mulheres na ciência, procurando 

compreender as razões que justificam ser a ciência uma construção realizada 

muito mais pelos homens do que pelas mulheres. O autor argumenta que os 

motivos que explicam esse fato seriam de natureza histórica e biológica. 

Histórica porque não desconstruímos preconceitos milenares em relação às 

mulheres e biológica porque é a mulher que tem a função da gestação, parição e 

lactação, dificultando que elas atuem em diversos campos, inclusive no campo 

da produção de pesquisa e de conhecimento. Apesar de termos explicações 

deste tipo, nota-se por meio deste trabalho, que isso vem mudando. Será que 

isso acontece porque estamos tratando de pesquisas em educação? Ou como 

menciona o referido autor, continuamos demarcando quais as profissões que 

homens e mulheres deveriam frequentar? (CHASSOT, 2013).  

Olinto (2011) assinala que a manutenção das diferenças de gênero seria 

regulada por dois fenômenos: a segregação horizontal e a vertical, ambos 

enfrentados pelas mulheres. Por meio da “segregação horizontal”, as mulheres 

são avaliadas como mais aptas para o exercício de determinadas atividades, 

como a escolha pelas áreas de saúde, ciências da vida, educação, etc.; já os 

meninos são vinculados às áreas de exatas, como no caso da engenharia e 

computação. Com relação à “segregação vertical”, temos um mecanismo que 

tende a fazer com que as mulheres se mantenham em posições mais 

subordinadas e não progridam nas suas escolhas profissionais. A autora conclui 

que: 

As diferenças de gênero na produção científica não apontam 
para uma clara supremacia masculina. O exercício da ciência, 
assim como o desempenho escolar, está longe de indicar 
diferenças significativas entre os sexos e sugerir habilidades 
específicas inerentes a homens e mulheres (OLINTO, 2011, p. 
70). 

A autora afirma também que as mulheres do Brasil já formam larga 

maioria entre os estudantes universitários. Talvez isto explique o motivo de 
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termos encontrado uma porcentagem um pouco superior das mulheres entre os 

autores responsáveis pelas dissertações e teses examinadas na pesquisa. 

Por meio de consulta ao currículo dos autores na Plataforma Lattes do 

CNPq, procuramos informações sobre a formação inicial dessas pessoas. Os 

resultados foram organizados no gráfico 5: 

 

Gráfico 5 - Formação inicial dos autores das teses e dissertações em Ensino de Biologia (1972-
2011) examinadas na pesquisa. 

Fonte: Elaborado pela autora. Legenda: I.N.E.: Informação Não Encontrada. 

Levando em consideração os 107 nomes identificados (Apêndice D), a 

informação sobre a formação inicial não foi encontrada em 12% dos casos. Para 

aqueles autores e autoras nos quais a informação foi encontrada, podemos 

mencionar que 57% possuem formação inicial em Ciências Biológicas e/ou 

História Natural. Entre os autores que possuem formação em Ciências 

Biológicas, 10 são formados em licenciatura, um em bacharelado, seis 

licenciatura e bacharelado, 41 não especificam em seu Currículo Lattes essa 

informação; 6% tem formação em Letras; 4% nas áreas de Física e Química; 2% 

com formação em Nutrição; 3% em Filosofia. Os 16% restantes possuem 

formação em diversas outras áreas: Pedagogia, Geografia, Medicina Veterinária, 

Psicologia, Educação Física, etc. Portanto, ao verificar os resultados encontrados 
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para esse descritor, percebe-se que a maioria dos autores possui formação 

inicial relacionada à área de Biologia/Ciências Biológicas e áreas afins. Sendo 

assim, parece razoável argumentar que a formação inicial na área de Biologia 

seria um dos fatores que levam os mestrandos e doutorandos a selecionar a 

subárea de Ensino de Biologia como campo a ser pesquisado.  

Em relação aos orientadores, constatou-se uma variedade de 

pesquisadores que, ao longo do tempo, orientaram trabalhos na subárea de 

nosso interesse (Apêndice E). Foram identificados 89 diferentes nomes, com a 

seguinte distribuição: um orientou cinco trabalhos; dois orientaram quatro 

trabalhos; dois orientaram três trabalhos; e seis orientaram dois trabalhos; 78 

orientaram apenas um trabalho. Desenvolvemos uma análise sobre o Currículo 

Lattes dos 89 orientadores referidos acima. A ideia foi verificar se, para o caso 

desses nomes, existiam linhas e projetos de pesquisa ligados à Educação e 

Ensino de Biologia. Ao final da análise encontramos a seguinte situação: 

• Para três desses orientadores não encontramos o Currículo Lattes; 

• 25 orientadores não explicitam detalhes sobre aspectos de 

Educação e Ensino de Biologia em seus respectivos currículos; 

• 10 citam Educação e Ensino de Biologia; 

• 42 mencionam somente Educação; 

• 9 mencionam aspectos relacionados somente ao Ensino de 

Biologia.  

Considerando todo esse trabalho de análise, entre os orientadores que se 

destacam em quantidade de trabalhos em que se envolveram poderíamos citar 

cinco nomes, com informações sobre suas respectivas instituições: 

• Eduardo Galembeck (Instituto de Biologia, UNICAMP): 5 

trabalhos; 

• José Mariano Amabis (Instituto de Biociências, USP): 4 trabalhos; 

• Moacir Wuo (PPG-Biotecnologia, UMC): 4 trabalhos; 

• Tânia Cremonini de Araújo-Jorge (PPG-BMC/IOC, FOC): 3 

trabalhos; 

• Francisco Antônio Pereira Fialho (PPG- Engenharia de Produção, 

UFSC): 3 trabalhos. 
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Como se nota, todos estão lotados em institutos e/ou centros específicos 

fora da área de pesquisa educacional. Mesmo assim, ao observar o currículo 

desses orientadores verificamos que eles sustentam articulação com questões 

relativas ao Ensino de Biologia. Os exemplos que destacaríamos aqui são: 

Eduardo Galembeck possui linha de pesquisa e projetos de pesquisa em Ensino 

de Biologia; o currículo de José Mariano Amabis não traz dados sobre projetos 

de pesquisa, há uma linha de pesquisa em Estrutura e Fisiologia de 

Cromossomos Politenicos (pesquisa básica e experimental). Entretanto, 

sabemos que Amabis é autor renomado de livros didáticos em Biologia 

utilizados na escola básica no país inteiro; Moacir Wuo possui projetos de 

pesquisa em Ensino de Biologia; Tânia Cremonini de Araújo-Jorge possui linha 

de pesquisa em Ensino de Biologia e projetos em Educação de modo geral. 

Além disso, ela é Coordenadora da Área de Ensino na CAPES: área que 

aglutina a maior parte dos programas de pós-graduação na área e é orientadora 

de dissertações e teses na área de Ensino de Biologia. Finalmente, Francisco 

Antônio Pereira Fialho possui projetos em Educação.  

Percebe-se, nestes casos, que temos apenas alguns orientadores 

consideravelmente envolvidos com as temáticas ligadas ao Ensino de Biologia. 

A grande maioria dos orientadores identificados (≈ 94%) não demonstra tomar 

temáticas ligadas ao Ensino de Biologia de forma sistematizada e contínua. 

Assim, essas orientações parecem ocorrer de forma pontual, não significando a 

adoção dessa linha de pesquisa como parte de um trabalho mais sistemático 

desses sujeitos.    

Em relação à co-orientação verificou-se que em relação as 109 DTs 

examinadas na pesquisa somente 14 foram desenvolvidas incluindo processos 

de co-orientação. Isso demonstra uma quantidade pouco representativa se 

considerarmos o total de DTs analisado, demonstrando ser uma forma ainda 

pouco utilizada pelos pesquisadores/orientadores para acompanhamento dos 

trabalhos dos mestrandos/doutorandos. Esta mesma situação também foi 

observada por Teixeira (2008) em sua Tese de Doutorado. 

   



65 

 

3.2 – Características e tendências do grupo de dissertações e teses examinado: 

 

3.2.1 - Nível Escolar: 

Analisando o nível escolar focalizado nos trabalhos acadêmicos 

identificados (Apêndice G), detectamos que as abordagens dos autores referem-

se a um, dois ou mais níveis escolares relacionados ao Ensino de Biologia no 

Ensino Fundamental (EF), Ensino Médio (EM) e Educação Superior (ES) e 

também em outras instâncias como a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 

Espaços de Educação não Formal/Informal (museus, parques, zoológicos, etc.). 

Houve também a possibilidade de encontrarmos trabalhos dedicados à 

educação abordada em contextos mais genéricos, com trabalhos não dedicados 

a um nível específico de ensino. Nenhum estudo identificado incidiu sobre a 

Educação Infantil (EI). A tabela abaixo permite visualizar as informações sobre 

este descritor.  

 
Tabela 2 - Distribuição das 93 DTs enfocando Ensino de Biologia defendidas no período 
1972-2011 de acordo com o nível de ensino investigado.  

Nível de 
Ensino 

EI EF EM ES GERAL EF2/EM EM/ES EM/EJA 
 

EF1/EF2 EF/ 
EF2/
EM 

Quantida- 
de  de DTs 

--- 11 33 28 2 8 7 2 1 1 

Total 93 
Legenda: EF1: ensino fundamental nas séries iniciais; EF2: ensino fundamental do 6º ao 9º ano. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 
 

Verifica-se a predominância de trabalhos voltados ao Ensino Médio 

(35,4%), e à Educação Superior (30%). Quando levamos em consideração o 

Ensino Médio em conjunto com outros níveis (EM/ES; EF2/EM; EM/EJA; 

EF1/EF2/EM), temos então 50 documentos (53,7%). Acreditamos que o 

interesse pelo Ensino Médio se deva ao fato de o ensino de Biologia se 

materializar como disciplina específica no currículo escolar justamente neste 

nível de ensino (TEIXEIRA, 2008). A Educação Superior recebe significativa 

atenção já que é responsável pela formação de biólogos e professores de 

Biologia em seus respectivos cursos de graduação. Daí que os trabalhos 

focalizados na educação superior e ensino médio totalizem, em conjunto, algo 

próximo 85% das DTs examinadas.   
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Já para o ensino fundamental encontramos somente 21 trabalhos 

(EF2+EM/EF1+EF2/EF1+EF2+EM), valor correspondente a 22,5% da produção 

investigada. É importante salientar que no contexto do ensino fundamental os 

conteúdos de Biologia são ministrados juntamente com outros conteúdos de 

áreas como Geociências, Física, Química, Educação Ambiental etc. nas 

disciplinas denominadas sob os títulos de Ciências Naturais, Ciências da 

Natureza e outras afins (MEGID NETO, 2014). Neste caso, a maior parte dos 

trabalhos investigam problemáticas ligadas às séries finais (6º ao 9º ano) da 

educação fundamental (20 documentos).  

Trabalhos dedicados à Educação Infantil e à Espaços de Educação Não 

Formal/Informal não foram encontrados; em relação as séries iniciais do Ensino 

Fundamental, apenas uma dissertação foi identificada. A nosso ver, isso revela 

o pouco interesse dos pesquisadores no ensino de temas de Ciências Biológicas 

desenvolvido nessas faixas de escolarização. Como assinala Megid Neto (2014) 

isso é preocupante dado que as séries iniciais correspondem a uma “etapa de 

grande relevância para a futura formação científica” dos estudantes (p. 122).  

Quanto aos estudos dedicados a Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

encontramos apenas dois documentos (Docs. 14 e 74). O documento 14, é 

trabalho voltado exclusivamente para a EJA, teve como objetivo avaliar a 

eficiência de um programa de ensino sobre tópicos de Biotecnologia e o Doc. 74, 

referindo-se a uma pesquisa realizada com alunos equivalentes ao Ensino 

Médio, objetivando investigar o lugar das ações preventivas e de orientação 

sexual na escola por meio do estudo do seu projeto pedagógico e da percepção 

dos alunos, professores e diretores. Vale salientar que a Educação de Jovens e 

Adultos é destinada aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de 

estudos no Ensino Fundamental e Médio na idade própria a essas modalidades 

de ensino, de tal forma que a EJA oferece uma oportunidade para que estes 

estudantes regressem às salas de aula e completem seus estudos referentes à 

educação básica. 

Os resultados aqui encontrados para o descritor “Nível Escolar” são 

equivalentes aos já apresentados em trabalhos que focalizam a totalidade das 
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dissertações e teses em Ensino de Biologia no país (TEIXEIRA, 2008; TEIXEIRA; 

MEGID NETO, 2012; TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2013). 

 

3.2.2 – Focos Temáticos, problemáticas de pesquisa e gênero de trabalho 

acadêmico: 

Em relação às principais problemáticas de pesquisa presentes nos 

trabalhos analisados, classificamos cada documento num foco temático 

principal, desde que esses focos fossem explicitamente abordados em cada 

trabalho. Como foi dito antes, a classificação sobre os focos temáticos permite a 

identificação de tendências em relação às temáticas e problemáticas de 

investigação presentes no conjunto das DTs examinadas. Entretanto, alguns 

trabalhos foram classificados em mais de um foco temático, de tal sorte que, em 

tais casos, procuramos detectar nas DTs o foco privilegiado, classificando os 

demais como focos secundários. Este procedimento contribuiu para uma análise 

minuciosa das informações obtidas.  

A análise de conteúdo das DTs detectou a presença das seguintes 

categorias, sendo que os números entre parênteses indicam a quantidade de 

trabalhados identificados para cada foco temático: Recursos Didáticos (34); 

Conteúdo e Método (24); Características do Aluno (12); Currículos e Programas 

(11); Características do Professor (9); Formação de Conceitos (3); História e 

Filosofia da Ciência (3); Formação de Professores (3); Organização do Espaço 

Escolar (1).  

A tabela abaixo apresenta a distribuição das 93 DTs em Ensino de 

Biologia em relação aos focos temáticos principais e secundários. Vale ressaltar 

que o total de trabalhos classificados para foco temático principal ultrapassa os 

93 documentos, posto que, uma parte dos documentos (7 docs.) acabou sendo 

classificado em mais de um foco temático privilegiado. 

Tabela 3- Distribuição das 93 DTs em Ensino de Biologia conforme os Focos Temáticos 
(principal e secundários) no período 1972-2011.  

Foco Temático Principal Secundário 
Número % Número % 

Recursos Didáticos 34 36,5 10 10,7 
Conteúdo e Método 24 25,8 4 4,3 
Características do Aluno 12 12,9 13 13,9 
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Currículos e Programas 11 11,8 4 4,3 
Características do Professor 9 9,6 14 15 
Formação de Conceitos 3 3,2 1 1 
História e Filosofia da Ciência 3 3,2 1 1 
Formação de Professores 3 3,2 1 1 
Organização do Espaço Escolar 1 1 - - 
 
Total de Classificações 

 
100 

 
107,2 

 
48 

 
51,2 

Fonte: Elaborado pela autora. 

           Ao observar a Tabela 3 destacamos uma quantidade significativa de 

trabalhos alocados nas subcategorias “Recursos Didáticos” e “Conteúdo e 

Método”; depois temos os focos “Características do Aluno” e “Currículos e 

Programas” com um número razoável de trabalhos. De qualquer forma, juntos 

as DTs classificadas nesses quatro focos temáticos contabilizam 87% da 

produção investigada.   

A evolução quantitativa das pesquisas em relação aos focos temáticos 

principais ao longo do tempo (perspectiva diacrônica) é verificada na tabela 

abaixo. 

  
Tabela 4 - Distribuição das DTs em Ensino de Biologia de acordo com seus respectivos 
“Focos Temáticos” privilegiados ao longo do período 1972-2011: análise por décadas. 

Períodos 1972-
1980 

1981-
1990 

1991-
2000 

2001-
2010 

2011 Total 

Focos Temáticos 
Recursos Didáticos 0 0 0 29 5 34 
Conteúdo e Método 0 1 4 18 1 24 
Características do Aluno 0 0 0 12 0 12 
Currículos e Programas 1 0 3 6 1 11 
Características do Professor 1 1 0 5 2 9 
Formação de Conceitos 0 0 2 1 0 3 
História e Filosofia da Ciência 0 0 0 3 0 3 
Formação de Professores 1 0 0 2 0 3 
Organização do Espaço 
Escolar 

0 0 0 1 0 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

O que foi possível verificar é que a maioria dos focos temáticos estão 

ausentes nos trabalhos realizados na década de 1970 quando a área de ensino 

de Ciências passava por um período de implantação e pequena expansão dos 

programas de pós-graduação. Até a entrada dos anos 2000 comparecem apenas 

os focos Conteúdo e Método, Currículos e Programas, Características do 

Professor, Formação de Conceitos e Formação de Professores e, mesmo assim, 

com uma quantidade pequena de trabalhos.  Mas, a partir dos anos 2000 nota-se 

um aumento acentuado das pesquisas realizadas, fruto do processo paulatino 
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de diversificação, distribuição e aumento significativo do número de programas 

de pós-graduação no Brasil e também da diminuição da resistência do pessoal 

das áreas específicas (áreas duras) em relação às problemáticas relativas à 

pesquisa educacional. Nota-se também que os trabalhos concentrados neste 

período possuem um caráter mais pragmático, buscando solução imediata para 

os problemas surgidos em sala de aula. Verificou-se também uma grande 

quantidade de trabalhos voltados para análise de recursos didáticos como 

jogos, softwares educativos, laboratório virtual como forma de superação do 

ensino tradicional e auxílio ao professor nos processos de ensino-aprendizagem.  

A seguir passaremos a aprofundar o trabalho de análise com a 

distribuição das DTs em Ensino de Biologia pelos focos temáticos. Para isso, 

adotaremos a estratégia de, partindo de cada foco temático, cruzar informações 

relativas a diversos descritores, entre os quais se destacam: níveis de ensino, 

gênero do trabalho acadêmico e problemáticas presentes em cada grupo de 

trabalhos. 

 

Dissertações e teses sobre Recursos Didáticos: 

O foco temático “Recursos Didáticos” contabiliza 34 documentos 

distribuídos em 30 dissertações de mestrado e quatro teses de doutorado, com 

defesas em 23 diferentes instituições, com destaque para a UNICAMP, com 

quatro trabalhos; UFRJ e a USP, com três trabalhos cada, seguido da UFBA, 

PUC-RJ, PUC-SP com dois trabalhos cada uma. 

Esses 34 documentos equivalem a 36,5% das 93 DTs analisadas. Em 

outros documentos o foco temático “Recursos Didáticos” comparece como foco 

secundário. Neste caso, temos mais 10 trabalhos, ou seja, no total temos 47,3% 

de trabalhos que tomam essa temática como foco de investigação. 

Ao observarmos a distribuição desses trabalhos ao longo do tempo, 

verificamos a ausência de DTs em RDs nas décadas de 1970, 1980 e 1990, só 

aparecendo ao longo dos anos 2000, sendo que em 2011, das 9 DTs defendidas 

para este ano, cinco tem como foco temático “Recursos Didáticos”. 
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Quanto ao Nível de Ensino as DTs em RDs focalizam mais intensamente 

estudos voltados para o Ensino Médio (17 documentos). Os trabalhos 

destinados ao Ensino Fundamental somam 11 documentos, sendo que 10 estão 

voltados para as séries finais desse nível de escolarização, ou seja, para o Ensino 

Fundamental que abrange do 6º ao 9º ano; 15 documentos referem-se à Ensino 

Superior. Vale ressaltar que algumas pesquisas neste grupo foram classificadas 

em mais de um nível de ensino (Docs.: 40; 41; 44; 48; 61; 86; 93).  

Em relação às problemáticas investigadas as pesquisas classificadas em 

Recursos Didáticos foram divididas em cinco subgrupos, conforme o quadro 

apresentado a seguir. Esses subgrupos ajudam a explicitar as problemáticas de 

pesquisa dentro do grupo ora analisado. Elas foram compiladas com base no 

trabalho de Teixeira (2008).   

Quadro 5 - Classificação das DTs em Ensino de Biologia, defendidas entre 1972-2011 
contendo foco temático recursos didáticos. 

Problemática Caracterização Documentos 
Livros Didáticos Analisam os livros didáticos enquanto recurso 

didático no ensino e aprendizagem de Ciências 
e/ou Biologia. 

1; 6; 11; 24; 
38; 41; 61; 75; 
80; 89; 98. 

Recursos Lúdicos Examinam o emprego de jogos e outros recursos 
lúdicos como recursos didáticos 

10; 85; 107. 

Recursos 
Audiovisuais e 
Imagéticos 

Acentuam a utilização desses recursos para 
auxiliar o processo de construção de 
conhecimento e de mediação entre o pensamento 
dos alunos e o conhecimento científico. 
Exemplos: filmes e fotografias 

48; 86 

Tecnologia 
Educacional 
(Informática e 
Educação) 

Analisa a utilização de computadores, softwares 
educativos, simuladores, laboratório virtual. 

4; 28; 29; 34; 
36; 43; 44; 90; 
91; 95; 97 

 

Outros Recursos Analisam a utilização de revistas, artigos, textos 
diversos, kits, elaboração e análise de dicionário 
escolar, uso de cadáver humano e animais. 

7; 16; 19; 40; 
72; 92; 93. 

 

O primeiro subgrupo mencionado refere-se a documentos que tem como 

problemática investigada os Livros Didáticos (LDs). Eles totalizam 11 trabalhos, 

representando em torno de 32,3% dos documentos destinados para o foco 

temático Recursos Didáticos. Essa quantidade de trabalhos dedicados à análise 

de LDs era esperada, já que muitos professores utilizam apenas este recurso 

como forma de ensino e aprendizagem de Ciências e Biologia. Ademais, o livro 
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didático é de longe o recurso didático mais utilizado nas aulas de Biologia para 

a escola Básica (SILVA; TRIVELATO, 1999). Entre estes trabalhos, cinco 

referem-se ao EM, dois à ES, um ao EF2; três são dedicados a dois níveis de 

ensino que seriam ao EF2 juntamente com o EM.  

Quanto ao aspecto metodológico esses trabalhos se caracterizam pela 

utilização de estratégias de Análise de Conteúdo (11 Docs.), sendo que o doc. 

01, além da Análise de Conteúdo dedica-se também à Pesquisa & 

Desenvolvimento. Da mesma maneira o Documento 98 refere-se a uma Análise 

de Conteúdo desenvolvida juntamente com uma Pesquisa Experimental. 

A Análise de Conteúdo do Doc. 01 (UFRJ, 2008) mostra que a autora faz 

uma reformulação do material didático impresso da disciplina Bioquímica 1, 

uma disciplina oferecida em um curso de licenciatura em Ciências Biológicas a 

distância. Segundo a autora, Bioquímica 1 apresenta conceitos abstratos e 

multidisciplinares e por causa dessas características ocorre alto grau de 

reprovação e evasão dos alunos, sendo necessário a reformulação do material 

didático. O segundo objetivo desta pesquisa seria analisar o perfil do aluno do 

curso de Ciências Biológicas do CEDERJ (Consórcio entre o governo do estado 

do Rio de Janeiro e seis universidades públicas deste estado). 

O Doc. 11 (UFRGS, 2010) verifica o conceito de ambiente nos livros 

didáticos do Ensino Médio de Biologia e Geografia e verifica também o conceito 

de ambiente na prática docente. O Doc. 06 (UERN, 2003) examina como se dá a 

abordagem do assunto caatinga nos livros didáticos de Biologia e Geografia. 

Esses dois trabalhos focam a análise de livros didáticos tanto de Biologia como 

de Geografia para o Ensino Médio, talvez por se referirem a conteúdos 

presentes nos dois livros, os autores tiveram a curiosidade de investigar e 

também, ao olhar o currículo Lattes destes pesquisadores, verificamos que um 

deles possui Licenciatura em Geografia decorrendo daí a curiosidade de 

investigação. 

O Doc. 38 (FIOCRUZ, 2011) corresponde a uma análise de 16 livros 

didáticos de Ciências e Biologia sobre o conteúdo Leishmaniose, observando 
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compromisso social, relação saúde e ambiente, qualidade científica, correção de 

conceitos e ilustrações. 

Doc 89 (UFBA, 2011) teve como objetivo um estudo sobre se e como 

livros didáticos de ensino superior das áreas de Biologia Evolutiva e Zoologia 

de vertebrados têm tratado de conteúdos relativo ao pluralismo de processos e 

a evo-devo (Biologia Evolutiva do Desenvolvimento). 

O Doc. 98 (UFPE, 2003) avaliou a abordagem entomológica nos livros 

didáticos de Ciências. O autor cita pontos positivos e negativos das obras como: 

conteúdos dos livros, clareza, contextualização dos conteúdos, utilização de 

charges, ausência de legendas, distorção de formas e cores em algumas obras. 

Outro objetivo da pesquisa foi desenvolver e testar novas abordagens no ensino 

de Zoologia tendo as atividades experimentais como diferencial metodológico. 

O terceiro objetivo foi analisar o repertório comportamental de colônias de 

formigas Pachycondyla sp em condições artificiais a fim de identificar as 

possibilidades de desenvolvimento de atividades práticas relacionadas com o 

ensino de entomologia. 

O Doc. 41 (UnB, 2010) realiza uma análise crítica das informações acerca 

das características gerais e dos acidentes envolvendo animais peçonhentos 

apresentados em livros didáticos de Ciências e Biologia, concluindo que uma 

problemática observada se refere ao fato de não existir uma abordagem 

específica por regiões, tendo em vista que os animais peçonhentos envolvidos 

em acidentes com seres humanos variam conforme a localidade. 

A última parte de documentos sobre LDs caracteriza-se pela abordagem 

de aspectos que estão ligados à estrutura linguística dos textos. Neste caso, 

temos o Doc. 24 (PUC-SP, 2000) examinando a questão da terminologia em LDs 

de Biologia do Ensino Médio; o Doc. 61 (PUC-MG, 2004), examinando textos 

extraídos de livros didáticos de Ciências e Biologia à procura de mecanismos 

linguísticos presentes na construção desses textos. O Doc. 75 (PUC-RJ, 2004) 

relata uma pesquisa sobre como ocorre a interação entre as figuras e o texto 

verbal em LDs de Biologia do Ensino Médio produzidos no território brasileiro 

e norte-americano; o Doc. 80 (PUC-SP, 2008) investiga os conceitos discursivos 
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sobre a ciência em textos de quatro livros didáticos de Biologia do Ensino 

Médio. 

O segundo subgrupo de trabalhos envolve estudos sobre o emprego de 

jogos como recursos didáticos partindo da premissa que eles constituem meios 

eficazes para os professores trabalharem com os alunos, dado seu caráter 

lúdico, ao mesmo tempo em que desenvolve nos estudantes a capacidade de 

imaginar, construir e interagir tornando o processo ensino-aprendizagem mais 

dinâmico.  

Ao todo foram detectados três trabalhos dentro dessa problemática, 

todos eles localizado dentro do gênero de pesquisa que chamamos de Pesquisas 

Ativas. Exemplos: Docs. 10 e 107 são pesquisas de intervenção. No caso do Doc. 

10 (PUC-RJ, 2010), o estudo tem como objetivo jogos em situações de ensino e 

aprendizagem visando o desenvolvimento de competências e habilidades; o 

pesquisador desenvolve um jogo sobre o Sistema Digestório e conta com a 

participação da professora para elaboração, aplicação e avaliação do jogo. Já no 

Doc. 107 (UFBA, 2009), temos um trabalho preocupado em avaliar a eficácia da 

utilização de um jogo sobre seleção natural no Ensino Médio.   

O Doc. 85 (UFRN, 2003) foi enquadrado como Pesquisa & 

Desenvolvimento. Trata-se de uma pesquisa que versa sobre a criação de um 

jogo de RPG para ser usado como ferramenta complementar para a 

aprendizagem para alunos do nível Fundamental II utilizando-se dos conceitos 

de Zoologia. 

O terceiro subgrupo de problemáticas de pesquisa dentro do foco 

temático “recursos didáticos” reúne dois documentos que abordam a utilização 

de recursos audiovisuais e imagéticos nas aulas de Ciências/Biologia. O Doc. 86 

(UFRJ, 2005) analisa o tempo de duração dos audiovisuais científicos 

disponibilizado aos professores, bem como a caracterização desses 

audiovisuais. Ao todo foram analisados 3.725 audiovisuais verificando sua 

finalidade (didática e de divulgação), nacionalidade, áreas de conhecimento e 

tempo. Este doc. foi classificado como gênero de pesquisa de Análise de 

Conteúdo. Talvez a quantidade de audiovisuais analisados fizesse com que o 
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autor utilizasse dessa estratégia mais prática no contexto do objeto de estudo 

selecionado. 

No Doc. 48 (UEM, 2001) a pesquisa foi transformada em três artigos onde 

o autor aborda o uso de imagens de paisagens (fotografias) como recurso 

didático para o ensino de Educação Ambiental e Ecologia. O autor elabora um 

CD-ROM com imagens da planície de inundação do alto rio Paraná, de forma 

que o material possa ser utilizado como material didático em cursos para 

atualização de professores do ensino fundamental e médio. Este trabalho 

também foi enquadrado no tipo de pesquisa que chamamos de P&D (Pesquisa e 

Desenvolvimento), pois o pesquisador desenvolve um produto didático, no 

caso o CD-ROM, para viabilizar a solução de um problema. 

O próximo subgrupo a ser apresentado se refere a utilização de 

computadores, softwares educativos, simuladores, laboratório virtual como 

recursos didáticos nas escolas, totalizando 11 documentos. O Doc. 97 (UFSC, 

2003) avalia o posicionamento dos professores a respeito do uso de softwares 

educativos. Seria o posicionamento desses professores diante das novas 

tecnologias. Os professores utilizaram um software com conteúdos da área de 

Bioquímica de autoria dos professores Eduardo Galembeck e Bayardo B. Torres 

da Unicamp. Ao todo foram 12 professores que se propuseram a utilizar o 

software durante uma semana e, posteriormente, participaram de um encontro 

para análise do material. 

Com relação ao Doc. 43 (UNICAMP, 2005) temos um estudo que procura 

formar professores para o uso de softwares educacionais no ensino de Biologia, 

assim como na avaliação desse processo. Foram três grupos de professores do 

Ensino Médio. O primeiro grupo foi exploratório com a participação de sete 

professores, este grupo serviu de base para estruturar o curso de formação; o 

segundo grupo contou com 135 professores, com atividade realizada de forma 

presencial. A partir daí planejou-se o curso de extensão: “Uso de softwares 

educacionais no ensino de Biologia” com os resultados da experiência realizada 

com os dois grupos exploratórios citados anteriormente. Ao todo foram 60 
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horas de curso com a participação de 14 professores sendo que os mesmos 

aplicaram o software com seus alunos. 

O Doc. 91 (UNICAMP, 2004) relata pesquisa cujo objetivo foi planejar, 

aplicar e avaliar um curso a distância para ser uma atividade desenvolvida 

paralelamente aos conteúdos de Biologia do Ensino Médio. Refere-se a um 

curso de Biologia oferecido para estudantes pré-vestibulandos na modalidade 

EaD. Foram recolhidos depoimentos dos participantes para verificar a 

potencialidade de aplicação deste tipo de curso. Já o Doc. 95 (USP, 2006) relata e 

analisa um curso a distância oferecido sobre sinalização celular para alunos do 

Ensino Superior, tendo como objetivo verificar se uma disciplina mediada por 

tecnologias de rede promove aprendizado e/ou melhora o desempenho dos 

alunos em sinalização celular. Este estudo contou com a aplicação de 

questionários, entrevistas e observações dos pesquisados, utilizando para isso 

da análise de conteúdo.  

O Doc. 90 (UNICAMP, 2009) propõe a utilização de tecnologia 

computacional como estratégia de ensino de Bioquímica. Foi desenvolvido um 

programa de computador para montagem das reações da via metabólica. Trata-

se de uma P&D, com análise de dados estatísticos sobre os erros e acertos dos 

conceitos e conteúdos envolvidos na via metabólica. O Doc. 44 (USP, 2008) 

envolve pesquisa para desenvolver um programa de computador para o ensino 

de Neurofisiologia. O estudo avalia sua aceitação e efetividade para alunos do 

Ensino Médio e Superior e professores do Ensino Médio. O desempenho dos 

alunos foi comparado com o de uma turma exposta ao mesmo conteúdo por 

meio do ensino tradicional. Trata-se de uma Pesquisa Experimental junto com 

P&D. 

O Doc. 36 (UFU, 2008) faz referência a um projeto que implantou um 

ambiente educacional baseado na Web denominado BioLabVirtual - um sistema 

que permite o aprendizado prático das estruturas cerebrais e dos principais 

processos neurofisiológicos. O BioLabVirtual foi destinado a estudantes do 

Ensino Superior. Os gêneros de pesquisa em que essa pesquisa foi classificada 
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foram Pesquisa de Intervenção e P&D, a avaliação do ambiente virtual abordou 

aspectos pedagógicos e informáticos. 

Por sua vez, o Doc. 34 (UNESP-BOTUCATU, 2011) envolveu a 

elaboração de conteúdos didáticos na forma de curso sobre Embriologia 

Comparada, transpô-los para um ambiente virtual de apoio ao aprendizado 

presencial e não presencial e avaliar o seu impacto no processo ensino e 

aprendizagem. Os conteúdos didáticos foram elaborados por 14 professores e 

dividido em 15 módulos. Os professores são da área de Morfologia. Todo 

conteúdo foi customizado para linguagem digital. Os alunos avaliaram o 

conteúdo exposto de forma presencial. Foram aplicadas duas provas práticas e 

duas provas teóricas ao longo de um semestre. A avaliação do aproveitamento 

dos alunos com relação a nova plataforma educacional foi realizada 

comparando os resultados obtidos nas avaliações dos três anos anteriores por 

alunos que não utilizaram a plataforma e, para isso, utilizou-se de análise 

estatística. O autor aplica também um questionário para que os alunos 

avaliassem a facilidade de acesso, navegabilidade, conteúdo didático sobre a 

utilização do ambiente por parte dos estudantes. 

O Doc. 28 (UNICAMP, 2011) refere-se a estudo em que há a criação de 

um software sobre a aula prática referente ao estudo dos reflexos medulares em 

rã, ou seja, desenvolveu e avaliou  metodologia alternativa ao uso de animais 

em laboratório no ensino de Fisiologia Geral. Avaliou quantitativamente e 

qualitativamente o software produzido através de questionários respondidos 

pelos usuários e a eficácia desta metodologia. Trata-se de uma Pesquisa 

Experimental; o software foi aplicado a um grupo piloto de 15 alunos do curso 

de Física, cujo cronograma da disciplina não constava de aulas práticas de 

avaliação dos reflexos medulares em rã, porém a teoria era passada aos alunos. 

Através deste grupo piloto foi possível identificar falhas na execução da aula, 

erros no programa os quais puderam ser corrigidos antes de sua aplicação nos 

outros grupos. No caso do Doc. 04 (UFPR, 2007) o autor desenvolve e testa um 

simulador (KURI) que possui finalidades ilustrativas e educacionais. É uma 

ferramenta computacional utilizada para estudos de dinâmica populacional e 

auxílio no manejo de espécies vegetais. Através deste simulador é possível 
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realizar simulações cujos resultados auxiliem na decisão de práticas de 

conservação e manejo. O autor constrói o programa e faz testes, mas não são 

realizados testes em sala de aula concreta. Neste caso, temos mais um trabalho 

classificado dentro do gênero de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). 

O último dos trabalhos ligados à tecnologias educacionais é o Doc. 29 

(UFSCar, 2010): refere-se à criação de um laboratório virtual culminando no 

estudo de caso, extração do DNA genômico de tecidos sólidos. O laboratório 

virtual foi desenvolvido através do processo WontoVLab, um processo para 

autoria de laboratórios virtuais que se baseia no uso de tecnologias de 

representação de Workflows e ontologias que são diferentes maneiras de 

executar um experimento, os quais conduzem a um mesmo resultado. Os 

laboratórios virtuais permitem a simulação de experimentos em computadores 

sem a necessidade da existência de laboratórios reais. 

Por fim, os últimos documentos vinculados ao foco temático “Recursos 

Didáticos” correspondem a sete trabalhos caracterizados por diferentes 

enfoques. Doc 7 (UECE, 2009), elabora uma ferramenta de ensino, que seria o 

dicionário escolar de português como segunda língua para surdos com termos 

ligados às Ciências Biológicas. A natureza metodológica do trabalho é 

exploratória/descritiva. A autora faz levantamento bibliográfico de livros e 

trabalhos acadêmicos que abordassem os temas centrais da pesquisa; entrevista 

professores procurando saber como seria um bom dicionário para surdos, 

analisa dicionários da escola e o livro didático; coleta e seleciona os sinais, 

trabalha na produção dos verbetes e apresentação do material didático para os 

alunos. 

O Doc. 16 (UNISINOS, 2011) faz análise crítica de dicionários destinados 

a séries finais do Ensino Fundamental quanto ao grupo de termos técnicos-

científicos das áreas de Biologia, Química e Física. A análise realizou-se 

comparativamente entre as obras com o intuito de descobrir convergências e 

divergências no registro e tratamento dos termos técnico-científicos em cinco 

dicionários. Conclui que existem problemas de tratamento especializado nos 
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dicionários, visto que esta questão não foi discutida de forma suficiente em 

Lexicografia. 

Doc. 40 (UFRJ, 2008) identifica as contribuições de Revistas de 

Divulgação Científica como ferramenta didática para o ensino dos temas 

Nutrição e Metabolismo Energético. O estudo tem caráter quantitativo e 

qualitativo, com a aplicação de um questionário para 93 professores de Ciências 

e Biologia a fim de verificar se os docentes utilizam revistas como apoio para o 

planejamento das aulas e quais as mais cotadas; analisou o conteúdo de quatro 

tipos de revistas, num total de 94 edições; desenvolveu um sistema de 

categorização dos dados e, por fim, desenvolve entrevistas semi-estruturadas 

com seis professores que utilizavam as revistas que foram avaliadas na 

pesquisa. Utilizou como metodologia a Análise de Conteúdo destas revistas. 

Doc. 72 (PUC-GO, 2005) avaliou através dos princípios bioéticos os 

possíveis fatores que implicam o uso de cadáveres humanos no ensino e 

pesquisa nas instituições de ensino superior na disciplina de Anatomia 

Humana. Para a realização da pesquisa foram aplicados dois estudos. No 

estudo 1 o instrumento utilizado foi o questionário com estudantes. Ao todo 117 

estudantes universitários participaram da pesquisa para avaliar as atividades 

relacionadas à utilização de cadáveres humanos baseados na prática e 

legislação. O estudo 2 avaliou, com base em princípios Bioéticos, as opiniões 

dos indivíduos que lidam diretamente com cadáveres humanos enquanto 

instrumento na construção de conhecimento na disciplina de Anatomia 

Humana. Participaram deste estudo 723 estudantes e 16 professores. Para 

análise dos dados utilizou o pacote estatístico SPSS.  

Para encerrar este subgrupo, o Doc. 92 (UFPR, 2008) é uma dissertação 

dividida em três artigos: o primeiro se refere ao uso de animais para ensino e 

pesquisa em diferentes países, tecendo comentários sobre questões éticas; o 

segundo artigo discute o uso de animais para pesquisa de acordo com 

amostragem bibliográfica em periódicos científicos do estado do Paraná 

durante o ano de 2006: os dados foram organizados com auxílio do programa 

Excel e estudados por meio de análise estatística. E o terceiro artigo descreve 



79 

 

sobre dois anos de comissão de ética no uso de animais no setor de Ciências 

Agrárias da Universidade Federal do Paraná. O Doc. 93 (USP, 2010) aborda a 

construção de um kit, ou seja, um conjunto de peças plásticas para representar 

aminoácidos e proteínas servindo de ferramenta para o processo ensino-

aprendizagem e utilizados com alunos do Ensino Médio e o Doc. 19 (UMC, 

2006) foi caracterizado como uma pesquisa experimental, sendo também 

desenvolvido um kit contendo material para ensino de mecanismo de 

tamponamento. Este kit serviu para auxiliar professores e alunos durante as 

atividades pedagógicas referentes aos conteúdos de Mecanismo de 

Tamponamento e princípios da Termodinâmica abordados na disciplina 

Bioquímica e validar tais ferramentas por meio de avaliações comparativas 

entre grupos que tiveram ou não acesso ao kit durante as aulas.  

 

Dissertações e teses sobre Conteúdo-Método: 

As pesquisas relativas a este foco temático analisam a relação conteúdo-

método no ensino de Ciências/Biologia; e, planejam, aplicam e avaliam 

diferentes métodos e técnicas de aprendizagem nas escolas visando superar o 

ensino tradicional presente nestes cursos/aulas. 

Conteúdo-Método é o segundo maior foco temático presente nos estudos 

examinados em nossa pesquisa: são 24 trabalhos distribuídos em 21 

dissertações e três teses, correspondendo a 25,8% da produção analisada. Como 

foco secundário ele é um foco temático pouco representado: são apenas quatro 

trabalhos focados nesta temática secundariamente. Somando os estudos que 

têm relação com este foco totalizamos 28 DTs, ou seja, 30,1% do total da 

produção analisada. Ao verificar a produção agrupada neste descritor ao longo 

do tempo, percebemos que a partir da década de 80 já verificamos o primeiro 

trabalho e a partir daí notamos um crescimento deste foco, sendo que os anos 

2000 constitui-se no período de maior concentração de estudos classificados 

como “Conteúdo-Método”. Das 24 DTs identificadas neste foco 18 estão 

concentradas neste período, ou seja, 75% dos trabalhos analisados. 
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Quanto às instituições onde foram encontrados trabalhos voltados para 

este foco, temos 12 diferentes instituições, sendo que se destacam em 

quantidade a UMC e a USP, com cinco trabalhos cada; UNICAMP com três 

trabalhos; UFSC e UFRJ, com dois trabalhos cada. 

Quanto aos níveis de ensino privilegiados nas pesquisas classificadas 

como “Conteúdo-Método” encontramos em maior quantidade de trabalhos 

voltados ao Ensino Médio (12 trabalhos), seguido do ensino fundamental com 

cinco, dos quais quatro se referem as séries finais deste nível de escolarização e 

houve apenas um trabalho focalizando o Ensino Fundamental junto com o 

Ensino Médio. Desta forma, 18 dos 24 trabalhos caracterizados neste foco estão 

voltados para o ensino básico, ou seja, 75% dos documentos analisados. A 

Educação Superior está representada por quatro documentos. Um único estudo 

foi dedicado à EJA e um outro trabalho foi caracterizado genericamente quanto 

aos níveis de ensino. 

Quanto aos gêneros de trabalhos acadêmicos, as DTs classificadas neste 

foco estão voltadas para trabalhos classificados predominantemente como 

pesquisas. As pesquisas descritivas correspondem a sete documentos, sendo 

que cinco são referentes à análise de conteúdo e dois categorizados como 

estudos de caso. As pesquisas ativas totalizam um total de 20 trabalhos, 

privilegiando pesquisas de intervenção, com 12 trabalhos; as pesquisas 

experimentais comparecem em seis casos; pesquisa e desenvolvimento com 

dois trabalhos. O gênero “relato de experiência” apareceu em um trabalho 

apenas. Portanto, a maioria das DTs classificadas neste foco temático estão 

voltadas para pesquisas de intervenção, com 12 trabalhos. Destaca-se também 

os seis trabalhos caracterizados como “pesquisa experimental” – uma 

modalidade que aos poucos vem sendo abandonada pelos pesquisadores da 

área. São pesquisas que testam metodologias alternativas ao ensino tradicional 

visando melhorar e enriquecer o ensino vigente. 

A distribuição dos 24 trabalhos referentes ao foco temático “Conteúdo-

Método” pelas problemáticas de pesquisa é explicitada no quadro a seguir. 
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Quadro 6 - Classificação das DTs em Ensino de Biologia, defendidas entre 1972-2011 
conforme o foco temático “Conteúdo-Método”. 

Problemática Caracterização Documentos 
Diagnóstico de práticas 
pedagógicas: 
- Caracterizam como o 
conteúdo biológico é 
difundido por meio de 
métodos e técnicas. 
- Caracterizam o ensino de 
um tema específico, uma 
subárea da Biologia ou 
determinado assunto dentro 
dessa subárea. 

A ênfase recai no diagnóstico dos 
conteúdos abordados nos processos 
educativos e de que forma eles são 
veiculados por meio de métodos e 
técnicas. Revelam as deficiências do 
processo-aprendizagem, criticam o 
ensino tradicional, a dicotomia teoria 
e prática. Alguns trabalhos fazem 
sugestões para superação dos 
problemas apontados. 

55; 56; 102; 
106 

Formas alternativas de 
organização e abordagem 
metodológica dos conteúdos 

Verificam a eficiência de novas 
formas de organização dos 
conteúdos (sequência didática) e a 
introdução de temas 
contemporâneos no ensino de 
Biologia. 

15; 64; 67; 78; 
87 

Aspectos da experimentação 
no ensino de Ciências e 
Biologia 

Discutem a experimentação como 
recurso metodológico no contexto da 
sala de aula, refletem uma 
concepção de atividade 
experimental com caráter didático 
de redescoberta dos conhecimentos 
científicos instituídos. Podem ser 
encontrados numa perspectiva 
guiada pelo método da redescoberta 
ou na perspectiva construtivista. 

39; 98 

Atividades de campo e 
atividades lúdicas 

Enfatizam atividades mais livres, 
exploram os jogos lúdicos, trilhas 
ecológicas, oficinas, os brinquedos e 
as dramatizações no ensino. 

26; 46; 50; 73; 
82 

Métodos de Projetos  São estudos que defendem, 
elaboram e aplicam projetos de 
ensino. 

13; 33; 53; 77 

Diversidade de métodos, 
proposição de alternativas 
metodológicas inspiradas em 
princípios construtivistas. 

Trabalhos defensores do uso de 
procedimentos metodológicos 
diversificados como forma de 
garantir eficácia no ensino e 
aprendizagem (oficinas, leitura e 
produção de textos, trabalhos em 
grupo, experimentações, trabalhos 
com modelos, trabalhos de campo, 
seminários, Workshops). 

14; 19; 101; 
108 

 

Os trabalhos concentrados no diagnóstico de práticas pedagógicas 

totalizaram quatro DTs no geral, sendo três dissertações e uma tese. O Doc. 55 

(UNICAMP, 1994) apresenta uma pesquisa sobre como o ensino de Ecologia 
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pode colaborar para processo educativo comprometido com a tarefa de formar 

cidadãos ambientalmente educados. A pesquisadora analisou os conceitos e 

ideias de Ecologia que foram trabalhados em sala de aula de cinco escolas e em 

escolas onde foram realizadas atividades extraclasse. A autora finaliza o texto 

apontando a necessidade de se trabalhar com habilidades, atitudes e 

comportamentos em Educação Ambiental. O Doc. 106 (USP, 1987) investiga 

como se dá o processo do ensino de Genética na escola secundária procurando 

detectar como os conteúdos são transmitidos, as dificuldades de compreensão 

dos alunos, análise de provas e faz sugestões metodológicas para o ensino de 

Genética. 

Já no caso do Doc. 56 (UnB, 2007), temos trabalho que expõe os 

resultados das análises de dificuldades e limitações vivenciadas em sala de aula 

por alunos surdos, seus intérpretes educacionais e professores no ensino dos 

conteúdos de Biologia no que tange a terminologia científica. São 

apresentadas/analisadas filmagens sobre a atuação dos intérpretes e da 

professora e observações do grupo estudado. A autora finaliza a pesquisa 

mostrando que somente a presença do intérprete na sala de aula é insuficiente 

sendo necessária a adoção de estratégias e material visual para uma 

aprendizagem mais eficaz. 

Doc. 102 (UFRGS, 2001): é uma tese composta de três artigos em que se 

problematiza as pedagogias empregadas no estudo do corpo visto como um 

fenômeno puramente biológico. No primeiro artigo, o objetivo é compreender 

como alguns professores de Biologia falam do seu corpo e do corpo em suas 

práticas pedagógicas; o segundo analisa a fala de professores de Biologia sobre 

seu corpo procurando olhar os corpos para além da Biologia e perceber como 

outras práticas culturais participaram da transformação da materialidade 

humana naquilo que nomeamos corpo; o terceiro toma como referência os 

relatos, comentários e as narrativas dos professores de Biologia acerca da vida 

humana e suas fases, apresenta e discute as implicações de alguns regimes das 

disciplinas biológicas e dos meios de comunicação de massa na regulação dos 

corpos e da vida. 
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O segundo grupo dos trabalhos em Conteúdo-Método apresenta cinco 

documentos. O Doc. 15 (UFSC, 2001) desenvolve uma proposta metodológica 

para o ensino de Biologia numa visão integrada e holística, visando um ensino 

mais contextualizado e mais atraente para os alunos. Para o Doc. 64 (UFRJ, 

2003) temos uma investigação sobre a existência de concepções alternativas 

entre os alunos do Ensino Médio a respeito do metabolismo energético e 

elaboração para depois avaliar uma proposta de ensino que contribua para a 

construção de novas concepções cientificamente corretas sobre o assunto. 

O Doc. 67 (USP, 2007) descreve as ideias sobre os processos de divisão 

celular em uma amostra de 283 estudantes do ensino fundamental e a partir 

dessa parte do estudo, elabora e aplica uma sequência didática para ensinar os 

processos de divisão celular. O Doc. 78 (UNICAMP, 2010), da mesma forma que 

o Doc. 67, sistematiza e avalia uma sequência didática de aulas práticas 

contemplando conteúdos de Bioquímica aliados ao desenvolvimento de 

habilidades de investigação científica. Finalizando este bloco, o Doc. 87 (USP, 

1999) procura compreender as dificuldades dos estudantes durante o processo 

de ensino-aprendizagem da teoria da evolução elaborando e aplicando um 

módulo de atividades sobre evolução biológica para uma classe de alunos do 

Ensino Médio. 

O terceiro subgrupo analisado com base na tabela 6 contém dois 

trabalhos discutindo aspectos inerentes à experimentação no ensino de Ciências 

e Biologia. O Doc. 39 (UMC, 2009) elabora e aplica atividades experimentais em 

Biotecnologia em três escolas da rede estadual e o Doc. 98 (UFPE, 2003), possui 

três objetivos, sendo que um deles está associado ao desenvolvimento e 

testagem de novas abordagens no ensino de Zoologia, tendo as atividades 

experimentais como diferencial metodológico procurando superar a visão 

tradicional de ensino com a proposta de questões com cunho problematizador e 

experimental. 

O quarto subgrupo é marcado por cinco trabalhos que defendem o uso 

de atividades em ambientes externos como as atividades de campo em parques 

ecológicos, jardins botânicos e também a utilização de atividades lúdicas como 
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jogos educativos. O Doc. 26 (UMC, 2010) se refere a um estudo realizado em 

duas áreas de mata ciliar sobre a diversidade biológica. A prática desenvolvida 

encontra-se relacionada ao construtivismo, com a abordagem da aprendizagem 

significativa de David Ausubel; após este estudo, foi elaborado um material 

didático que o autor chamou de Cartilha CD para servir de apoio a professores 

de Biologia. O Doc. 46 (UESC, 2004) se refere a uma pesquisa com alunos do 

Ensino Fundamental I de uma escola pública e outra particular com temas 

relacionados ao estudo da Mata Atlântica. A autora fez intervenções com os 

alunos com a inclusão de visitas a uma área de mata para enriquecer as aulas e 

torná-las mais prazerosas. 

O Doc. 50 (UFRJ, 2004) Traz estudo em que o autor fez visita a uma 

unidade de conservação com alunos do Ensino Fundamental I e II buscando 

representações dos sujeitos envolvidos em relação ao “Parque Nacional da 

Restinga de Jurubatiba” e da relevância de ações educativas diretas e pontuais 

neste ecossistema, utilizando para isso de mapas mentais. Finaliza 

argumentando que atividades deste tipo contribuem no processo ensino-

aprendizagem dos alunos. O pesquisador produz também um material didático 

com exemplos locais para conceitos ecológicos.   

No Doc. 82 (UNESP-Botucatu, 1998) a autora elabora um programa de 

Educação Ambiental para ser desenvolvido no Jardim Botânico da 

UNESP/Botucatu leva alunos do Ensino Fundamental II para realização da 

atividade de campo para que os estudantes descubram que a natureza é um 

lugar agradável para passeios e para o aprendizado. Por fim, no Doc. 73 

(UNICAMP, 2011) o pesquisador produz, aplica e avalia uma nova ferramenta 

didática em disciplinas de Biologia Celular baseada em aulas com RPG (um 

sistema de jogo cooperativo) onde os participantes têm objetivos comuns e 

precisam atuar em grupo para alcançá-los.   

O quinto grupo se refere a trabalhos voltados a metodologias de projetos. 

Temos neste subgrupo, o Doc. 13 (UFMT, 1999) relatando a aplicação de uma 

proposta metodológica desenvolvida nas aulas de Ciências Físicas e Biológicas 

com alunos do Ensino Fundamental II. A autora chamou o projeto de 
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laboratório vivo em que consistiu em cultivar horta, jardim, pomar, criatório de 

pequenos animais na escola e no entorno dela. Já o Doc. 33 (USP, 2002) socializa 

uma experiência de ensino de temas ambientais utilizando da pesquisa 

monográfica como instrumento ou metodologia adequada para as atividades de 

Educação Ambiental com alunos do 3º ano do Ensino Médio. A dissertação se 

aproxima de um Relato de Experiência sobre os acontecimentos que envolvem 

esse projeto ao longo de três anos. 

O Doc. 53 (UFSC, 2002) é estudo na qual a autora desenvolve um projeto 

envolvendo informática e meio ambiente em uma situação de aprendizagem 

cooperativa. É uma pesquisa desenvolvida com alunos da 2ª série do Ensino 

Médio para apresentação na Feira de Cultura e Tecnologia a FETEC. O último 

documento deste bloco é o Doc. 77 (USP, 2004): o autor desenvolve uma 

proposta curricular para alunos do Ensino Médio, seria um projeto que envolve 

várias disciplinas incluindo a Biologia para estudo de um ecossistema costeiro. 

O sexto e último subgrupo de trabalhos em “Conteúdo e Método” 

contém quatro documentos que abordam as diversas possibilidades 

metodológicas para superar o ensino tradicional presente nas escolas. O Doc. 14 

(UMC, 2010) avalia a eficiência de um programa de ensino sobre Biotecnologia 

para o curso de Educação de Jovens e Adultos-EJA, elaborado com base na 

teoria construtivista da Aprendizagem Significativa e compará-la com o método 

tradicional de ensino e aprendizagem. Por sua vez, o Doc. 19 (UMC, 2006) 

desenvolve ferramentas didáticas para auxiliar professores e alunos durante as 

atividades pedagógicas referentes aos conteúdos de mecanismo de 

tamponamento e princípios de termodinâmica abordados na disciplina de 

Bioquímica e validar tais ferramentas por meio de avaliações comparativas 

entre grupos que tiveram ou não acesso a tais ferramentas durante as aulas. No 

Doc. 101 (UMC, 2008) o pesquisador selecionou, adequou e aplicou alguns 

modelos e protocolos de ensino de Biotecnologia para alunos do 3º ano do 

Ensino Médio interligando as disciplinas de Biologia e Química. Desenvolveu 

quatro atividades como: extração do DNA do Kiwi, sala de vídeo (vídeo sobre 

DNA), sala de informática e mini-seminário.   
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Encerrando os documentos referentes a este subgrupo temos o Doc. 108 

(UFL, 2008), em que o pesquisador avaliou os conhecimentos básicos sobre 

microrganismos do solo com alunos da 3º série do Ensino Médio e após 

avaliação foram elaboradas várias estratégias buscando melhorar o nível de 

percepção dos alunos como: palestras, seminários, workshops, aulas práticas. 

Procurou trabalhar interdisciplinarmente com os outros professores. Adotou a 

concepção de ensino de acordo a teoria de Piaget.   

 

Dissertações e teses sobre Características do Aluno: 

Aqui encontramos estudos que descrevem as características dos 

estudantes sobre um determinado tema/conhecimento/conceito etc. Para isso 

os autores utilizam de diversas denominações em seus trabalhos como: suas 

“percepções”, “concepções”, “conceitos”, “manifestações”, “conhecimentos”, 

etc. Ao todo são 12 trabalhos que fazem parte deste foco temático, sendo nove 

dissertações de mestrado e três teses de doutorado, o que equivale a 12,9% das 

93 DTs analisadas. Como foco temático secundário, eles aparecem em mais 13 

trabalhos, correspondendo a 13,9%. Com isso, temos 26,8% do total de trabalhos 

analisados dedicados a examinar o nível de conhecimento dos estudantes e 

outras características que são descritas a seguir. São trabalhos que procuram 

compreender o processo ensino-aprendizagem, mas tendo como foco principal 

os estudantes, ou seja, procuram caracterizar e analisar as ideias que os 

estudantes trazem sobre um determinado assunto e, a partir disso, tentam sanar 

as dificuldades existentes com novas práticas educativas. 

A distribuição dos trabalhos ao longo do tempo mostra que todos os 12 

documentos estão concentrados nos anos 2000 (2001-2010); em décadas 

anteriores não verificamos a presença de nenhum trabalho vinculado a esse 

foco temático. 

Em relação ao nível de ensino existe um predomínio das pesquisas 

voltadas para o Ensino Superior, com cinco trabalhos; Ensino Médio e Ensino 

Fundamental II, com dois trabalhos cada e, finalizando, três trabalhos 
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privilegiando dois níveis de ensino ao mesmo tempo: Ensino Médio juntamente 

com o Ensino Superior. 

Quanto às instituições onde apareceram dissertações e teses referentes as 

“Características do Aluno”, temos oito diferentes instituições, sendo que se 

destacam a USP, com quatro trabalhos, seguida da UNICAMP, com dois 

documentos. 

Em relação aos gêneros de trabalho acadêmico prevalecem as Pesquisas 

Descritivas. Entre as pesquisas descritivas temos oito voltadas para Análise de 

Conteúdo e um Estudo de Caso. Os outros três documentos abordam dois 

gêneros acadêmicos sem privilegiar um ou outro: seriam o Doc. 05, que se 

refere a um trabalho caracterizado como Ensaio combinado com Estudo de 

Caso; Doc. 62, Análise de Conteúdo combinada com uma Pesquisa de 

Intervenção; Doc. 63, Análise de Conteúdo combinada com Pesquisa e 

Desenvolvimento. 

Quanto às problemáticas investigadas nos 12 documentos classificados 

para esse foco temos o quadro abaixo, mostrando a divisão dos trabalhos em 

três subgrupos:  

Quadro 7 - Classificação dos estudos em Ensino de Biologia defendidos entre 1972-2011 
contidos no foco temático “Características do Aluno”. 

Problemática Caracterização Documentos 
Identificação de concepções 
prévias 

Pesquisas que identificam 
representações, concepções, ideias, 
noções etc. dos estudantes, ou 
procuram revelar o que os alunos 
sabem sobre determinado assunto ou 
tema. 

05; 57; 62; 81. 

Avaliações sobre 
aprendizagens obtidas, 
competências, habilidades e 
análises de desempenho dos 
educandos em testes 
padronizados.  

Verificam se os alunos adquiriram 
determinadas competências e 
habilidades e avaliam o desempenho 
dos alunos em testes e avaliações. 

30; 63; 66; 70; 
94; 100. 

Análise de percepções e 
problemas sobre questões 
de âmbito pedagógico, 
influência das percepções, 
visões de mundo e crenças 
no processo formativo dos 
estudantes. 

Procuram colher informações dos 
estudantes sobre como eles analisam 
os processos de formação; analisam o 
papel de percepções sobre questões 
relacionadas ao ensino e 
aprendizagem e dificuldades 
pedagógicas.  

20; 54 
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 O primeiro subgrupo de problemáticas contidas nos trabalhos 

focalizados em “Características dos Alunos” agrega estudos que procuram 

identificar as concepções dos estudantes, suas ideias, conceitos, percepções etc. 

Alguns documentos fornecem recomendações aos professores para serem feitas 

com os alunos, também mostram sugestões baseadas em metodologias 

pedagógicas facilitando o ensino para os estudantes. Desta forma dentro desse 

grupo temos o Doc. 05 (UFPE, 2007), cujo objetivo central da pesquisa foi 

estudar a organização da conceitualização de estudantes dos níveis médio e 

superior acerca do campo conceitual da evolução em Biologia, lançando mão da 

abordagem de Lakatos referente à metodologia dos programas de pesquisa e da 

abordagem psicológica cognitivista de Gérard Vergnaud. Tentou-se identificar 

nos estudantes como ocorre a mobilização dos conceitos necessários para a 

resolução de situações-problema relacionadas à evolução. O Doc. 57 (UFRJ, 

2001) é uma tese de doutorado cujo objetivo foi analisar as percepções sobre 

biotecnologia de universitários e estudantes do Ensino Médio e também sobre 

aspectos gerais da ciência e seus conhecimentos de alguns conteúdos científicos 

específicos.  

No caso do Doc. 81 (USP, 2004) temos como objetivo a identificação dos 

conhecimentos dos alunos sobre mosquitos e sua relação com problemas 

ambientais. O universo de investigação foi composto por 58 alunos do 6º ao 9º 

ano do Ensino Fundamental procurando identificar o que eles sabem, conhecem 

e o que podem fazer a respeito dos mosquitos e sua relação com problemas 

socioambientais constatados na localidade. Já o Doc. 62 (FOC-BA, 2009) verifica 

o índice de enteroparasitoses dos alunos de duas escolas públicas de pontos 

distintos da cidade de Salvador-BA e avalia os níveis de conhecimento dessas 

populações sobre as referidas enteroparasitoses. A ideia é tratar os alunos e 

orientá-los na prevenção dessas doenças. Neste caso, temos também uma 

pesquisa de intervenção. 

O segundo subgrupo se refere às avaliações sobre aprendizagem dos 

estudantes verificando suas competências, habilidades desenvolvendo análises 

de desempenho dos estudantes em testes padronizados. Desta forma, fazem 

parte deste grupo, o Doc. 94 (UNICAMP, 2009), que, segundo a autora da 



89 

 

pesquisa, possui uma hipótese de que os alunos egressos do Ensino Médio e 

que ingressam em cursos superiores da área de Ciências Biológicas possuam 

menos conhecimento dos assuntos relacionados ao Sistema Nervoso em relação 

aos demais sistemas orgânicos. Para investigar esta hipótese, uma avaliação 

diagnóstica contendo assuntos relacionados à Anatomia e Fisiologia no Ensino 

Médio foi aplicada a alunos ingressantes em duas instituições de Ensino 

Superior. A partir disso a autora elaborou sugestões baseadas em metodologias 

pedagógicas que possam despertar o interesse e facilitar o ensino de 

Neurociências no Ensino Médio.   

O Doc 70 (USP, 2005) analisa a compreensão de conceitos fundamentais 

de Genética, Biologia Molecular e Biologia Celular apresentado por graduandos 

do último ano de cursos superiores de Ciências Biológicas, tendo por base os 

resultados do Exame Nacional de Cursos de Biologia de 2002. Há também neste 

trabalho uma análise do relatório do ENC-BIO/20028 expedido pelo MEC. 

O Doc 30 (ULBRA, 2003) refere-se à avaliação do processo de 

aprendizagem na disciplina de Microbiologia para estudantes de diversos 

cursos das áreas de Biologia e Saúde. Foi feita a avaliação antes e após o 

desenvolvimento da disciplina com questionários de pré e pós-teste. A autora 

avaliou o desempenho dos alunos em relação a aprendizagem, satisfação em 

relação a disciplina, habilidades, expectativas etc. Por sua vez, o Doc. 63 

(UNICAMP, 2010) descreve o desenvolvimento e a aplicação de uma 

ferramenta computacional para diagnosticar a literácia visual (capacidade de 

interpretar imagens) de estudantes de graduação iniciantes no estudo de vias 

metabólicas em Bioquímica; e o Doc. 66 (UFSC, 2001) apresenta subsídios para 

melhor adaptar o conteúdo de Biologia na disciplina de Ciências do Ambiente nas 

diversas áreas do curso de Engenharia do CEFET-PR. Legitimados pela análise 

das imagens mentais capturadas dos alunos desse curso,  procurou-se 

identificar as concepções que os alunos do curso de Engenharia do CEFET-PR 

têm em relação ao meio ambiente. A pesquisa foi baseada na análise de 

questionários e utilização de mapas cognitivos. A autora conclui que está sendo 

                                                           
8 ENC – BIO/2002: Refere-se ao Exame Nacional de Cursos de Biologia de 2002. 
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negligenciada a perspectiva da humanização ao ignorar a importância e o valor 

da afetividade no campo do estudo ambiental, pois foi constatada uma visão 

racionalizada de Meio Ambiente pelos alunos. 

  Finalizando este subgrupo temos o Doc. 100 (USP, 2003) na qual o 

pesquisador procura compreender como os estudantes do Ensino Médio 

relacionam os conceitos básicos de localização e organização do material 

genético, utilizando de questionários, entrevistas e mapas conceituais 

construídos pelos estudantes, procurando desta forma identificar as 

dificuldades dos alunos em relação ao tema.  

O último bloco de documentos classificados no quadro 7 contempla 

somente dois estudos. O Doc. 20 (USP, 2006) tem como objetivo conhecer as 

percepções de professores e alunos sobre as relações existentes entre motivação 

e ensino de Genética, visando influir na melhoria da qualidade do ensino nessa 

área. Uma das conclusões que a autora chegou ao entrevistar professores e 

alunos é que a sociedade precisa de conhecimentos sobre genética; ela sugere 

que para tornar o ensino nessa área mais interessante, deve-se contextualizar o 

conteúdo, realizar aulas práticas, melhorar a didática do professor, investir no 

preparo do aluno durante o ensino médio e usar recursos com animação, dentre 

outros. 

O último documento referente a este subgrupo versa sobre o 

relacionamento entre Religião e Ciência. A ideia é compreender a interferência 

da orientação religiosa cristã sobre o tema: a origem do homem e da vida. 

Aborda as questões científicas- religiosa no contexto escolar com alunos do 3º 

ano do Ensino Médio noturno. (Doc. 54, PUC-SP, 2007). 

 

Dissertações e teses sobre Currículos e Programas: 

O foco temático “Currículos e Programas” é o quarto maior foco 

investigado pelos pesquisadores, com um total de 11 trabalhos contabilizados 

(11,8% dos 93 trabalhos analisados). Quanto aos documentos que tomam esse 

foco com interesse secundário, encontramos apenas quatro trabalhos, 

correspondendo a 4,3% das 93 DTs analisadas. 
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As pesquisas classificadas em “Currículos e Programas” são estudos 

dedicados aos princípios, parâmetros, diretrizes e fundamentos teórico-

metodológicos para o ensino de Biologia/Ciências. Conforme cita Teixeira 

(2008) “são trabalhos com atenção posicionada na interface entre a dimensão 

interna do processo ensino-aprendizagem e a análise das determinações 

curriculares que perpassam o currículo de uma escola ou instituição de ensino 

(dimensão externa)” (p. 114). 

Em relação à distribuição das DTs em “Currículos e Programas” ao longo 

do tempo, verificou-se que é um foco temático presente em praticamente todas 

as décadas, exceção feita somente a década de 1980, onde não apareceu nenhum 

trabalho. 

Quanto à titulação, os estudos classificados em “Currículos e Programas” 

se distribuem da seguinte maneira: sete dissertações são de mestrado e quatro 

teses de doutorado. Em relação às instituições em que foram encontrados os 

trabalhos classificados no foco “Currículos e Programas” temos oito diferentes 

instituições, sendo que se destacam a USP, com três trabalhos; e a UNICAMP 

com dois trabalhos. 

Os níveis de ensino das DTs desse foco temático privilegiaram o Ensino 

Médio com cinco documentos, seguidos do Ensino superior, com dois 

documentos e Ensino Fundamental II, com um trabalho apenas. As outras três 

pesquisas direcionaram atenção para mais de um nível escolar: docs. 51 

(EM/ES); doc. 68 (EF2/EM); doc. 74 (EM/EJA). 

Quanto ao gênero de trabalho acadêmico prevalecem as pesquisas 

descritivas, entre elas se destacam as Análises de Conteúdo, presentes em sete 

documentos. Os outros três documentos abordam mais de um gênero 

acadêmico como o Doc. 37 (Análise de Conteúdo e Survey); Doc. 12 (Análise de 

Conteúdo, Survey e Pesquisa-Ação); Doc. 68 (Análise de Conteúdo e Ensaio) e 

um documento foi considerado como pesquisa descritiva do tipo Survey. 

Quanto às problemáticas investigadas, o quadro a seguir apresenta os 

seguintes subgrupos: 
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Quadro 8 - Classificação dos estudos em Ensino de Biologia defendidos entre 1972-2011 
contidos no foco temático “Currículos e Programas”. 
Problemática Caracterização Documentos 
Diagnóstico do 
Currículo em Ação: 
currículo e prática 
pedagógica; 
planejamento de 
programações de ensino. 

Verificam o grau de disseminação de 
inovações educacionais (Ed. 
Ambiental; CTS; Saúde; Bioética) e de 
temas específicos na sala de aula e 
estudam o nível de integração do 
currículo de Ciências/Biologia com 
outras disciplinas.  

12; 37; 68. 

Orientações Curriculares 
Oficiais 

Estudos que analisam aspectos 
relativos à divulgação de propostas e 
princípios, e a aplicação e 
implementação de orientações 
inerentes às propostas curriculares 
oficiais. 

74; 99 

Currículos e programas 
para cursos de 
graduação 

Analisam as características dos cursos; 
as programações curriculares ao 
longo do tempo; avaliam e/ou 
propõem subsídios para reformas nos 
currículos dos cursos de graduação e 
formação de professores. 

22; 51; 76 

Currículo, vestibulares e 
questões de avaliação. 

Ênfase na articulação dos temas 
curriculares com as questões ligadas à 
avaliação do ensino-aprendizagem e 
aos exames vestibulares e 
interferência do fator subjetivo na 
correção das avaliações. 

08; 09; 83 

 
O primeiro subgrupo de documentos é constituído por duas teses de 

doutorado e uma dissertação de mestrado caracterizados por serem estudos 

que articulam questões curriculares e prática pedagógica. São estudos que 

analisam se determinados conteúdos estão presentes no ensino formal. O Doc. 

12 (UnB, 2001), por exemplo, trata do tema “cerrado”, procurando analisar a 

abordagem sobre cerrado dada pelas escolas do ensino fundamental do Distrito 

Federal em suas grades curriculares. O Doc. 37 (UFPA, 2003) verifica se os 

conhecimentos sobre biodiversidade e desenvolvimento sustentável estão 

sendo socializados nas programações das escolas de Belém/PA. O último 

documento desse subgrupo é o Doc. 68 (USP, 1998). Ele traz uma análise da 

temática “flora, fauna e ambientes naturais” e sua integração ao processo 

ensino-aprendizagem da educação formal, dando ênfase nas disciplinas de 

Ciências, Biologia e Geografia. 
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O segundo subgrupo de documentos se refere a estudos que analisam 

aspectos relativos a divulgação de propostas, princípios, aplicação de 

orientações inerentes às propostas curriculares oficiais. Está representado por 

dois documentos. O Doc. 74 (UNICSUL, 2010) verifica o papel da escola pública 

na construção de ações preventivas ao HIV/AIDS entre jovens da periferia de 

São Paulo. Para atingir tal objetivo utiliza como um dos procedimentos 

metodológicos, o estudo de documentos oficiais da escola, como a proposta 

pedagógica e demais instrumentos de registro de atividades desenvolvidas na 

unidade escolar. O Doc. 99 (USP, 1994) descreve o universo das concepções de 

Saúde e Ensino em Saúde explícitas ou implícitas na área curricular da 

Secretaria de Educação de São Paulo em especial na disciplina Biologia e 

Programas de Saúde. A autora fez uma pesquisa sobre Ensino em Saúde 

relatado nos documentos oficiais no âmbito do Ensino Médio paulista. 

O subgrupo seguinte é constituído por trabalhos que mantém relação 

com cursos de graduação e formação de professores se preocupando com suas 

estruturas curriculares. O Doc. 22 (UGF, 1998) apresenta uma análise da 

estrutura curricular dos cursos de Biologia com a finalidade de examinar a 

formação dos Biólogos para Educação Sexual. Estuda e analisa também Leis, 

Decretos, Códigos, Resoluções, Pareceres. Conclui dizendo que as 

universidades, em geral, não assumem a importância do tema sexualidade nos 

cursos de Ciências Biológicas. O Doc. 51 (UFPE, 2008) dentre os objetivos 

citados pela autora tece uma análise da estrutura curricular dos cursos de 

licenciatura em Ciências Biológicas das universidades federais do Brasil e da 

inserção do ensino de Filogenia nesses cursos. Ao todo foram investigados 28 

cursos. O Doc 76 (UNICAMP, 2011) verifica os conteúdos de Biologia Celular 

ministrados nos cursos de Biologia em IES do Estado de São Paulo. Fez análise 

dos instrumentos utilizados nos exames nacionais e da influência dos exames 

na estrutura curricular desses cursos.  

O último subgrupo de trabalhos envolve estudos sobre programações 

curriculares para o Ensino Médio, questões relacionadas aos vestibulares e 

avaliação. Ao todo foram classificados para esse subgrupo três trabalhos. O 

Doc. 08 (UFRJ, 2002) verifica se as provas de Biologia do tipo vestibular estão 
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incorporando as sugestões propostas pela Lei de Diretrizes e Bases e pela 

Reforma do Ensino Médio que sugere o desenvolvimento do raciocínio do 

aluno e não apenas a memorização do conteúdo curricular. A autora conclui 

que a análise das provas examinadas sugere que as adaptações às propostas da 

LDB/96 ainda continuam sendo um objetivo a ser alcançado pelos concursos 

vestibulares. O Doc. 09 (USP, 1973) se refere ao papel da avaliação e mostra que 

o fator subjetivo interfere na correção das provas feitas pelos professores de 

Biologia, oscilando nos resultados, quando as mesmas provas são corrigidas 

mais de uma vez pelo mesmo professor ou por professores distintos. O Doc. 83 

(UNICAMP, 2008) teve como objetivo analisar as avaliações que foram 

empregadas pelos professores de Ensino Médio na disciplina de Biologia, 

quando é abordado o tópico sobre Biologia Celular, traçando um paralelo entre 

as avaliações realizadas e os conteúdos de outras avaliações de âmbito mais 

geral, com destaque para o vestibular da UNICAMP e o Exame Nacional do 

Ensino Médio-ENEM. 

  

Dissertações e teses sobre Características do Professor: 

Quanto ao foco temático “Características do Professor”, foram 

encontrados nove documentos representando 9,7% das 93 dissertações e teses 

analisadas. Também foram encontrados 14 documentos que aderiram a este 

foco de forma secundária, ou seja, 15% das 93 DTs analisadas. Somando 9,7% 

mais 15% temos 24,7% de toda produção tomando como foco temático 

“Características do Professor”. Vale ressaltar que este foco foi o que apareceu 

em maior quantidade na forma secundária. 

A distribuição destes trabalhos ao longo do tempo mostra que é um foco 

presente em todas as décadas, exceção feita somente à década de 1990 onde não 

encontramos trabalhos. Os documentos são distribuídos em sete dissertações de 

mestrado e duas teses de doutorado. São trabalhos defendidos em seis 

diferentes instituições nas quais se destacam a USP, com três trabalhos; e a 

UMC, com dois trabalhos. 
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Em relação ao nível de ensino investigado os trabalhos dão prioridade ao 

Ensino Médio, com quatro trabalhos e Ensino Superior (dois trabalhos). Os 

outros três documentos abordam dois níveis ao mesmo tempo: Ensino 

Fundamental II junto com Ensino Médio (dois docs.); e Ensino Fundamental I 

junto com Ensino Fundamental II (um doc.). 

Quanto ao gênero do trabalho acadêmico prevalecem as Pesquisas 

Descritivas com a Análise de Conteúdo em sete documentos. Os outros dois 

documentos são referentes a pesquisas do tipo Survey e Estudo de Caso. 

As dissertações e teses classificadas no foco temático “Características do 

Professor” são estudos que analisam as características dos professores de 

Biologia/Ciências, suas concepções e práticas, conhecimentos, representações 

sociais, critérios de avaliação etc. 

As problemáticas investigadas foram classificadas conforme o quadro 

abaixo. 

Quadro 9 - Classificação das pesquisas em Ensino de Biologia defendidas entre 1972-2011 
contidas no foco temático “Características do Professor”. 
Problemáticas Caracterização Documentos 
Concepções e 
representações dos 
professores 

Identificam e analisam as concepções, 
representações, percepções e ideias 
dos professores de Biologia de 
diversos níveis de ensino sobre 
educação, ensino, aprendizagem, 
ciência etc. 

20; 25; 31 

Análise de práticas 
pedagógicas dos 
professores 

Identificam e analisam as concepções e 
representações dos professores, 
procurando comparar essas 
concepções com a prática pedagógica 
exercida pelos docentes. 

09; 18; 38; 42; 
58; 79 

 

O primeiro subgrupo se refere aos estudos sobre as concepções, 

representações, percepções e ideias dos professores sobre assuntos que estão 

presentes na prática pedagógica. Para alcançar os objetivos geralmente os 

pesquisadores se utilizam de entrevistas, questionários que são aplicados aos 

docentes. O primeiro Doc. 20 (USP, 2006) tem como objetivo conhecer as 

percepções de professores biólogos e graduandos em Ciências Biológicas sobre 

as relações existentes entre motivação e ensino de Genética. Para alcançar os 
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objetivos o instrumento utilizado foi a entrevista estruturada. O Doc. 25 (PUC-

PR, 2011) teve como problema central de pesquisa verificar como está o diálogo 

entre religião e ciência no contexto acadêmico de Curitiba, contrapondo a 

percepção dos profissionais das Ciências Humanas com a visão dos 

profissionais das Ciências da Natureza, utilizando para alcançar esses objetivos 

a coleta de dados por meio de questionários. O último documento deste 

subgrupo (Doc. 31, USP, 2001) procura verificar os conhecimentos dos 

professores de Ciências sobre tuberculose, visando oferecer subsídios aos 

profissionais da área de saúde e educação. Para coleta de dados utilizou-se de 

questionário constituído de duas partes: a primeira contendo 10 questões 

referentes a aspectos pessoais e profissionais do professor e a segunda, com 10 

questões abrangendo diferentes áreas da tisiologia (tuberculose). 

O segundo e último subgrupo de trabalhos classificados no foco temático 

“Característica do Professor” reúne seis documentos. Esse subgrupo trata das 

concepções e representações dos docentes, assim como das repercussões dessas 

ideias sobre sua prática pedagógica.  

O primeiro (Doc. 09, USP, 1973) procura verificar a variação de notas 

atribuídas por professores de Biologia a um mesmo conjunto de provas, ou seja, 

a pesquisadora examina as práticas de avaliações de professores de Biologia das 

escolas estaduais de Ribeirão Preto. O Doc. 18 (IMES-SBC, 1988) tem como 

objetivo estabelecer como professores de Biologia, Física e Química do segundo 

grau avaliam o potencial didático das notícias científicas como recurso de 

ensino na área de Ciências. Para isso utilizou-se de questionários. O Doc. 38 

(FIOCRUZ, 2011) investiga os conhecimentos, representações sociais e práticas 

pedagógicas de docentes em relação a Leishmanioses. Já no caso dos Doc. 42 

(UMC, 2007) e Doc. 79 (UMC, 2006) são trabalhos que analisam os 

conhecimentos e a maneira pelas quais os professores representam a 

Biotecnologia e utilizam essas representações no processo ensino-

aprendizagem, utilizando para isso de questionários. Por fim, o Doc. 58 (UNIR, 

2009) está direcionado para professores de Biologia, considerando o uso das 

terminologias técnicas contidas nos conteúdos da disciplina de Biologia, nos 

procedimentos didático-pedagógicos e nas aprendizagens.  
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Dissertações e teses sobre Formação de Conceitos: 

Classificamos três documentos para este descritor (3,2% do total de 93 

DTs). Houve apenas um estudo dedicado secundariamente a esse foco. Os 

trabalhos estão distribuídos em duas dissertações de mestrado e uma tese de 

doutorado defendida em duas diferentes instituições que são a USP (dois docs.) 

e UFRGS. 

Os trabalhos deste foco temático estão concentrados nas décadas de 1990 

e anos 2000. O reduzido número de trabalhos dedicados a este foco temático 

também foi verificado por Teixeira (2008) em sua tese de doutorado, quando 

considerou a totalidade das DTs em Ensino de Biologia no país. 

Quanto ao nível escolar temos um trabalho que foi dedicado ao Ensino 

Médio, outro não abordou um nível específico de ensino e, por isso, foi 

classificado como Geral e o último documento abordou o Ensino Médio 

juntamente com o Ensino Superior. 

Em relação ao Gênero de Pesquisa temos uma Pesquisa de Intervenção e 

duas Pesquisas Descritivas; uma referente à Análise de Conteúdo junto com 

Estudo de Caso e a outra é uma Análise de Conteúdo conjugada com Pesquisa 

Histórica. 

A classificação dessas dissertações e teses em relação às problemáticas 

investigadas está descrita no quadro abaixo: 

Quadro 10 - Classificação das dissertações e teses em Ensino de Biologia defendidas entre 
1972-2011 e contida no foco temático “Formação de Conceitos”. 
Problemática Caracterização Documentos 
Identificação de variação de 
concepções conforme faixa 
etária, faixa de escolarização. 

Pesquisas que identificam as 
concepções dos estudantes e 
analisam o desenvolvimento dessas 
ideias por faixa etária ou faixa de 
escolarização. 

103 

Modelos de ensino e 
mudança conceitual 

Propõem e testam modelos de ensino 
procurando proporcionar a mudança 
conceitual 

87 

Compreensão de como 
determinado conceito é 
entendido por diferentes 
classes de sujeitos 

Investigam diferentes classes de 
pessoas (alunos, professores, pessoas 
em geral) para identificar suas 
noções/concepções sobre 
determinados conceitos em Biologia.  

88 
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O Doc. 103 (UFRGS, 1996): a pesquisadora realiza uma revisão histórica 

das concepções acerca do processo digestivo humano na antiguidade até o 

século XX e examina também os conhecimentos adquiridos pelos estudantes do 

Ensino Médio e Ensino Superior ao longo de seu processo de estudo, por meio 

da análise das diferentes compreensões por eles manifestadas.  

O Doc. 87 (USP, 1999) analisa o discurso dos alunos durante o momento 

de aprendizado da teoria da evolução, buscando revelar as concepções dos 

estudantes, seus modelos explicativos e as modificações ocorridas no discurso 

durante uma sequência de aulas aplicadas a um conjunto de 10 estudantes do 

Ensino Médio. 

O Doc. 88 (USP, 2003): a autora examina as origens e a diversidade de 

ideias cotidianas sobre herança biológica entre aqueles que convivem 

diariamente com doenças genéticas.  Conclui que as ideias e explicações 

encontradas nos diversos contextos investigados envolvendo pessoas de 

comunidades específicas, crianças, consulentes de diferentes níveis de 

escolaridade são sincréticas e influenciadas pelos conhecimentos cotidianos.  

 

Dissertações e Teses sobre História e Filosofia da Ciência: 

O descritor “História e Filosofia da Ciência” foi encontrado em três 

documentos, equivalendo a 3,2% das 93 DTs analisadas. Como foco secundário 

apareceu apenas em um trabalho. 

Em relação à distribuição ao longo das décadas, os três trabalhos 

caracterizados neste foco temático foram encontrados somente a partir dos anos 

2000, estando ausente nas demais décadas. São trabalhos voltados para abordar 

aspectos ligados à História da Ciência e Filosofia ou Epistemologia da Ciência, 

contribuindo com um ensino mais interessante, mostrando que o conhecimento 

científico é falível e não é constituído de verdades absolutas. É através da 

História da Ciência que podemos esclarecer concepções erradas que vem se 

perpetuando por décadas no ensino das disciplinas científicas. 
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Os três documentos caracterizados neste foco, se referem a dissertações 

de mestrado, com estudos defendidos em duas diferentes instituições que 

seriam a PUC-SP (dois docs.) e UFSC. São trabalhos voltados para o Ensino 

Superior (doc. 45 e doc. 60) e Ensino Médio (doc. 47). 

Em relação ao gênero do trabalho acadêmico as pesquisas são 

classificadas em Pesquisas Descritivas voltadas para a Análise de Conteúdo 

(dois trabalhos) e Análise de Conteúdo em conjunto com Pesquisa de 

Intervenção no terceiro trabalho. 

As problemáticas investigadas dentro deste descritor são apresentadas 

no quadro abaixo:  

Quadro 11 - Classificação das dissertações e teses em Ensino de Biologia no período de 1972-
2011 contidas no foco temático “História e Filosofia da Ciência”. 
Problemática Caracterização Documentos 
História, 
Filosofia/Epistemologia da 
Ciência 

Enfocam aspectos da História e 
Filosofia da Ciência e, às vezes, 
também referentes à Epistemologia 
da Ciência e seus reflexos para o 
ensino de Ciências/Biologia e a 
formação de professores. 

45; 47; 60 

 

Os três trabalhos classificados no foco temático “História e Filosofia da 

Ciência” foram alocados no quadro 11. São eles o Doc. 45 (PUC-SP, 2005), que 

teve como objetivo pesquisar os fundamentos da relevância da História da 

Ciência na formação inicial (licenciatura) de docentes de Ciências Naturais e 

Matemática visando contribuir para com as discussões sobre a interface entre a 

História da Ciência e a formação docente. Segundo o autor para fazer com que a 

História da Ciência atinja o âmago da educação científica deve, 

necessariamente, fazer parte da formação docente e fincar nela fundamentos de 

sua relevância, pois, os conhecimentos da História da Ciência em que se licencia 

o discente são indispensáveis à sua formação docente e à sua prática 

profissional, considerando que o conhecimento científico não é a-histórico, mas 

consequência das atividades humanas e, portanto, susceptível a mudanças e 

influências. A sua aprendizagem proporciona ao docente a contextualização 

sócio-histórica da ciência e o rompimento com as imagens ingênuas sobre ela.  

Para alcançar o objetivo fez o levantamento e seleção bibliográfica da literatura 
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acadêmica pertinente ao tema e dos instrumentos políticos educacionais (leis, 

resoluções, PCNs, Propostas Curriculares); levantamento e análise das grades e 

ementas curriculares dos cursos de licenciatura em Química, Biologia, Física e 

Matemática de 11 universidades. 

Doc. 47 (UFSC, 2002) teve como problema verificar como os professores 

de Ciências Naturais (Física, Química e Biologia) podem tornar o processo 

ensino-aprendizagem mais eficaz no aspecto de diminuir a credulidade de 

estudantes do Ensino Médio em pseudociências. 

Por fim, o Doc. 60 (PUC-SP, 2005) objetivou refletir sobre a complexidade 

do processo histórico acerca da institucionalização da Ciência no Brasil através 

dos trabalhos em Fisiologia no Instituto de Ciências Biomédicas e no Instituto 

de Biociências da Universidade de São Paulo. Com efeito, a pesquisa analisa a 

institucionalização da Fisiologia no país, considerando sua manifestação no 

ensino, pesquisa e publicação. Segundo o pesquisador o estudo contribui com a 

História da Ciência no Brasil e com o programa de Estudos Pós-Graduados em 

História da Ciência da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

 

Dissertações e teses sobre Formação de Professores: 

Os trabalhos orientados para esta temática totalizaram apenas três 

documentos (3,2% das 93 dissertações e teses analisadas) e apenas um trabalho 

trouxe a temática de forma secundária. Os três documentos se referem a 

dissertações de mestrado defendidas em três diferentes instituições: Fundação  

Escola de Sociologia e Política de São Paulo; Universidade Estadual de 

Campinas; Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 

A análise das dissertações em “Formação de Professores” ao longo do 

tempo revelou que um dos trabalhos apareceu na década de 1970 e os outros 

dois nos anos 2000. A distribuição dos trabalhos em relação ao nível de ensino 

mostra dois estudos focalizados no Ensino Médio e um no Ensino Superior. Em 

relação ao Gênero do Trabalho Acadêmico temos dois trabalhos centrados em 

Análise de Conteúdo e uma Pesquisa de Intervenção. 
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Em relação às problemáticas investigadas os trabalhos foram 

classificados em dois subgrupos descritos no quadro abaixo. 

Quadro 12 - Classificação dos estudos em Ensino de Biologia, defendidos entre 1972-2011 
contidos no foco temático “Formação de professores” 
Problemática Caracterização Documentos 
Estudos sobre cursos e/ou 
disciplinas associadas à 
formação inicial do professor 
em nível superior de ensino. 

Analisam cursos de licenciatura em 
Ciências Biológicas, especialmente, 
a prática de ensino e o estágio 
supervisionado; projetos e 
propostas alternativas para o 
estágio. 

35 

Estudos sobre cursos de 
Formação Continuada 
(formação em serviço). 

Examinam programas de formação 
continuada 

43; 52 

 

Nota-se pelas problemáticas investigadas que existe a preocupação com a 

formação inicial do professor e também com a formação continuada como 

formas de melhorar o ensino presente nas escolas. O primeiro documento é 

sobre formação inicial do professor (Doc. 35, FESP-SP, 1979): é um trabalho que 

mostra a preocupação com a formação do professor vem desde a década de 

1970. É um estudo dedicado a Prática de Ensino e ao Estágio Supervisionado, 

mostrando a importância dos mesmos para formação de professores. A autora 

desejava analisar a adequação dos cursos de Prática de Ensino e Estágio 

Supervisionado na formação de professores de Ciências. O procedimento 

adotado foi a comparação entre as avaliações do curso feitas pelos professores 

que passaram pelas disciplinas pedagógicas da maneira tradicional e outros, 

cujo curso de Prática de Ensino e Estágio Supervisionado teve como tônica o 

contato direto com atividades e problemas do ensino de Ciências. A autora 

afirma que o trabalho representa uma contribuição no sentido de dar à Prática 

de Ensino e ao Estágio Supervisionado a dimensão da integração com a 

realidade escolar, essencial à formação de profissionais capacitados a promover 

o ensino de ciências, ou seja, aproximar os licenciandos da realidade escolar. 

O Doc 43 (UNICAMP, 2005) tem como objetivo a formação de 

professores em exercício para o uso de softwares educacionais no ensino de 

Biologia, assim como na avaliação deste processo e no levantamento das 

condições das escolas e professores envolvidos. A ideia seria capacitar os 
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professores e melhorar o processo de ensino-aprendizagem de conteúdos de 

Biologia. Por fim, o Doc. 52 (PUC-MG, 2005) teve como objeto de estudo um 

grupo de professores de Biologia e Química de uma escola da rede estadual de 

Belo Horizonte. Esses professores tinham como objetivo estudar, discutir e 

propor mudanças curriculares para o Ensino Médio nas disciplinas de Biologia 

e Química proposto pela secretaria do estado da Educação de Minas Gerais. 

 

Dissertações e teses sobre Organização do Espaço Escolar: 

Apenas um trabalho foi classificado no foco temático “Organização do 

Espaço Escolar”, trata-se do Documento 96 referente a uma dissertação de 

mestrado defendida em 2009, na Universidade Estadual do Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro, tendo como nível de ensino investigado o Ensino Superior.  

Em relação ao Gênero do Trabalho Acadêmico o documento é referente a 

uma Pesquisa Descritiva voltada para Análise de Conteúdo. O objetivo do 

trabalho foi contribuir com a compreensão das políticas públicas de Ensino 

Superior identificando as principais causas da evasão discente nos cursos de 

licenciatura da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Os 

motivos da evasão foram verificados através da percepção dos alunos evadidos 

dos cursos de Licenciatura, entre os quais está o curso de Biologia. Segundo a 

pesquisadora, os resultados encontrados neste estudo mostram que a 

“naturalização” da evasão impede que a instituição conheça o seu real 

dimensionamento e revelam que a evasão ocorre pela ação conjunta de diversos 

fatores. A autora comenta também que alguns dos fatores causadores da evasão 

podem ser minimizados e até mesmo combatidos por meio de uma política 

institucionalizada para todos os cursos sendo necessário saber reconhecê-los. 

 

 3.2.3- Subáreas da Biologia privilegiadas nas dissertações e teses:  

Por meio deste descritor procuramos identificar quais as subáreas da 

Biologia que são de interesse para os pesquisadores de nosso grupo de DTs e 

aquelas que ainda são pouco exploradas. 
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O apêndice G mostra um quadro com a classificação das 93 DTs para este 

descritor e no gráfico abaixo também é possível observar a distribuição das 

dissertações e teses quanto às subáreas privilegiadas no conjunto de trabalhos 

examinados na pesquisa. 

Gráfico 6 - Distribuição das dissertações e teses em Ensino de Biologia (1972-2011) quanto a 
classificação nas subáreas em Ensino de Biologia. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A quantidade de trabalhos ultrapassa os 93 documentos porque algumas 

DTs foram classificadas em mais de uma subárea. Ao analisar o gráfico, 

verificamos que 23 trabalhos abordaram o Ensino de Biologia genericamente, 

sem especificar um conteúdo ou conceito mais específico. Esses documentos 

foram classificados na categoria Biologia Geral e estão concentrados 

principalmente nos anos 2000 (19 das 23 DTs classificadas nesta categoria), 

abrangendo instituições de várias regiões do Brasil. São trabalhos focados em 

estudos sobre Currículos e Programas; Características do Professor; Recursos 

Didáticos; Formação de Professores; Características dos Alunos; Conteúdo e 

Método, etc. Alguns estudos classificados em Biologia Geral também foram 

enquadrados na categoria outros, mantendo relação entre a Biologia e outras 

áreas como Educação Ambiental, Saúde, Bioquímica, Biotecnologia, Anatomia e 

outras áreas também voltadas para o Ensino de Ciências (Física, Química e 

Matemática).  
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A subárea específica de maior interesse dos pesquisadores foi a Ecologia. 

São trabalhos que estão presentes a partir da década de 1990, mas estando a 

maioria concentrados nos anos 2000 (13 dos 17 docs. identificados nesta 

subárea). São pesquisas que mantém relação com questões voltadas 

principalmente para a interface Ecologia- Educação Ambiental.  Foi a partir da 

pós II Guerra que os problemas ambientais começaram a se agravar nos países 

desenvolvidos e depois no mundo todo, desta forma, a escola tem papel 

fundamental na conscientização dos indivíduos sobre as questões relacionadas 

à Natureza e Meio Ambiente que fazem parte das áreas de Ciências Humanas e 

Naturais, neste sentido, a Biologia tem muito a contribuir com estas questões 

(KRASILCHIK, 2004; AMARAL, 2001). Os trabalhos classificados para a 

subárea em Ecologia foram encontrados em 15 diferentes instituições sendo 

destacada a USP com três trabalhos. Quanto aos focos temáticos os estudos se 

concentraram em Conteúdo e Método (9); Recursos Didáticos (5) e Currículos e 

Programas (3).  

Outra subárea de destaque foi a Genética com 14 trabalhos. Os 

documentos estão concentrados nos anos 2000. Somente um documento foi 

encontrado na década de 1990. Alguns pesquisadores trabalharam com outras 

áreas vinculadas a Genética como Citologia, Biotecnologia, Microbiologia, etc. 

Os trabalhos voltados para o ensino de Genética foram encontrados em 

sete instituições, com destaque para USP (seis trabalhos) e UMC (três 

trabalhos). As principais problemáticas investigadas envolveram: Recursos 

Didáticos; Conteúdo e Método; Características do Aluno com quatro trabalhos 

cada. 

A subárea de Fisiologia se destacou com 12 trabalhos, sendo que três 

deles apresentaram interface com as áreas de Anatomia e Bioquímica. São 

estudos concentrados nos anos 2000, exceto um que foi defendido na década 

1990. A maioria das problemáticas investigadas estão voltadas para Recursos 

Didáticos (oito trabalhos) com objetivo de desenvolver materiais didáticos para 

o ensino de Fisiologia e analisar a aplicabilidade desses recursos didáticos. 



105 

 

Citologia e Zoologia também foram subáreas de interesse dos 

pesquisadores, com nove trabalhos cada. As duas subáreas tiveram seus 

trabalhos concentrados nos anos 2000. Os focos temáticos de principal interesse 

para as dissertações e teses classificadas na subárea de Citologia foram: 

Conteúdo e Método (quatro docs.); Currículos e Programas (dois docs.); 

Recursos Didáticos (dois docs.) e Características do Aluno (um doc.). Zoologia 

teve como focos de interesse e destaque Recursos Didáticos (cinco docs.). 

Outra subárea presente nos trabalhos foi dedicada ao ensino de 

Evolução. Ela totaliza apenas oito documentos encontrados nos anos 2000, 

exceto para um documento que foi encontrado no final da década 1990. São 

estudos defendidos em seis instituições, sendo a UFPE e UFBA com dois 

trabalhos cada; PUC-PR; PUC-SP; PUC-RJ e USP com um trabalho. Os focos 

temáticos presentes nestes trabalhos são: Recursos Didáticos (3); Características 

do Aluno (2); Características do Professor (1); Currículos e Programa (1); 

Conteúdo e Método e Formação de Conceitos (1). 

A subárea ligada à Microbiologia teve quatro documentos defendidos 

entre 2001 e 2009. Com focos temáticos ligados a Características do Aluno (1); 

Características do Professor (1); Conteúdo e Método (2). 

Na categoria “outros” foram reunidos documentos classificados em mais 

de uma subárea sendo aqueles voltados para Biologia Geral em associação com 

Ciências, Matemática, Química, Física e Geografia. Outro grupo de estudos para 

esta categoria está ligado a temas interdisciplinares que também são 

classificados em Biologia Geral ou outras áreas afins às de Ciências Biológicas 

como Educação Ambiental (13 docs.); Saúde (seis docs.) e Educação Sexual (um 

doc.). Finalizando, as dissertações e teses classificadas no grupo “outros” 

concentram trabalhos dedicados às subáreas Bioquímica (5); Anatomia (4); 

Embriologia (1) e Biotecnologia (2). No total são 46 trabalhos classificados 

dentro deste grupo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao finalizar a dissertação, apresentamos algumas conclusões e 

sintetizamos informações sobre a produção investigada, ressaltando que a 

questão norteadora do trabalho foi: quais as características e tendências das 

dissertações e teses em Ensino de Biologia produzidas entre 1972 e 2011 em 

programas de pós-graduação não vinculados às áreas de Educação e Ensino de 

Ciências?  

Foram identificadas 109 dissertações e teses relativas ao Ensino de 

Biologia que atendiam ao recorte estabelecido para pesquisa. Este grupo de 

trabalhos corresponde a 12% da produção acadêmica em Ensino de Biologia no 

país. Desse montante, 93 trabalhos foram analisados em sua integralidade, 

porque para os outros 16 trabalhos não conseguimos obter cópias em tempo 

hábil para análise. 

Verificamos que o grupo de trabalhos examinados teve crescimento 

pequeno e irregular em termos quantitativos até o ano de 1996; este fato pode 

ser explicado, como foi citado anteriormente, através da literatura que indica 

que faculdades, institutos e centros específicos e distantes das problemáticas da 

área de educação rejeitavam, dificultavam ou ignoravam os problemas 

educativos como temas de pesquisa e de realização de trabalhos acadêmicos 

(CACHAPUZ et al., 2005; NARDI, 2007; 2014). O avanço no volume de defesas 

acontece nos últimos 14 anos, período compreendido entre 1998 e 2011, com 

quase 93% das dissertações e teses produzidas. Isso expressa, a nosso ver, um 

moderado movimento de aceite da pesquisa educacional e, de modo mais 

amplo, da pesquisa em Ciências Humanas e Sociais em centros e institutos que 

antes não reconheciam essas áreas ou simplesmente não se interessavam por 

problemáticas relativas ao ensino e às qualificavam como ciência de segunda 

classe. 

Toda essa produção foi desenvolvida em 40 diferentes instituições de 

Ensino Superior, sendo que 74% é oriunda de instituições públicas. Dentre as 

instituições públicas se destacam aquelas localizadas no estado de São Paulo 
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(USP e UNICAMP, com 30 documentos), seguidas de universidade localizada 

no Rio de Janeiro, a UFRJ, com oito documentos. Com isso, a produção 

estudada se concentra na Região Sudeste. 

Quanto as áreas referentes aos programas de pós-graduação que 

apresentaram DTs em Ensino de Biologia no período 1972-2011 encontramos 

significativa presença de DTs na área de Ciências Biológicas (38 trabalhos), 

seguidas das áreas de Bioquímica (9 trabalhos); Língua Portuguesa, Linguística 

e Letras (9); Biotecnologias (8). Além disso, encontramos trabalhos em diversos 

outros programas, porém em quantidade menor de documentos, como Design, 

Engenharia Ambiental, Física, Psicologia, Geografia, Ciências Veterinárias, 

Agronomia, Sexologia, Teologia e Oceanografia, mostrando a existência de 

preocupação com questões relacionadas ao ensino-aprendizagem em diversos 

programas não ligados a área de Educação e Ensino de Ciências. 

Em nível de titulação predominam as dissertações de mestrado (83% da 

produção examinada). As teses de doutorado correspondem a 15% da 

produção.  

Quanto aos autores verificamos a predominância de mulheres 53%. 

Apesar de termos uma diferença pequena entre homens e mulheres, elas ainda 

são maioria entre aqueles que desenvolvem trabalhos na subárea de “Ensino de 

Biologia”. 

Ao consultar o currículo dos autores na Plataforma Lattes do CNPq 

verificamos que 57% possuem formação inicial em Ciências Biológicas e/ou 

História Natural. Parece razoável argumentar que este é um elemento decisivo 

para a escolha dos mestrandos e doutorandos em selecionar a subárea de 

Ensino de Biologia como campo de pesquisa. Conforme assinala Teixeira (2008), 

“boa parte dos pós-graduandos na área são professores atuantes nos mais 

diversos níveis de escolarização, tal fato pode representar um aspecto positivo 

no sentido de maior aproximação do campo de pesquisa em relação à realidade 

presente no sistema educacional escolar” (p. 201). 
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A informação sobre os orientadores constatou uma variedade de 

pesquisadores que orientam trabalhos na subárea de nosso interesse. Ao 

examinar o Currículo Lattes desses sujeitos, verificamos que a maioria não está 

ligada a linhas de pesquisa em Ensino de Biologia. Poucos são os orientadores 

com envolvimento sistemático com a pesquisa em Ensino de Biologia. 

Entretanto, para alguns, constatamos que apesar de serem pesquisadores 

vinculados às “áreas duras” (hard science), também atuam em linhas de 

investigação focando problemas educacionais.  

Cruzando os resultados da análise do descritor “orientadores”, com as 

informações sobre as instituições e centros de produção, não detectamos 

indícios da presença de centros com tradição de pesquisa em Ensino de 

Biologia. Por enquanto, há iniciativas pontuais, representadas por alguns 

pesquisadores isolados que, mesmo estando lotados em institutos específicos 

(Biologia, Biociências, Biologia Molecular, etc.), criam interfaces com as 

questões de ensino e passam a desenvolver paralelamente atividades nessa área 

(pesquisa, orientação, produção de material didático).  

Em relação ao nível escolar predominam estudos voltados ao Ensino 

Médio (35,4%) e a Educação Superior (30%). O Ensino Fundamental 

corresponde a 22,5% da produção examinada, com trabalhos mais voltados 

para séries finais dessa faixa de escolarização. Nenhum trabalho incidiu sobre a 

Educação Infantil. Tal fato pode ser explicado porque a Biologia se materializa 

como disciplina específica no Ensino Médio, estando diluída no Ensino 

Fundamental na forma dos conteúdos de Ciências Naturais. Em relação à 

Educação Superior, ela é responsável pela formação de Biólogos e professores 

de Biologia. 

Quanto as principais problemáticas investigadas detectamos a presença 

das seguintes categorias em ordem decrescente de quantidade de trabalhos a 

elas dedicados: Recursos Didáticos (34); Conteúdo e Método (24); 

Características do Aluno (12); Currículos e Programas (11); Características do 

Professor (9); Formação de Conceitos (3); História e Filosofia da Ciência (3); 

Formação de Professores (3); Organização do Espaço Escolar (1). 
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Recursos Didáticos e Conteúdo e Método foram os focos que aglutinaram a 

maior quantidade de dissertações e teses. Nos trabalhos classificados como 

Recursos Didáticos predominam estudos sobre análise dos livros didáticos como 

recurso no processo ensino e aprendizagem e o uso da informática na educação, 

com a utilização de computadores, softwares educativos, laboratórios virtuais, 

etc. O uso de jogos, recursos lúdicos, revistas e artigos também aparecem nas 

pesquisas voltadas ao intento de auxiliar o processo de construção do 

conhecimento.  

As dissertações e teses classificadas em Conteúdo e Método são voltadas 

para planejamento, aplicação, avaliação de métodos e técnicas de aprendizagem 

visando superar o ensino tradicional e oferecer alternativas para melhorar o 

ensino-aprendizagem. Aqui aparece a tendência pragmática que esperávamos, 

isto é, ao analisar parte significativa desse grupo de DTs, a sensação que temos 

é que os pesquisadores centram foco nas questões de ensino-aprendizagem, em 

estudos restritos a aspectos relacionados ao uso de recursos e estratégias 

didáticas.  

Entre os focos temáticos que apresentam um número menor de trabalhos 

estão pesquisas dedicadas às Características dos Alunos: trabalhos em que os 

autores procuram identificar e analisar as concepções, percepções, conceitos, 

manifestações dos educandos sobre temas relacionados à Biologia. Outros 

estudos analisam competências, habilidades dos estudantes em avaliações como 

testes, provas, etc. Em “Currículos e Programas”, os poucos trabalhos 

encontrados analisam as propostas curriculares, exames vestibulares, estrutura 

curricular dos cursos de formação de professores e estudos que articulam 

questões curriculares à prática pedagógica. 

Sobre Formação de Professores a preocupação é quase inexistente, tanto 

considerando a formação inicial, quanto à formação continuada. Outros focos 

temáticos praticamente ausentes. É o caso das temáticas ligadas à “Organização 

do Espaço Escolar”, mostrando o desinteresse dos pesquisadores sobre aspectos 

ligados a organização da escola e universidade e em relação a questões 

envolvendo o ensino-aprendizagem de Biologia. Neste caso, os dados são 
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similares aos resultados obtidos quando consideramos a pesquisa em Ensino de 

Biologia como um todo (TEIXEIRA, 2008). 

Outros focos temáticos tradicionais nas pesquisas em Educação em 

Ciências praticamente não aparecem nos estudos aqui investigados. É o caso 

dos estudos dentro de problemáticas ligadas à História e Filosofia da Ciência, 

Formação Conceitual e Características do Professor.  

Em relação às áreas de conteúdos presente no Ensino de Biologia, os 93 

documentos analisados na íntegra revelaram que 23 trabalhos abordam o 

Ensino de Biologia de forma genérica, sem especificar um conteúdo ou conceito 

específico. A subárea específica de maior interesse foi em Ecologia (13 docs.), 

com trabalhos que mantém forte relação com a Educação Ambiental. As outras 

áreas detectadas foram: Genética (14 docs.); Fisiologia (12 docs.); Citologia e 

Zoologia (9 docs. cada); Evolução (8 docs.); Microbiologia (4 docs.). 

A distribuição das 93 dissertações e teses em relação aos gêneros de 

trabalho acadêmico revelou o predomínio das pesquisas. Entre as Pesquisas 

Descritivas (70%) temos a grande maioria dando ênfase às Análise de Conteúdo 

(58%), ou seja, 54 estudos classificados nesta categoria, versando sobre a análise 

de livros didáticos, questionários, entrevistas aplicadas junto a professores e/ou 

alunos, seguidos de Estudos de Caso (6 docs.), Surveys (3 docs.), Pesquisa 

Bibliográfica (um doc.) e Pesquisa Histórica (um doc.). 

Em relação às Pesquisas Ativas (47%) se destacam as Pesquisas de 

Intervenção (17 docs.), seguidas das Pesquisas & Desenvolvimento (15 docs.), 

Pesquisa Ação (3 docs.) e Pesquisas Experimentais (9 docs.). Encontramos 

também, em quantidade bem menor, Ensaios (2 docs.) e Relatos de Experiência 

(1 doc.). 

Um ponto adicional a destacar em relação a esse conjunto de trabalhos é 

que eles demonstram claramente preocupação de caráter mais pragmático, no 

sentido de serem conduzidas pesquisas ligadas às problemáticas relativas ao 

desenvolvimento e testes de metodologias (sequências didáticas, unidades de 

ensino) e, principalmente, de recursos didáticos. São trabalhos cujo objetivo 
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seria obter respostas imediatas a problemas educacionais existentes 

internamente à sala-de-aula, notadamente aqueles mais específicos ao ambiente 

da aula. Questões mais amplas que afetam a Educação em Ciências, a Escola e a 

Educação em sentido mais amplo, são simplesmente ignorados.   

Por fim, notamos também certo distanciamento em relação a referenciais 

teóricos comumente encontrados nas DTs da área de Educação em Ciências. 

Boa parte dos trabalhos analisados, tende a não adotar referenciais teóricos 

específicos, prevalecendo as “revisões de literatura”, tratando de temáticas 

específicas relativas ao problema de pesquisa investigado (Ex.: aulas de campo, 

aulas práticas, informática na educação, ludicidade, lexicografia pedagógica, 

laboratórios virtuais, etc.). Poucos trabalhos utilizaram autores clássicos como: 

Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, David Ausubel, etc.   Quanto às características 

de natureza metodológica, existe significativo número de trabalhos que envolve 

pesquisas voltadas para o desenvolvimento de materiais e recursos didáticos 

(pesquisa & desenvolvimento), além de algumas a desenvolverem 

metodologias de ensino, testando suas proposições em pesquisas de 

intervenção, pesquisas quase-experimentais ou mesmo experimentais, com a 

utilização de grupos controle e experimental.     

Com este trabalho, ampliamos as informações existentes sobre a pesquisa 

educacional, com a divulgação de características e tendências que marcam a 

produção acadêmica em Ensino de Biologia no país, particularmente 

considerando o grupo de DTs aqui examinado, tratando de questões como: a 

evolução histórica dessa produção acadêmica; instituições com tradição de 

pesquisa na referida área de estudo; distribuição geográfica; níveis de ensino 

privilegiados no conjunto de trabalhos; temáticas e problemas priorizados; e, 

modalidades de pesquisa que caracterizam esse conjunto de trabalhos. 
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APÊNDICE A- Modelo de ficha utilizado para a classificação das dissertações e teses 
 

FICHA DE CLASSIFICAÇÃO 
 

CHAVES, Gilberto. A importância do Biólogo na Educação Sexual: reflexões baseadas nas estruturas curriculares de 50 
Instituições de Ensino Superior. Rio de Janeiro, 1998. Programa de Pós-Graduação em Sexologia, Universidade Gama Filho. 
Dissertação de Mestrado. (Orientador: Pedro Jurberg). Doc. 22 
 
RESUMO: Todos os dias a sociedade exige respostas para uma série de questões que afligem o mundo contemporâneo. Dentre estas 
preocupações, encontra-se a expansão demográfica desordenada sem planejamento familiar e da natalidade, o aumento crescente da 
gravidez não planejada em adolescentes e a proliferação de doenças sexualmente transmissíveis, o que remete a necessidade de 
controle destas distorções e, por conseguinte, sobre o papel do educador sexual como uma das formas de resolução destas 
dificuldades. Através do levantamento das Leis, Códigos, Resoluções e Pareceres que envolvem a atividade de diferentes 
profissionais, além da análise de estruturas curriculares de diversas Instituições de Ensino Superior, verificou-se a necessidade de 
aprimoramento no perfil dos cursos de Biologia com a finalidade de transformar o Biólogo em um dos agentes responsáveis, junto a 
outros profissionais, na participação do processo de educação sexual, sobretudo dos adolescentes, visando a melhoria da qualidade de 
vida de toda a população. Acredita-se que, através da disponibilização de recursos adequados poder-se-ia propiciar a discussão, 
informação e reflexão principalmente junto aos que iniciam sua vivência na adolescência das temáticas anteriormente mencionadas.  
 
Palavras-Chave: Cursos de Formação; Formação do Biólogo; Educação Sexual. 
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APÊNDICE B - Instituições: Classificação quanto à natureza institucional e 
quantidade de documentos por IES.  
                        
N Nome Sigla Natureza N. 

1 Fundação Oswaldo Cruz FOC Pública Federal 5 
2 Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo FESP-SP Privada 1 

3 Fundação Universidade Federal de Rondônia UNIR Pública Federal 1 
4 Fundação Visconde de Cairu FVC-BA Privada 1 
5 Instituto Metodista de Ensino Superior - São Bernardo do 

Campo 
IMES -SBC Privada 1 

6 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro PUC-RJ Privada 2 
7 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC-SP Privada 5 
8 Pontifícia Universidade Católica do Paraná PUC-PR Privada 1 

9 Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais PUC-MG Privada 2 
10 Pontifícia Universidade Católica de Goiás PUC-GO Privada 1 
11 Universidade Braz Cubas UBC Privada 2 
12 Universidade Cruzeiro do Sul UNICSUL Privada 1 
13 Universidade de Brasília UnB Pública Federal 4 
14 Universidade de Mogi das Cruzes UMC Privada 7 

15 Universidade de São Paulo USP Pública Estadual 19 
16 Universidade do Vale do Rio dos Sinos UNISINOS Privada 1 
17 Universidade Estadual de Campinas UNICAMP Pública Estadual 11 
18 Universidade Estadual de Maringá UEM Pública Estadual 1 
19 Universidade Estadual do Ceará UECE Pública Estadual 1 

20 Universidade Estadual do Norte Fluminense UENF Pública Estadual 1 
21 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho” 
UNESP-Bot Pública Estadual 2 

22 Universidade Estadual do Rio Grande do Norte UERN Pública Estadual 1 
23 Universidade Estadual Santa Cruz UESC Pública Estadual 1 
24 Universidade Federal da Bahia UFBA Pública Federal 2 
25 Universidade Federal de Goiás UFG Pública Federal 1 

26 Universidade Federal de Lavras UFLA Pública Federal 1 
27 Universidade Federal de Mato Grosso UFMT Pública Federal 1 
28 Universidade Federal de Pernambuco UFPE Pública Federal 5 
29 Universidade Federal de Santa Catarina UFSC Pública Federal 5 
30 Universidade Federal de São Carlos UFSCAR Pública Federal 1 
31 Universidade Federal de São Paulo UNIFESP Pública Federal 1 

32 Universidade Federal de Uberlândia UFU Pública Federal 1 
33 Universidade Federal do Pará UFPA Pública Federal 1 
34 Universidade Federal do Paraná UFPR Pública Federal 2 
35 Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ Pública Federal 8 
36 Universidade Federal do Rio Grande do Norte UFRN Pública Federal 2 

37 Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS Pública Federal 3 
38 Universidade Gama Filho UGF Privada 1 
39 Universidade Luterana do Brasil ULBRA Privada 1 
40 Universidade Veiga de Almeida UVA Privada 1 
TOTAL 10

9 
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APÊNDICE C - Tabelas utilizadas para análise da base institucional que 
sustenta a produção acadêmica analisada. 
 
 
C.1 - Distribuição das 109 DTs sobre Ensino de Biologia considerando o grau de Titulação 
Acadêmica. 

Titulação Número de Documentos % 
Dissertações 91 83 
Teses 17 15 
Mestrado Profissional 2 2 
Total 110 100 
 
 
 
 
C.2 – Unidades detectadas com maior quantidade de DTs em Ensino de Biologia. 

Unidades IES Quantidade 
IOC  FOC-RJ 3 
IB USP 10 
IB UNICAMP 11 
ICB UFRJ 3 
PPG-Eng.Produção UFSC 5 
FSP USP 3 
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Apêndice D - Índice remissivo dos autores das dissertações e teses em Ensino 
de Biologia e sua formação (1972-2011). 

Nomes    Documentos           Formação 

ABREU-FIALHO, AP  01   Biologia 

AGUIAR, LEV   02   Química (lic./bach.) 

ALBUQUERQUE, TCC  03   Pedagogia  

ALLE, BR    04   Biologia 

ALMEIDA, AV   05   Biologia (lic./bach.) 

ALMEIDA, MCV   06   Biologia 

ARRUDA, FEC   07   Letras 

AZEVEDO, DT   08   **** 

BARBIERI, MR   09   História Natural  

BATISTA, GA   10  Design, comunicaçãoVisual 

BERNARDES, FF   11   Geografia (lic.) 

BIZERRIL, MXA   12   Biologia 

BORTONCELLO, O  13             **** 

BROCOS, LTS   14   Biologia (bach.) 

BUSATO, IRH   15   História Natural 

CAMILOTTI, FCP   16   Letras (lic.) 

CARDONA, TS   17   Biologia (lic./bach.) 

CARLI, EB    18   Física (lic.) 

CARVALHO, EO   19            Química (lic.), Pedagogia 

CASTELÃO, TB   20            Biologia, Psicologia 

CASTRO, PRRM   21   Biologia, Psicopedagogia 

CHAVES, G    22   Biologia 

CHENG, C    23   Engenharia Elétrica  

CHIATO, SMM   24   **** 
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COLONETTI, M   25   Filosofia 

CORDEIRO, RS   26   Biologia 

COSTA, JW    27            Matemática, Tecnologia em Mecânica 

                                                                   de Precisão, Desenho Industrial                                   

CUBO NETO, F   28   Biologia (lic.) 

CUGLER, DC   29   Ciências da Computação 

DUTRA, DBP   30    Farmácia e Bioquímica 

FARKUH, LC   31    *** 

FERNANDEZ, PM   32   Nutrição   

FERRAZ, MF   33   Biologia (lic.) 

FERREIRA, ASSBS   34   Publicidade e Propaganda 

FERREIRA, HR   35   Biologia 

FONSECA, GT   36   Sistemas de Informação 

FONSECA, MJCF   37   Biologia (lic.) 

FRANÇA, VH   38           Enfermagem, Artes, Desenho e 

                                                                         Plástica, Artes Plásticas     

GALANJAUSKAS, MA  39   Biologia (lic.),odontologia  

GOMES, MC    40   Biologia 

GUIMARÃES, LAF   41   Biologia (lic./bach.) 

GUIMARAES, WA   42    **** 

HORNINK, GG   43   Biologia (lic.) 

KANAMURA, AH   44   Biologia 

KAPITANGO-A-SAMBA, KK 45   Filosofia 

LAGE, FF    46   Biologia 

LEE, PS    47    ****  

LEIMIG, RA    48   Biologia (lic./bach.) 

LIMA, PG    49   Biologia 
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LOPES, AF    50            Biologia 

LOPES, WR    51   Biologia 

MACHADO, ARRM  52   Psicologia 

MACHADO, MMM  53   Ciências 

MADEIRA, APL   54   Biologia 

MANZOCHI, LH   55   Biologia 

MARINHO, ML   56   Letras 

MASSARANI, LM   57   Comunicação Social 

MATTOS, JLH   58   Biologia 

MENDES, CLS   59   **** 

NAVARRO, AC   60   Pedagogia, História 

NOBRE, JCL    61   Letras 

NOVAIS, AMF   62   **** 

OLIVEIRA, EA   63   Ciências/Matemática 

OLIVEIRA, GA   64   Biologia, Ed. Artística 

OLIVEIRA, MA   65   Biologia 

PACHECO, NL   66   História Natural 

PAULA, SR    67   Biologia 

PEGORARO, JL   68   Biologia 

PRAVADELLI, AMG  69   **** 

PRIMON, CSF   70   Biologia 

QUEIROZ, AK   71   Letras 

QUEIROZ, CAF   72   Biologia 

RANDI, MAF   73   Biologia 

RÊIS, AS    74      História, AdministraçãoEscolar, Filosofia 

REZENDE, PA   75   Biologia   

RIBEIRO, VK   76   Ciências (hab. Bio.) 



124 

 

RIOS, MAT    77   Biologia 

RODRIGUES, BCR   78   Biologia 

RODRIGUES, ER   79   Pedagogia, Biologia 

RODRIGUES, GBM   80   Letras 

ROSA, JC    81    Biologia 

SANTOS, AAN   82    **** 

SANTOS, JS    83   Biologia (lic.) 

SANTOS, LM   84   Biologia 

SANTOS, LOS   85             **** 

SANTOS, RE    86   Física, Odontologia 

SANTOS, SC    87, 88   Biologia 

SANTOS, WB   89   Biologia 

SARRAIPA, MF   90   Ed. Física, Pedagogia 

SETTIN, IC    91   Biologia 

SILLA, VCB    92   Medicina Veterinária 

SILVA, AR    93   Ciências Exatas 

SILVA, DF    94            Biologia (lic./bach.) 

SILVA, MA    95            Biologia (lic.) 

SILVA, MAVR   96            **** 

SILVA, V    97    Biologia (lic.) 

SILVEIRA, ESM   98   Biologia (lic.) 

SILVEIRA, GT   99       Ciências (hab.Bio), Pedagogia 

SILVEIRA, RVM   100   Biologia (lic./bach.) 

SOUZA, JB    101   **** 

SOUZA, NGS   102, 103  Biologia 

TEIXEIRA, TC   104   Nutrição 

TRETTEL, V    105   Biologia 
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TRIVELATO, SLF   106   Biologia (lic.) 

VARGENS, MMF   107   Biologia 

VILAS BOAS, RC   108   Biologia, Química (lic.) 

ZOLCSAK, E   109            Biologia 
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Apêndice E - Índice remissivo dos orientadores das dissertações e teses em 
Ensino de Biologia (1972-2011). 

Orientadores                                            Documentos 

 

ACCACIO, LO     96      

ALBUQUERQUE, FS    85 

AMABIS, JM      20,69,70, 100 

AMARAL JR, A     82 

ARAUJO-JORGE, TC    02, 59, 17 

AREAS, MA      28 

ARREGUI, CC     74 

BÁRBARA, L     80 

BELLINI, LM     48  

BELTRAMINI, LM     93 

BIANCONI, ML     08, 23 

BIZZO, NMV     87, 88 

BONINI, LMM     105 

BORDEST, SML     13 

BUENO, WC      18 

CAMARGO, DAF     09 

CARVALHO, HF     73 

CARVALHO, OLS     56 

CAVALCANTE, FG    21 

CESTARO, LA     49 

CORTELAZZO, AL     76, 83 

CRUZ, DM      47 

CRUZ, ER      54 
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DESTRO FILHO, JB     36 

DIONÍSIO, AP     71 

EL-HANI, CN     89,107 

FALCAO, JTR     05 

FARIA, DS      12 

FERRAZ, MHM     45, 60 

FERREIRA, JR     65 

FIALHO, FAP     15, 66, 97 

FILHO, SDV      98 

FROTA-PESSOA, O    106 

GALEMBECK, E     43, 63, 78, 91 

HECK, JN      72 

HEMAIS, BJW     75      

JURBERG, P      22 

KEMPINAS, WG     34 

KRIEGER, MG     16 

LENT, R      57 

LOPES JÚNIOR, E     06 

MEIRA, LRL      03 

MICHELS, G      53 

MOLENTO, CFM     92 

MOREIRA, DA     58 

MOREIRA, MIC     52 

MORINI, MSC     26 

NANTES, IL      19 

NASCIMENTO, M     61 

NATAL, D      81 
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NOGUEIRA, PA     31 

OLIVEIRA, CA     27 

OTTO, PA      67 

PASSOS, ES      84 

PEREIRA, IMTB     99 

PEREZ FILHO, A     55  

ROSEMBERG, L     35 

ROSSI-WONGTSCHOWSKI, CLDB  77 

SANCHES, MA     25 

SANTO- NETO, H     94 

SANTOS, MTP     29 

SCHWARTZ, ENF     41 

SIGULEM, DM     104 

SILVA, DO      32 

SILVA, JMC      37 

SORRENTINO, M     68 

SOUZA, D      102 

SOUZA, DOG     103 

STEIN, AT      30 

SUERTEGARAY, DMA    11 

TURAZZA, JS     24 

VASCONCELOS, SD    51 

VAZOLLER, RF     33 

VISCONTI, MA     95 

WUO, M      14, 39, 42, 79 

XAVIER, GF      44 

ZYLBERSZTAJN, D    109 
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Co-orientação     Documentos 

BARRETO, CC; POIAN, AT   01 

BOZELLI, RL; SATO, M    50 

GALEMBECK, E; MACEDO, DV   90 

MAGALHÃES, JCM; GONDRO, C  04 

MASUDA, H; MOLFETTA, A   86 

MENEZES, M; SILVA, ZM   46 

MOREIRA, FMS; RODRIGUES, AC  108 

NOVAES,L; FARBIARZ, A   10 

POIAN, AT; GOLDBACH, T   40 

POIAN, AT; LUZ, MRMP    64 

PONTES, A. L; ARAÚJO, LS   07 

SANTOS, MAV; RANGEL, AL   62 

SCHALL,VT; SOUZA, CM   38 

WUO, W; WUO, M     101 
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APÊNDICE F - Tabela de Classificação Geral: Dissertações e Teses em Ensino de Biologia (1972-2011). 
 
REF.

NUM 

AUTOR ORIENTADOR IES UNIDADE  PROGRAMA ÁREA-CAPES TÍTUL

O 

NÍVEL DE 

ENSINO 

ANO 

01 ABREU-FIALHO, AP BARRETO, CC; POIAN, AT UFRJ IBM Bioquímica n/e D ES 2008 

02 AGUIAR, LEV ARAUJO-JORGE, TC FOC IOC Bio Celular e Molec Bioquímica (CB II) D ES/EM 1998 

03 ALBUQUERQUE, TCC MEIRA, LRL UFPE DP Psicologia Cognitiva Psicologia Cognitiva M EF1/EF2 2000 

04 ALLE, BR MAGALHÃES, JCM; GONDRO, C UFPR IB Biologia Ciências Biológicas II M EM/ES 2007 

05 ALMEIDA, AV FALCAO, JTR UFPE CFCH – DP Psicologia Cognitiva Psicologia Cognitiva D EM/ES 2007 

06 ALMEIDA, MCV LOPES JÚNIOR, E UERN PRODEMA Desenv. Reg. Meio A. Multidisciplinar M EM 2003 

07 ARRUDA, FEC PONTES, A. L; ARAÚJO, LS UECE PPG-LA Linguística Aplicada Letras (Letras/Linguística) M EF2 2009 

08 AZEVEDO, DT BIANCONI, ML UFRJ ICB Química Biológica Bioquímica (CB II) M EM 2002 

09 BARBIERI, MR  CAMARGO, DAF USP/RP FFCL-RP Ciências n/e D EM 1973 

10 BATISTA, GA NOVAES,L; FARBIARZ, A PUC-RJ PPG-D Design Desenho Industrial (Arquit. e Urb.) M EM 2010 

11 BERNARDES, FF SUERTEGARAY, DMA UFRGS IG Geografia Geografia M EM 2010 

12 BIZERRIL, MXA FARIA, DS UnB ICB Ecologia Ecologia (Biodiversidade) D EF2 2001 

13 BORTONCELLO, O BORDEST, SML UFMT IB Ecologia e Conserv. Ecologia (Biodiversidade) M EF2 1999 

14 BROCOS, LTS WUO, M UMC PPG-Biotecnologia Biotecnologia Biotecnologia M EM/EJA 2010 

15 BUSATO, IRH FIALHO, FAP UFSC PPG - Eng. Produção Eng. Produção Eng. Produção(Engenharias III) M EM 2001 

16 CAMILOTTI, FCP KRIEGER, MG UNISINOS PPG-LA Linguística Ling. Aplicada (Letras/Linguística) M EF2 2011 

17 CARDONA, TS ARAÚJO-JORGE, TC FOC IOC Bio Celular Molecular Bioquímica (CB II) M EM 2003 

18 CARLI, EB BUENO, WC IMES-SBC Centro de PG Comunicação Social Ciências Sociais Aplicadas M EM 1988 

19 CARVALHO, EO NANTES, IL UMC PPG Biotecnologia Biotecnologia M ES 2006 

20 CASTELÃO, TB AMABIS, JM USP IB Ciências Biológicas Genética (CB I) D ES 2006 
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21 CASTRO, PRRM CAVALCANTE, FG UVA PPG-PSS  Psicanálise - Saúde Sociais e Humanidades (Interdiscip.) MP EF2 2011 

22 CHAVES, G JURBERG, P UGF PPG-Sexologia Sexologia n/e M ES 1998 

23 CHENG, C BIANCONI, ML UFRJ ICB Química Biológica Bioquímica (CB II) M EF 2008 

24 CHIATO, SMM TURAZZA, JS PUC-SP FCF Língua Portuguesa Língua Port. (Letras/Linguística) M EM 2000 

25 COLONETTI, M SANCHES, MA PUC-PR CTCH Teologia Teologia 
(Filosofia/Teologia:subcomissão 

Teologia) 

M ES 2011 

26 CORDEIRO, RS MORINI, MSC UMC PPG-Biotecnologia Biotecnologia Biotecnologia M EM 2010 

27 COSTA, JW OLIVEIRA, CA UBC PPG-STIE Ciências Soc e Hum. Ciências Sociais Aplicadas M EM 2005 

28 CUBO NETO, F AREAS, MA UNICAMP IB Biologia Bioquímica (CBII) M ES 2011 

29 CUGLER, DC SANTOS, MTP UFSCar CCET Ciências Computação Ciências da Computação M ES 2010 

30 DUTRA, DBP STEIN, AT ULBRA PPG-SC Saúde Coletiva Biologia Geral (CB I) M ES 2003 

31 FARKUH, LC NOGUEIRA, PA USP FSP Saúde Pública Saúde Pública (Saúde Coletiva) M EF1/EF2 2001 

32 FERNANDEZ, PM SILVA, DO UnB FCS Nutrição Humana Nutrição M EF1 2005 

33 FERRAZ, MF VAZOLLER, RF USP/SC EESC Eng. Ambiental Eng. Sanitária (Engenharias I) M EM 2002 

34 FERREIRA, ASSBS KEMPINAS, WG UNESP-BOT IBB Biologia Biologia Geral (CB I) D ES 2011 

35 FERREIRA, HR ROSEMBERG, L FESP–SP Escola PG Ciênc Soci Ciência n/e M ES 1979 

36 FONSECA, GT DESTRO FILHO, JB UFU PPG-EE Engenharia Elétrica Eng. Elétrica (Engenharias IV) M ES 2008 

37 FONSECA, MJCF SILVA, JMC UFPA CCB Ciências Biológicas Ciências Biológicas D EM 2003 

38 FRANÇA, VH SCHALL,VT; SOUZA, CM FIOCRUZ CPqRR Saúde Doenças Infec. e Paras. (Medicina II) M EF2/EM 2011 

39 GALANJAUSKAS, MA WUO, M UMC PPG-IB Biotecnologia Biotecnologia M EM 2009 

40 GOMES, MC POIAN, AT; GOLDBACH, T UFRJ CCS Química Biológica Bioquímica (CB II) M EF2/EM 2008 

41 GUIMARÃES, LAF SCHWARTZ, ENF UnB IB Biologia Biologia Geral (CB I) M EF2/EM 2010 

42 GUIMARAES, WA WUO, M UMC NIB Biotecnologia Biotecnologia M EF2/EM 2007 



132 

 
43 HORNINK, GG GALEMBECK, E UNICAMP IB Biologia Bioquímica (CB II) M EM 2005  

44 KANAMURA, AH XAVIER, GF USP IB Biologia Fisiologia (CB II) M EM/ES 2008 

45 KAPITANGO-A-SAMBA, KK FERRAZ, MHM PUC-SP CESIMA História da Ciência Sociais e Humanidades (Interdiscip.) M ES 2005 

46 LAGE, FF MENEZES, M; SILVA, ZM UESC DCB/DCA Desenv. Reg. Meio A. Ciências Ambientais M EF1 2004 

47 LEE, PS CRUZ, DM UFSC PPG - Eng. Produção Eng. Produção Eng. Produção (Engenharias III) M EM 2002 

48 LEIMIG, RA BELLINI, LM UEM Depto. Biologia Ecologia Ecologia (Biodiversidade) M GERAL 2001 

49 LIMA, PG CESTARO, LA UFRN CCHLA Geografia Geografia M ES 2005 

50 LOPES, AF BOZELLI, RL; SATO, M UFRJ IB Ecologia Ecologia (Biodiversidade) M GERAL 2004 

51 LOPES, WR VASCONCELOS, SD UFPE CCB Biologia Animal Zoologia (Biodiversidade) M ES/EM 2008 

52 MACHADO, ARRM MOREIRA, MIC PUC-MG PPG Psicologia Psicologia M ES/EM 2005 

53 MACHADO, MMM MICHELS, G UFSC PPG–Eng. Produção Eng. Produção Eng. Produção (Engenharias III) M EM 2002 

54 MADEIRA, APL CRUZ, ER PUC-SP PPG-CRE Ciências da Religião Teologia (Filosofia/Teologia: 
subcomissão Teologia) 

M EM 2007 

55 MANZOCHI, LH PEREZ FILHO, A  UNICAMP IB Biologia Ecologia (Biodiversidade) M EM 1994 

56 MARINHO, ML CARVALHO, OLS UnB IL Linguística Linguística (Letras/Linguística) M EM 2007 

57 MASSARANI, LM LENT, R UFRJ ICB Química Biológica Bioquímica (CB II) D EM/ES 2001 

58 MATTOS, JLH MOREIRA, DA UNIR PPG-MCL Ciências da Linguagem Letras (Letras/Linguística)  M EM 2009 

59 MENDES, CLS ARAUJO-JORGE, TC FOC IOC Bio Celular e Molec Bioquímica (CB II) M EF2/EM 2000 

60 NAVARRO, AC FERRAZ, MHM PUC-SP CESIMA História da Ciência Sociais e Humanidades (Interdiscip.) M ES 2005 

61 NOBRE, JCL NASCIMENTO, M PUC-MG ICH Letras Litera. Brasileira (Letras/Linguística) M GERAL 2004 

62 NOVAIS, AMF SANTOS, MAV; RANGEL, AL FOC-BA CPGM Biotecnologia e saúde Anatomia Patológica e Patologia 
Clínica (Medicina II) 

M EF2 2009 

63 OLIVEIRA, EA GALEMBECK, E UNICAMP IB Biologia Bioquímica (CB II) M ES 2010 

64 OLIVEIRA, GA POIAN, AT; LUZ, MRMP UFRJ CCS Química Biológica Bioquímica  (CB II) M EF2/EM 2003 
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65 OLIVEIRA, MA FERREIRA, JR UFG ICB Biologia Ciências Biológicas M EJA 2003 

66 PACHECO, NL FIALHO, FAP UFSC PPG - Eng. Produção Eng. Produção Eng. Produção (Engenharias III) M ES 2001 

67 PAULA, SR OTTO, PA USP IB Ciências-Genética Genética (CB I) M EF2 2007 

68 PEGORARO, JL SORRENTINO, M USP/PIRAC ESALQ Ciências Florestais Ciências Biológicas M EF2/EM 1998 

69 PRAVADELLI, AMG AMABIS, JM USP IB Biologia Genética (CB I) M EF2 2003 

70 PRIMON, CSF AMABIS, JM USP IB Ciências Biológicas Genética (CB I) M ES 2005 

71 QUEIROZ, AK DIONÍSIO, AP UFPE CAC Letras Letras (Letras/Lingüística) M EM 2005 

72 QUEIROZ, CAF HECK, JN PUC-GO PPG Ciências Amb e Saúde Saúde e Biológicas (Interdisciplinar) M ES 2005 

73 RANDI, MAF CARVALHO, HF UNICAMP IB Biologia Biologia Geral (CB I) D ES 2011 

74 RÊIS, AS ARREGUI, CC UNICSUL PPG-PS Políticas Sociais Serviço Social M EF2 2010 

75 REZENDE, PA HEMAIS, BJ W PUC-RJ Depto. Letras Letras Letras (Letras/Linguística) M EM 2004 

76 RIBEIRO, VK CORTELAZZO, AL UNICAMP IB Biologia Biologia Geral (CB I) D ES 2011 

77 RIOS, MAT ROSSI-WONGTSCHOWSKI, CLDB USP IOUSP Oceanografia Geociências D EM 2004 

78 RODRIGUES, BCR GALEMBECK, E UNICAMP IB Biologia Bioquímica (CB II) M ES 2010 

79 RODRIGUES, ER WUO, M UMC PPG Biotecnologia Biotecnologia M EM 2006 

80 RODRIGUES, GBM BÁRBARA, L PUC-SP PPG-LAEL Linguística Ling. Aplicada (Letras/Linguística) M EM 2008 

81 ROSA, JC NATAL, D USP FSP Saúde Pública Saúde Pública (Saúde Coletiva) M EF2 2004 

82 SANTOS, AAN AMARAL JR, A UNESP/BOT IB Ciências Biológicas Biologia Geral (CB I) M EF2 1998 

83 SANTOS, JS CORTELAZZO, AL UNICAMP IB Biologia Biologia Geral (CB I) M EM 2008 

84 SANTOS, LM PASSOS, ES FVC-BA CEPPEV Desen. Hum e Resp. Social Ciências Sociais Aplicadas MP ES 2008 

85 SANTOS, LOS ALBUQUERQUE, FS UFRN CB Psicobiologia Psicologia M EF2 2003 

86 SANTOS, RE MASUDA, H; MOLFETTA, A UFRJ IBM Química Biológica Bioquímica (CB II) M EF2/EM 2005 

87 SANTOS, SC BIZZO, NMV USP IB Ciências Biológicas Genética (CB I) M EM 1999 
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88 SANTOS, SC BIZZO, NMV USP IB Ciências Biológicas Genética (CB I) D GERAL 2003 

89 SANTOS, WB EL-HANI, CN UFBA IB Ecologia-Biomonit Ecologia (Biodiversidade) M ES 2011 

90 SARRAIPA, MF GALEMBECK, E; MACEDO, DV UNICAMP IB Biologia Bioquímica (CB II) M ES 2009 

91 SETTIN, IC GALEMBECK, E UNICAMP IB Biologia Bioquímica (CB II) M EM 2004 

92 SILLA, VCB MOLENTO, CFM UFPR SCA Ciências Veterinárias Medicina Veterinária M ES 2008 

93 SILVA, AR BELTRAMINI, LM USP-SC IF Física Física (Astronomia/Física) D EM/ES 2010 

94 SILVA, DF SANTO- NETO, H UNICAMP IB Biologia celular Biologia Geral (CB I) M ES 2009 

95 SILVA, MA VISCONTI, MA USP IB Ciências Biológicas Genética (CB I) D ES 2006 

96 SILVA, MAVR ACCACIO, LO UENF PPG Políticas Sociais Sociais e Humanidades (Interdisc.) M ES 2009 

97 SILVA, V  FIALHO, FAP UFSC PPG - Eng. Produção Eng. Produção Eng. Produção (Engenharias III) M ES 2003 

98 SILVEIRA, ESM FILHO, SDV UFPE CCB Biologia Animal Zoologia (Biodiversidade) M EF2 2003 

99 SILVEIRA, GT PEREIRA, IMTB USP FSP Saúde Pública Saúde Pública (Saúde Coletiva) M EM 1994 

100 SILVEIRA, RVM AMABIS, JM USP IB Biologia Genética (CB I) M EM 2003 

101 SOUZA, JB WUO, W; WUO, M UMC PPG-IB Biotecnologia Biotecnologia M EM 2008 

102 SOUZA, NGS SOUZA, D UFRGS ICBS Ciências Bio-Bioquím Bioquímica (CB II) D ES 2001 

103 SOUZA, NGS SOUZA, DOG UFRGS ICBS Bioquímica Bioquímica (CB II) M EM/ES 1996 

104 TEIXEIRA, TC SIGULEM, DM UNIFESP PPG-N Nutrição Nutrição M EM 2009 

105 TRETTEL, V BONINI, LMM UBC PPG-STIE Ciências Sociais e Hum. Ciências Sociais Aplicadas M ES 2005 

106 TRIVELATO, SLF FROTA-PESSOA, O USP IB Biologia Genética (CB I) M EM 1987 

107 VARGENS, MMF EL-HANI, CN UFBA IB Ecologia e Biom Ecologia (Biodiversidade) M EM 2009 

108 VILAS BOAS, RC MOREIRA, FMS; RODRIGUES, AC UFLA PPG-MA Microbiologia Agrícola Agronomia (Ciências Agrárias I) M EM 2008 

109 ZOLCSAK, E ZYLBERSZTAJN, D USP PROCAM-USP Ciências Ambientais Ciências Ambientais M Ed. 
Informal 

1996 
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Apêndice G - Quadro de classificação das DTs em Ensino de Biologia (1972-2011) quanto ao Nível de Ensino, Focos Temáticos, Subáreas da Biologia e 
Gêneros de Pesquisa. 

Doc. Nível 
Ensino 

Focos Temáticos 
 
 

Subáreas do Ensino de 
Biologia 

Gêneros de Pesquisa 

Principal Secundário  RE ENS PESQUISA 
DESCRITIVA 

PESQUISA 
ATIVA 

        PI PA PE P&D 
01 ES RD Carac Prof/Auno/Cont Met BIOQUÍMICA   AC    X 
02 - - - - - - - - - - - 
03 - - - - - - - - - - - 
04 ES RD  GEN       X 
05 EM/ES Carac Aluno  EVO  X Est. Caso     
06 EM RD  ECO/ED.AMB   AC     
07 EF2 RD  BG    X   X 
08 EM Curr Prog  BG   AC     
09 EM Curr Prog/Carac Prof  BG   Survey     
10 EM RD  FIS/ANATOMIA    X    
11 EM RD Carac Prof ECO/GEOGRAFIA   AC     
12 EF2 Curr Prog RD/Carac Prof/Aluno ECO/ED.AMB   AC/ Survey  X   
13 EF2 Cont Met  ECO/ED.AMB    X    
14 EJA Cont Met  GEN/CIT      X  
15 EM Cont Met  BG       X 
16 EF2 RD  BG   AC     
17 - - - - - - - - - - - 
18 EM Carac Prof RD BG/FÍS/QUÍ   AC     
19 ES RD/ Cont Met  BIOQUÍMICA      X  
20 ES Carac Prof/Aluno  GEN   Est. Caso     
21 - - - - - - - - - - - 
22 ES Curr Prog  ED. SEXUAL   AC     
23 - - - - - - - - - - - 
24 EM RD  BG   AC     
25 ES Carac Prof  EVO   AC     
26 EM Cont Met RD ZOO/ECO       X 
27 - - - - - - - - - - - 
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Doc. Nível 
Ensino 

Focos Temáticos 
 
 

Subáreas da Biologia Gêneros de Pesquisa 

Principal Secundário  RE ENS PESQUISA 
DESCRITIVA 

PESQUISA 
ATIVA 

        PI PA PE P&D 
28 ES RD  FIS      X  
29 ES RD  GEN       X 
30 ES Carac Aluno  MIC   AC     
31 EF1/EF2 Carac Prof  MIC/ SAÚDE   AC     
32 - - - - - - - - - - - 
33 EM Cont Met  ECO/ED. AMB X       
34 ES RD Cont Met EMBRIOLOGIA      X X 
35 ES Form Prof  BG/CIÊNCIAS   AC     
36 ES RD Cont Met FIS    X   X 
37 EM Curr Prog  ECO/ED.AMB   AC/Survey     
38 EF2/EM RD/Carac Prof  ZOO/SAÚDE   AC     
39 EM Cont Met  GEN/CIT/MIC      X  
40 EF2/EM RD Carac Prof FIS   AC     
41 EF2/EM RD  ZOO   AC     
42 EF2/EM Carac Prof  GEN/BIOTECNOLOGIA   AC     
43 EM RD/ Form Prof  FIS    X    
44 EM/ES RD  FIS      X X 
45 ES HC FC Curr Prog BG   AC     
46 EF1 Cont Met Carac Prof/ Aluno ECO/ ED.AMB    X    
47 EM HC FC Carac Prof BG   AC X    
48 EF1/EF2/EM RD Form Prof ECO/ED.AMB       X 
49 - - - - - - - - - - - 
50 GERAL Cont Met RD/ Carac Aluno ECO    X    
51 EM/ES Curr Prog RD/Carac Prof/Aluno ZOO/EVO   AC     
52 EM Form Prof  BG/QUÍMICA   AC     
53 EM Cont Met RD ECO/ED.AMB    X    
54 EM Carac Aluno Carac Prof EVO   AC     
55 EM Cont Met Carac Prof/Curr Prog ECO/ED.AMB   Est. Caso     
56 EM Cont Met RD CIT   Est. Caso     
57 EM/ES Carac Aluno  GEN/CIÊNCIAS   AC     
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Doc. Nível 
Ensino 

Focos Temáticos 
 

Subáreas da Biologia Gêneros de Pesquisa 

Principal Secundário  RE ENS PESQUISA 
DESCRITIVA 

PESQUISA 
ATIVA 

        PI PA PE P&D 
58 EM Carac Prof  BG   AC     
59 - - - - - - - - - - - 
60 ES HC FC  FIS   AC     
61 EF2/EM RD  GEN   AC     
62 EF2 Carac Aluno  ZOO/SAÚDE   AC X    
63 ES Carac Aluno  FIS   AC    X 
64 EF2/EM Cont Met  FIS   AC X    
65 - - - - - - - - - - - 
66 ES Carac Aluno  BG/ED.AMB   AC     
67 EF2 Cont Met  GEN   AC X    
68 EF2/EM Curr Prog RD/ Carac Prof/Aluno ECO/ED.AMB  X AC     
69 - - - - - - - - - - - 
70 ES Carac Aluno  GEN/CIT   AC     
71 - - - - - - - - - - - 
72 ES RD  ANATOMIA   AC     
73 ES Cont Met RD CIT      X  
74 EM/EJA Curr Prog Carac Prof/ Aluno BG/SAÚDE   AC     
75 EM RD  GEN/ECO/EVO   AC     
76 ES Curr Prog Carac Aluno CIT   AC     
77 EM Cont Met  ECO/ED.AMB/FÍS/QUÍ/GEO     X   
78 ES Cont Met  BG/BIOQUÍMICA    X    
79 EM Carac Prof  BG   AC     
80 EM RD  BG   AC     
81 EF2 Carac Aluno  ZOO/SAÚDE   AC     
82 EF2 Cont Met  ECO/ED.AMB     X   
83 EM Curr Prog RD/Carac Prof CIT   AC     
84 - - - - - - - - - - - 
85 EF2 RD  ZOO/ECO       X 
86 EF2/EM RD  BG   AC     
87 EM Cont Met/Form Conc  EVO    X    
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Doc. Nível 
Ensino 

Focos Temáticos 
 

Subáreas da Biologia Gêneros de Pesquisa 

Principal Secundário  RE ENS PESQUISA 
DESCRITIVA 

PESQUISA 
ATIVA 

        PI PA PE P&D 
88 GERAL Form Conc  GEN   AC/Est. Caso     
89 ES RD  ZOO/ EVO   AC     
90 ES RD  FIS/BIOQUIMICA       X 
91 EM RD  BG       X 
92 ES RD  Outro   PB     
93 EM/ES RD  CIT       X 
94 EM/ES Carac Aluno Curr Prog ANATOMIA   AC     
95 ES RD Carac Aluno CIT   AC     
96 ES Org Esp Esc Carac Aluno BG/ FIS/MAT/QUI   AC     
97 ES RD  FIS/BIOQUÍMICA   Est. Caso     
98 EF2 RD/Cont Met  ZOO   AC   X  
99 EM Curr Prog Carac Prof BG/ SAÚDE   AC     
100 EM Carac Aluno Form Conc GEN   AC     
101 EM Cont Met  BG/BIOTECNOLOGIA/QUI      X  
102 ES Cont Met Carac Prof BG/ ANATOMIA    X    
103 EM/ES Form Conc Carac Aluno/ HC FC FIS   AC/ PH     
104 - - - - - - - - - - - 
105 - - - - - - - - - - - 
106 EM Cont Met Curr Prog/ Carac Aluno GEN   AC     
107 EM RD  EVO    X    
108 EM Cont Met RD/ Carac Aluno MIC   AC X    
109 - - - - - - - - - - - 
            

Legenda: Subáreas da Biologia                                                Legenda: Gêneros de Pesquisa                                     

BG: Biologia Geral                                                                               P&D: Pesquisa e Desenvolvimento                                                
GEN: Genética                                                                                      RE: Relato de Experiência                                                                         
CIT: Citologia/Biologia Celular                                                        ENS: Ensaio 
ZOO: Zoologia                                                                                     Est. Caso: Estudo de Caso 
BOT: Botânica                                                                                      AC: Análise de Conteúdo 
ECO: Ecologia                                                                                      PH: Pesquisa Histórica 
EVO: Evolução                                                                                     PB: Pesquisa Bibliográfica 
FIS: Fisiologia                                                                                       PI: Pesquisa de Intervenção 
MIC: Microbiologia                            PA: Pesquisa- Ação                                                                                
OUT: Outras áreas/Subáreas                                                            PE: Pesquisa Experimental 
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Legenda: Focos Temáticos 
 
Curr Prog: Currículos e Programas 
Cont Met: Conteúdo- Método 
RD: Recursos Didáticos 
Carac Prof: Características do Professor 
Carac Aluno: Características do Aluno 
Form Conc: Formação de Conceitos 
Ed Inform: Educação Informal 
HC FC: História e Filosofia da Ciência 
Form Prof: Formação de Professores 
Org. Esp. Esc: Organização do Espaço Escolar 
Outro: Outro Foco 
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DADOS BIBLIOGRÁFICOS, RESUMOS E PALAVRAS-CHAVE 
[109 dissertações e teses] 

 
ABREU-FIALHO, Ana Paula. Design Instrucional e Ensino e Aprendizagem de Bioquímica a 
Distância. Rio de Janeiro, 2008. Instituo de Ciências Biomédicas, Universidade Federal do Rio 
de Janeiro - Química Biológica. Tese de Doutorado. (Orientadores: Cristine Costa Barreto; 
Andréa Thompson da Poian). Doc. 01. 
 
RESUMO: Educação a Distância (EAD) é uma modalidade de ensino onde os encontros face a 
face entre professores e alunos são significativamente reduzidos. O Consórcio Cederj oferece 
cursos de graduação a distância no Rio de Janeiro, incluindo Licenciatura em Ciências 
Biológicas. A oferta de conteúdo nestes cursos ocorre principalmente via material didático 
impresso. Bioquímica 1, parte da grade do curso acima, apresenta conceitos bastante abstratos e 
multidisciplinares. Por causa dessas características, associadas a um perfil de estudante que, em 
sua maioria, possui uma formação básica deficitária, Bioquímica 1 tem apresentado altos graus 
de reprovação e evasão dos alunos. Dentre outras, uma estratégia para modificar este quadro é 
a reformulação do material. Nesta tese, apresentamos o perfil do aluno do curso de Ciências 
Biológicas do Cederj, a reformulação do material didático impresso de Bioquímica 1 e a 
percepção de alunos e tutores do segundo semestre de 2007 a seu respeito. A reformulação do 
material foi norteada pelos três alicerces do Design Instrucional, a saber: (1) planejamento, 
expresso por meio de objetivos precisos e pré-requisitos detalhados, (2) informação clara, em 
tom de conversa e oferecida por meio de uma arquitetura articulada e (3) atividades que 
possibilitassem processos mentais variados, acompanhadas de respostas comentadas que 
justificassem o acerto. Todas as intervenções realizadas no material original foram 
categorizadas e quantificadas. Os alunos se mostraram sensíveis aos elementos instrucionais 
presentes no material reformulado, conforme revelaram em entrevistas telefônicas e 
questionários impressos. Do ponto de vista dos tutores, o material facilitou a aprendizagem dos 
alunos. 
 
Palavras-Chave: Bioquímica; EAD; Design Instrucional. 
 

 

AGUIAR, Luiz Edmundo Vargas de. A pesquisa e a experimentação como instrumentos de 
motivação no ensino e aprendizagem de Ciências. Rio de Janeiro, 1998.  Instituto Oswaldo 
Cruz, Fundação Oswaldo Cruz – Biologia Celular e Molecular. Tese de Doutorado. (Orientador: 
Tânia Cremonini de Araújo-Jorge). Doc. 02. 

RESUMO: A atividade docente, por mais bela ou nobre que possa ser, uma vez não atualizada e 
repensada critica e permanentemente, ao invés de transformadora, pode transformar-se em algo 
repetitivo e desmotivante. Deixa então de cumprir seu principal papel social que é fornecer 
elementos para a formação de indivíduos livres através da construção do conhecimento. 
Identificamos a necessidade de conjugar ensino e pesquisa como a única forma de estabelecer 
um real compromisso com um ensino de qualidade. Mostramos aqui como a pesquisa básica 
influenciou as atividades docentes desenvolvidas a partir daí. Descrevemos primeiramente os 
estudos com bactérias redutoras de sulfato (BRS) que levaram a um método eletroquímico para 
sua quantificação. Mostramos que medidas de potencial de prata podem se correlacionar com a 
concentração de sulfeto (produtos metabólicos), e sua direta relação com o numero de BRS 
presentes em processo de biocorrosão. Relatamos então experiências docentes consequentes à 
integração pesquisa-ensino. Ao procurarmos identificar a imagem comparativa que estudantes 
têm dos professores e dos cientistas, verificamos que, assim como os cientistas, os professores 
de Ciências também são vistos de forma estereotipada ainda que de modo menos negativo que 
seus colegas de disciplinas de formação geral, que são por vezes depreciados. As aulas em 
laboratório foram identificadas como mais interessantes e motivadoras que o simples cuspe o 
giz. Buscamos então testar e introduzir diferentes instrumentos de motivação na prática 
docente. No projeto “Química e Arte”, com técnicas controladas de processos oxidativos de 
diversos metais. Os alunos obtiveram imagens sobre telas sem utilização de tintas, através dos 
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produtos de corrosão formados. Incluiremos essa abordagem no ensino de físico-química e 
corrosão. Para o estudo de Biologia Celular, demonstramos a importância da utilização de 
microscópios para a introdução as células que pode ser complementado com o uso de livros 
didáticos. Por fim, elaboramos para um museu de ciências um modelo gigante de célula, 
interativo, e vários experimentos associados com o uso de microscópios e de modelagens, 
visando à compreensão da estrutura e funcionamento dos compartimentos celulares. 
Concluímos que a consciência para socializar o conhecimento pode se concretizar em diferentes 
iniciativas. Nosso trabalho contribui para a tomada de posição no sentido de avançar no 
processo de popularização científica e aponta o impacto dessa nova qualidade de atividade 
docente, motivada e alimentada pela pesquisa científica. 

Palavras-Chave: Ensino-Pesquisa; Biologia Celular; Experimentação.  

 

ALBUQUERQUE, Tereza Cristina Cavalcanti de. Modelos mentais infantis sobre respiração e 
sistema respiratório. Recife, 2000. Departamento de Psicologia, Universidade Federal de 
Pernambuco. Dissertação de Mestrado. (Orientador: Luciano Rogério de Lemos Meira). Doc. 03. 

RESUMO: Os modelos mentais construídos pelas crianças em seu processo de compreensão dos 
fenômenos naturais são considerados a integração de seus conhecimentos prévios ao 
conhecimento formal, originando a base do desenvolvimento de conceitos científicos. O 
processo de ensino-aprendizagem em Ciências deve basear-se nestes modelos construídos pelas 
crianças, tendo em vista o emprego de práticas pedagógicas fundamentadas nos conhecimentos 
que a criança possui de seu universo. Neste sentido, o estudo teve como objetivos: (1) investigar 
as concepções de crianças da 2ª, 4ª e 6ª séries do ensino fundamental de escolas particulares da 
cidade do Recife, sobre a respiração e o sistema respiratório; (2) identificar as representações 
dos modelos mentais construídos sobre o tema; e (3) averiguar sua possível contribuição na 
construção de práticas pedagógicas específicas. O experimento empregou entrevista individual 
baseada no Método Clínico Piagetiano, através da qual os dados foram coletados em sessão única, 
dividida em três partes temáticas: as concepções infantis sobre a respiração humana; as 
concepções infantis sobre a respiração em ambiente aquático e as representações infantis sobre o 
sistema respiratório. Os resultados indicaram a construção de três modelos mentais explicativos 
sobre a respiração e o sistema respiratório, que em ordem crescente de emprego de conexões 
com outras áreas do organismo, parecem indicar a existência de uma evolução do modelo 
explicativo. 

Palavras-Chave: Modelos Mentais; Respiração; Sistema Respiratório. 

 

ALLE, Benn Richard. Relações entre fatores ecológicos e variabilidade genética através de 
simulação computacional. Curitiba, 2007. Instituto de Biologia, Universidade Federal do 
Paraná. Dissertação de Mestrado - Genética. (Orientadores: João Carlos Marques Magalhães; 
Cedric Gondro). Doc. 04. 
 
RESUMO: Simulações computacionais possibilitam a criação e a análise de situações em que a 
interação de um dado conjunto de variáveis conduz a resultados que dificilmente seriam 
obtidos por métodos analíticos. O controle preciso e a leitura dessas variáveis, que são questões 
difíceis em experimentos biológicos, não apenas são possíveis em simulações computacionais 
como são passíveis de inúmeras reproduções. O presente trabalho desenvolveu e testou um 
simulador computacional (KURI) voltado para o ensino de genética de populações, 
especialmente para ilustrar os efeitos de alterações ecológicas sobre a composição genética de 
populações de espécies vegetais perenes. O KURI, que também pode ser utilizado como 
ferramenta auxiliar em estudos de dinâmica populacional e no manejo de espécies vegetais 
perenes, simula os fenômenos de dispersão de pólen e de dispersão e germinação de sementes e 
possibilita a verificação de seus efeitos sobre a composição genética das populações. Alelos e 
genótipos de diferentes espécies que interagem em uma comunidade biológica podem ser 
manipulados e o usuário pode alterar parâmetros genéticos e outros parâmetros biológicos 
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dessas espécies, alimentando o banco de dados com dados reais ou com modelos didáticos. O 
usuário também pode alterar parâmetros da paisagem e verificar seus efeitos na composição 
genética e no tamanho das populações ao longo de uma simulação. Embora ainda seja 
necessário desenvolver uma metodologia adequada para este tipo de aplicação, o KURI pode 
ser alimentado com dados reais de modo a simular situações futuras a partir de um cenário 
atual, auxiliando na definição de práticas adequadas de conservação e manejo de espécies. O 
KURI foi construído de modo a poder funcionar por uma rede de computadores 
(processamento distribuído), possibilitando sua implementação em computadores sem grande 
poder de processamento. Os testes realizados no presente estudo, principalmente os relativos 
aos processos de dispersão, produziram resultados de acordo com o esperado pela teoria, 
porém serão necessários mais testes, inclusive utilizando dados reais, para a validação do 
simulador. 
 
Palavras-Chave: Fatores Ecológicos; Variabilidade Genética; Simulação Computacional; 
Ecologia de Populações. 
 

 

ALMEIDA, Argus Vasconcelos de. A estrutura histórico-conceitual dos programas de 
pesquisa de Lamarck e Darwin e os processos de conceitualização da Biologia Evolutiva. 
Recife, 2007. Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de Psicologia, 
Universidade Federal de Pernambuco - Psicologia Cognitiva. Tese de Doutorado. (Orientador: 
Jorge Tarcísio da Rocha Falcão). Doc. 05. 
 
 RESUMO: O objetivo central do presente trabalho de pesquisa é estudar a organização da 
conceitualização em estudantes de níveis médio e superior acerca do campo conceitual da 
evolução em biologia, lançando-se mão, de forma complementar, da abordagem de Lakatos 
referente à metodologia dos programas de pesquisa, e da abordagem psicológica cognitivista de 
Gérard Vergnaud, referente à organização de campos conceituais individuais (no aluno) e 
canônicos (nos paradigmas dominantes). Tentou-se identificar nos sujeitos como ocorre a 
mobilização dos conceitos necessários para a resolução de situações-problema relacionadas à 
evolução. Para tal foram coletados dados em dois contextos complementares de observação: a) 
Aplicação individual de questionário que envolveu 40 estudantes sendo 20 do ensino médio e 
20 do ensino superior; b) Videografia e transcrição de debates entre estudantes em situações-
problema de biologia evolutiva, envolvendo 28 sujeitos em interação social. As respostas dos 
estudantes ao questionário demonstram a variabilidade com que os sujeitos mobilizam 
conceitos dos campos conceituais diferentes. A análise destes dados mostrou que as respostas 
dos sujeitos não podem ser rigorosamente classificadas como lamarckistas ou darwinistas, 
verificando-se a co-existência flexível de aspectos relacionados a um e outro paradigma teórico. 
Entretanto, a análise dos dados referentes ao questionário e debates evidenciou a 
predominância de conceitos relacionados ao uso e desuso, herança dos caracteres adquiridos e 
do papel do ambiente como responsável direto pela mudança evolutiva, compartilhados tanto 
pelo campo conceitual lamarckista, como pelo darwinista e que podem se constituir em 
obstáculos à compreensão contemporânea cientificamente aceitável dos processos evolutivos. 
Neste contexto, quando comparados ao questionário individual, os debates apresentam um 
conteúdo mais rico de processos e estratégias cognitivas dos sujeitos, o que pode ser 
interpretado como efeito da interação social. Os protocolos aqui analisados permitem, grosso 
modo, propor que o conteúdo das teorias de Lamarck e Darwin em situações instrucionais se 
constitui num problema à compreensão por parte dos estudantes dos processos de biologia 
evolutiva. Este conteúdo, associado às ideias alternativas sobre o tema que os estudantes trazem 
para a sala de aula, se constitui em potencial obstáculo na aprendizagem dos conceitos 
canônicos da biologia evolutiva. Finalmente, os dados aqui coletados permitem propor que a 
Teoria dos Campos Conceituais oferece instrumental teórico adequado para a compreensão da 
base conceitual disponível, abordagem das dificuldades encontradas, descrição dos campos 
conceituais canônicos e mobilizados pelos estudantes perante situações problema em biologia 
evolutiva. 
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Palavras-Chave: Lamarck; Darwin; Evolução; Conceitualização; Campos Conceituais. 
 

 

ALMEIDA, Maria da Conceição Vieira de. O Ecossistema Caatinga nos livros didáticos de 
Biologia e Geografia do Ensino Médio: perspectivas para sua abordagem. Mossoró, 2003. 
Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade 
Estadual do Rio Grande do Norte. Dissertação de Mestrado. (Orientador: Edmilson Lopes 
Júnior). Doc. 06. 
 
RESUMO: Uma educação que contribua para que o indivíduo conheça o seu ambiente nas suas 
múltiplas dimensões torna-se de extrema relevância para a formação do cidadão no mundo 
contemporâneo. Considerando o papel que o livro didático desempenha como instrumento 
difusor de ideias e sua relevância no processo educacional, torna-se mister analisar a 
abordagem que o mesmo utiliza quando discute o conteúdo ecossistema caatinga no ensino 
médio. Como delimitação da pesquisa investiga os saberes e abordagem do conteúdo caatinga 
veiculados pelos livros de Geografia e Biologia utilizados no ensino médio da cidade de 
Mossoró. A análise do texto escrito permitiu identificar a abordagem do conteúdo caatinga 
através dos saberes veiculados em cada área do conhecimento e o espaço do conteúdo caatinga 
nos livros analisados. Verifica o papel que as imagens representam na interpretação do 
ambiente e a aproximação da proposta pedagógica, explícita pelos autores, com as novas 
proposições para o ensino médio brasileiro. O estudo mostra que o conteúdo é apresentado de 
forma predominantemente descritiva da paisagem com ênfase na identificação dos seus 
elementos e não na sua dinâmica de funcionamento. A relevância dada aos ecossistemas 
brasileiros no livro didático está calcada em uma visão utilitarista do ambiente, servindo como 
base de recursos para os processos econômicos e não em uma dimensão ecológica e social. As 
imagens não apresentam uma função clara no processo de compreensão textual, além de 
retratarem o ambiente de forma estereotipada e apresentarem aspectos estéticos que 
comprometem sua função pedagógica. A ênfase metodológica apresentada no trato do 
conteúdo reforça uma abordagem estruturalista do mesmo recaindo dentro de uma função 
descritiva e memorística do conhecimento, afastando-se de uma formação crítica, 
contextualizada e social exigida hoje para o ensino médio. Na perspectiva da análise, vários 
aspectos merecem atenção dentro da abordagem do ecossistema caatinga nos livros didáticos 
para que estes permitam uma leitura crítica da realidade e contribuam para integrar os sujeitos 
em seu ambiente de forma a permitir uma participação consciente dos mesmos no seu espaço 
social.    
  
Palavras-chave: Biologia/Geografia; Ecossistema; Caatinga; Livro Didático; Ensino de Ecologia. 
 

 

ARRUDA, Francisco Edmar Cialdine. Elementos microestruturais para um vocabulário 
didático dos termos das Ciências Biológicas para alunos surdos do Ensino Fundamental. 
Fortaleza, 2009. Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, Universidade Estadual 
do Ceará. Dissertação de Mestrado.  (Orientador: Antônio Luciano Pontes; Lúcia Santiago 
Araújo). Doc. 07. 

RESUMO: Através dos dicionários, dentre outras coisas, podemos ter acesso ao repertório 
terminológico de uma ciência e seu consequente domínio. No entanto, o dicionário pode causar 
dificuldades. Não raro, ele se mostra inadequado ao público ao qual se destina. O usuário, 
apesar de ser o foco central da prática lexicográfica hoje, ainda tende a ser colocado em segundo 
plano. Desse modo, percebemos a necessidade de trabalhos que desenvolvam a produção 
lexicográfica escolar no Brasil, haja vista a heterogeneidade que há no ambiente escolar. 
Inicialmente, o usuário focalizado em nosso trabalho é o aluno surdo do Ensino Fundamental 
do Instituto Cearense de Educação de Surdos. Cremos que o mesmo dicionário escolar utilizado 
por ouvintes não se adequa às necessidades especiais de aprendizagem do aluno surdo. 
Focalizamos na pesquisa uma proposta de microestrutura que possa contemplar as 
necessidades de aprendizagem das terminologias existentes nos livros didáticos de ciências 
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desses alunos. Para tanto usamos, como base teórica a Lexicografia Pedagógica (Welker 2004), a 
Teoria da Multimodalidade (Kress; Van Leeuwen, 1996), a Terminografia Textual (Krieger; 
Finatto, 2004) e estudos recentes sobre Educação de Surdos (Quadros; Karnopp, 2004). 
Selecionamos 17 termos a partir do glossário existente no livro didático adotado. Coletamos 
seus equivalentes em LIBRAS a partir de entrevistas com intérpretes e surdos especializados e 
obtivemos 69 sinais para os termos. Através de consultores surdos selecionamos os 17 sinais 
que compuseram a amostra. Optamos por uma microestrutura voltada para dicionários 
semibilíngües. Por fim avaliamos a proposta ao apresentarmos a microestrutura a duas turmas, 
juntamente ao professor de ciências e um intérprete da escola supracitada. Os aspectos mais 
enfatizados pelos avaliadores foram os recursos visuais dispostos e a densidade terminológica 
das informações em língua portuguesa. Ao final do trabalho, constatamos a ausência de registro 
de sinais na área de Ciências Biológicas, bem como a dificuldade do aluno surdo no manuseio 
de dicionários principalmente pelo pouco uso de recursos visuais nessas obras. 

Palavras-Chave: Dicionário; Surdez; Multimodalidade. 

 

AZEVEDO, Danillo Trindade de. As provas do tipo vestibular e a Lei de Diretrizes e Bases 
(LDB/96): o caso da Biologia. Rio de Janeiro, 2002.  Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – Química Biológica. Dissertação de Mestrado. 
(Orientadora: Maria Lucia Bianconi). Doc. 08. 
 
 
RESUMO: A lei n. 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina que o Ensino 
Médio proporcione uma visão de mundo mais ampla, buscando uma perspectiva 
interdisciplinar, assim como uma boa cultura geral. Neste trabalho analisamos as provas de 
Biologia dos vestibulares de universidades públicas e particulares, em diferentes Estados, de 
1991 a 2001. A primeira análise considerou o tema do conteúdo programático de cada questão. 
Existe uma relação quase direta na distribuição dos conteúdos observados nos livros didáticos e 
nas provas. O enunciado foi também analisado quanto à clareza, a existência de uma situação 
problema, contextualização, além de promover uma interdisciplinaridade. A maioria das 
questões é apresentada com clareza. Na fase geral, a contextualização mereceu destaque apenas 
na UFRJ e na Cesgranrio, perfil mantido pela UFRJ na fase específica. A interdisciplinaridade 
também foi pouco utilizada nos concursos vestibulares. O uso dos diferentes tipos de 
linguagens (tabelas, gráficos e desenhos e/ou esquemas), sugere que poucos concursos 
privilegiam a interpretação e a compreensão dos mesmos em detrimento da simples 
memorização. Outra análise considerou ações e operações que o sujeito usa para estabelecer 
relações "com" e "entre" aquilo que se deseja conhecer. As questões foram classificadas nas 
categorias Básica, Operacional e Global. Apesar do uso de nível Operacional, é evidente o 
predomínio das questões de nível Básico nos concursos. As questões do nível Global, quando 
ocorrem, correspondem a menos de 10% da prova. Este resultado sugere que as adaptações às 
propostas na LDB/96 ainda continuam sendo um objetivo a ser alcançado pelos concursos 
vestibulares 
 
Palavras-Chave: Currículo; LDB; Vestibulares. 
 

 
 
BARBIERI, Marisa Ramos. Subsídios para o estudo do planejamento do ensino de Biologia 
em nível de 2º grau. Ribeirão Preto, 1973. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo (USP - Ribeirão Preto). Tese de Doutorado. (Orientador: Dair 
A. F. de Camargo). Doc. 09. 
 
RESUMO: Estudo realizado com toda a população de professores de Biologia das escolas 
estaduais de Ribeirão Preto, onde observa que a avaliação de provas segue critérios subjetivos 
ou a chamada “equação pessoal” do professor, na qual ele considera como relevante as atitudes 
do aluno em aula, e na verdade deveria avaliá-lo pela capacidade de tomar decisões e, até que 
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ponto os objetivos foram atingidos. Observa também que os professores adotam critérios 
diferentes de avaliação para um mesmo conteúdo, há variação de notas entre os professores 
para a mesma resposta, há variação de notas de um professor ao corrigir a mesma avaliação 
com respostas livres duas vezes, e há variação nas notas em provas com itens objetivos. Discute 
as consequências destas variações para o sistema educacional. 
 
Palavras-Chave: Avaliação; Concepções e Práticas; Professores. 
 

 

BATISTA, Gabriel do Amaral. Design e educação: o jogo no desenvolvimento de competências 
e habilidades do educando. Rio de Janeiro, 2010. Programa de Pós-Graduação em Design, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado. (Orientador: Luiza 
Novaes; Alexandre Farbiarz). Doc. 10.  

RESUMO: O jogo exige do jogador modalidades estruturais de inteligência para relacionar 
regras, conteúdo, estratégias, e esquemas. Ou seja, para se jogar são necessárias competências e 
habilidades que permitam a articulação entre informação e ação. Esta pesquisa apresenta uma 
visão de desenvolvimento de jogos que privilegia a relação entre a informação, o conteúdo 
disciplinar, e as competências e habilidades requeridas para a experiência lúdica, congruentes 
com as exigidas na formação escolar. É apresentada uma apropriação desses conceitos para o 
Design, por ser uma área responsável pela elaboração e estudo de jogos em seus usos e 
potencialidades, e sua utilização não só para repensar a utilização do jogo, como seu processo 
de desenvolvimento. Uma ação proposta, a partir da parceria entre profissionais da Educação e 
do Design, ilustrada com o relato de uma experiência realizada com uma professora de biologia 
do ensino médio e um designer trabalhando juntos no desenvolvimento de um jogo a ser 
utilizado em sala de aula. O jogo desenvolvido, por fim, não só serviu como ferramenta didática 
para o educador, como atendeu às expectativas de diversão dos educandos. 

Palavras-Chave: Competências e Habilidades; Educação, design de jogos, design em parceria. 

 

BERNARDES, Fernando Frederico. (Meio) ambiente: rompendo paradigmas na produção 
científica e no ensino da Geografia e da Biologia. Porto Alegre, 2010. Instituto de Geociências, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dissertação de Mestrado – Geografia. 
(Orientadora: Dirce Maria Antunes Suertegaray). Doc. 11. 

RESUMO: Esta dissertação de mestrado examina o conceito de ambiente de acordo com o 
caráter epistemológico de cada ciência; neste caso, procede à análise da Geografia e da Biologia, 
que serão abordados no decorrer desta pesquisa. Ressalto que a análise conceitual de ambiente 
na ciência biológica se faz importante por ser uma ciência que estuda o mesmo conceito que a 
Geografia, e muitas vezes, têm dificuldade de tratar o homem, na sua complexidade, inserido 
na dinâmica ambiental. Nesse sentido, aprecio as principais fases da Ecologia (sustentáculo da 
Biologia), contemplando suas principais linhas teórico-filosóficas: Ecologia Natural, Ecologia 
Humana, Ecologia Política e Ecologia da Paisagem, esta oriunda da Geografia. Apresento 
também, dessa maneira, algumas abordagens temporal-teóricas da sistematização da trajetória 
geográfica quanto ao conceito de ambiente. Contempla o objeto de estudo uma sistematização 
na estrutura conceitual de ambiente, nas principais fases da ciência geográfica: Geografia 
Clássica, Geografia Quantitativa ou Teorética, Geografia Crítica, Marxista, Radical ou Uma 
Geografia Nova, finalizando com a atual Geografia Contemporânea. O objeto de pesquisa da 
presente dissertação é a análise do conceito de ambiente nos livros didáticos de Geografia e 
Biologia do ensino médio, como também, na produção intelectual e na prática docente, numa 
perspectiva conceitual e epistemológica. O assunto pontual desta pesquisa necessita de uma 
análise profunda e complexa da caracterização e da interpretação histórica do emprego e 
utilização do conceito de ambiente nos discursos geográficos e biológicos. Configura-se, assim, 
o conhecimento, ou, mais especificamente, o conceito de ambiente como parcial e provisório, 
pois sustenta provisoriamente teorias, seguindo a lógica de cada identidade científica. Na 
tentativa de desempenhar a ação da investigação, imbriquei dados sobre o estabelecido tema e 
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consequentemente os submeti à crítica, empregando o método científico sobre o objeto de 
observação. O objetivo desta temática é o de compreender a análise ambiental a partir do 
conceito de (meio) ambiente no ensino médio e na produção científica, com o intuito de abarcar 
a complexidade das relações do ambiente, remetendo à totalidade. O ambiente expressa as 
relações do sujeito com o entorno, entre as coisas e os objetos. Os resultados deste trabalho se 
expressam em produtos de interpretação dos teóricos da Geografia e da Biologia, expressando 
também o posicionamento dos professores em relação à concepção de ambiente, no processo de 
ensino/aprendizagem nos livros didáticos do ensino médio. A ação desta dissertação de 
mestrado reflete sobre a evolução dos discursos geográficos e biológicos, delongando com a 
prática docente. A intenção é tornar útil a pesquisa, concretizando o sentido da proposta de 
mestrado. 

Palavras-Chave: Ambiente; Biologia; Ecologia; Educação; Geografia; Transdiciplinar. 

 

BIZERRIL, Marcelo Ximenes Aguiar. O Cerrado e a escola: uma análise da Educação Ambiental 
no Ensino Fundamental do Distrito Federal. Brasília, 2001. Instituto de Ciências Biológicas, 
Universidade de Brasília – Ecologia. Tese de Doutorado. (Orientador: Doris Santos de Faria). 
Doc. 12. 
 
RESUMO: Neste estudo, a relação entre a escola - professores e alunos do ensino fundamental 
de 5ª a 8ª séries - e a conservação do bioma Cerrado é analisada sob vários aspectos por meio 
das seguintes estratégias e metodologias específicas: (a) a análise da abordagem sobre o 
Cerrado dada pela escola em sua grade curricular e na atividade cotidiana dos professores; (b) a 
análise dos livros didáticos; (c) a avaliação da percepção ambiental e atitudes dos estudantes em 
relação ao Cerrado; (d) a investigação sobre a visão dos professores a respeito da Educação 
Ambiental, do enfoque interdisciplinar e do Cerrado, considerando a abordagem destes temas 
em suas escolas. Os resultados indicam que de modo geral o Cerrado é pouco discutido nas 
escolas do DF, resultando em estudantes pouco identificados com o mesmo, apesar da ameaça 
de destruição que paira sobre o bioma. Observa-se que o Cerrado, assim como a Educação 
Ambiental de modo geral, não são temas tratados de maneira transversal no ensino 
fundamental no DF, pois são abordados, na maioria das escolas quase que exclusivamente em 
duas séries (5ª e 8ª) e por duas disciplinas (Geografia e Ciências). O Cerrado é tratado de modo 
sucinto e descritivo. Pouco é analisado em relação aos impactos negativos causados por 
determinadas ações antrópicas e à diversidade biológica e cultural do bioma. Tampouco há 
ações visando à formação de atitudes positivas em relação a ele. A abordagem interdisciplinar 
também ainda não faz parte da rotina das escolas avaliadas. As principais dificuldades dos 
professores dizem respeito a questões orçamentárias e estruturais (curriculares), como também 
à motivação, capacitação e compreensão do tema. Mas deve-se considerar que aspectos do 
relacionamento entre professores são fundamentais para a implementação da 
interdisciplinaridade na escola. Foram observadas também dificuldades em liderar projetos e 
problemas enfrentados pelas comunidades, especialmente as mais carentes, e que devem ser 
contempladas pelas escolas, faz com que o Cerrado e as questões ambientais sejam passados 
para um segundo plano de importância, dentre as metas da escola. Os livros didáticos de 
ciências e geografia reforçam o tratamento do tema de modo estanque, analisando o Cerrado de 
modo distante da realidade dos estudantes, desconsiderando aspectos socioculturais 
importantes. A flora e a fauna do Cerrado também são pouco representadas e alguns livros 
apresentam informações preconceituosas e equivocadas em relação ao Cerrado, que 
aparentemente influenciam a atitude dos estudantes. Estes apresentaram preferência por 
paisagens e animais urbanos em detrimento da flora e fauna nativas do Cerrado, fato 
possivelmente associado ao baixo nível de informação e experiência afetiva anterior com o 
bioma. O nível socioeconômico parece influenciar estas atitudes apenas na medida em que o 
aumento na renda propicia maior acesso às áreas naturais conservadas. Depois de levantadas as 
dificuldades e caracterizada a relação entre o Cerrado e a escola, foi feito um esforço em avaliar 
quais as estratégias mais eficazes para a inserção da educação ambiental e do tema Cerrado nas 
escolas. As estratégias de capacitação dos docentes consideradas foram: por meio de material 
impresso, de cursos à distância e pela pesquisa-ação. Conclui-se que a produção de material 
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didático sobre o Cerrado é necessária, porém não parece ser suficiente para motivar 
adequadamente as escolas para que considerem este tema em seus programas de ensino. Cursos 
de educação ambiental de média duração e que possibilitem aos docentes a possibilidade de 
elaborar e aplicar programas educativos em suas escolas parecem ser eficientes em provocar 
mudanças de atitudes dos estudantes em relação ao Cerrado. Entretanto a oferta de cursos desta 
natureza não implica no estabelecimento de projetos interdisciplinares nas escolas. A aplicação 
da pesquisa-ação como processo de capacitação de docentes em educação ambiental nas escolas 
foi bem-sucedida, aumentando a participação dos professores e unindo as disciplinas, 
resultando também em mudanças de atitudes dos estudantes em relação ao Cerrado. 
Entretanto, o tempo investido, a continuidade do processo e a dependência do grupo de 
professores em relação ao pesquisador são apontados como aspectos que dificultam a adoção 
deste método como estratégia principal de capacitação de docentes. Por fim, é apresentada uma 
conclusão sobre os diversos aspectos envolvidos no estudo e são apresentadas propostas de 
encaminhamento para os principais problemas encontrados, com destaque para a necessidade 
de ampliação dos canais de comunicação entre os centros de pesquisa e as escolas. 
 
Palavras-Chave: Cerrado; Ecologia; Currículo; Educação Ambiental; Livro Didático; Formação 
Docente. 
 

 

BORTONCELLO, Odila. Laboratório vivo: uma experiência de Educação Ambiental, no 
cotidiano da EEEFM 13 de Maio - Sorriso-MT. Cuiabá, 1999.  Instituto de Biociências, 
Universidade Federal do Mato Grosso – Ecologia e Conservação da Biodiversidade. Dissertação 
de Mestrado. (Orientadora: Suíse Monteiro Leon Bordest). Doc. 13.  
 
RESUMO: O presente trabalho realizado na EEEFM "13 de Maio" - Sorriso-MT, é uma proposta 
de ensino pela pesquisa, o qual tem como principal subsídio, o Laboratório Vivo, que trata da 
jardinagem, envolvendo horta, pomar e criatório de pequenos animais, no pátio da escola, 
extrapolando os muros da instituição educacional, para o entorno: área de vegetação 
remanescente, ruas e praças. O Laboratório Vivo é uma ideia inicial desenvolvida durante um 
ano letivo, na disciplina de Ciências Físicas e Biológicas, que pode ser ampliada e integrada no 
currículo escolar de forma interdisciplinar, visando a construção do conhecimento Ecológico, 
através da pesquisa, para a sensibilização da população, na conservação da biodiversidade. Este 
estudo baseia-se nas concepções de pesquisadores como Pedro Demo, Guiomar Namo de Mello, 
Paulo Freire e outros, os quais sugerem que a aprendizagem ocorre pela interação sujeito-
objeto. O trabalho tem demonstrado a possibilidade de dinamizar as relações entre aluno-
professor; tornar a escola mais atraente; ser uma fonte de pesquisa de Educação Ambiental e ser 
instrumento de sensibilização para a conservação do meio ambiente e da biodiversidade. 
Analisando o cotidiano escolar sorrisense mais atentamente, percebe-se algumas dificuldades 
para conduzir o processo ensino-aprendizagem, no que tange ao relacionamento humano e 
metodologia aplicada, tendo um alto índice de evasão e repetência, acentuando-se no curso 
noturno. Porém com o desenvolvimento de atividades intra e extra-classe diferenciadas, 
conseguiu-se evidenciar formas de melhorar o ambiente escolar, de forma a desenvolver 
atividades descontraídas, saindo da monotonia do copiar conteúdos, responder questionário e 
decorar para a prova, passando a construir o conhecimento de forma participativa e conjunta 
aluno e professor. Os resultados obtidos nesta pesquisa e o comportamento dos educadores, 
relacionado ao Laboratório Vivo, mostram a necessidade de uma ação educacional e 
administrativa, para melhorar a formação dos professores, buscando a formação continuada, a 
cooperação e a união, para a elaboração do Projeto Político Pedagógico, discutido no coletivo: 
diretor, coordenadores pedagógicos, professores, pais e alunos. 
 
Palavras-Chave: Laboratório Vivo; Cotidiano Escolar e Evasão Escolar. 
 

 

BROCOS, Laércio Tadeu da Silva. Ensino de biotecnologia: proposta de atividades para a 
educação de jovens e adultos EJA. Mogi das Cruzes/SP, 2010. Programa de Pós-Graduação em 
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Biotecnologia, Universidade de Mogi das Cruzes. Dissertação de Mestrado. (Orientador: Moacir 
Wuo). Doc. 14. 

RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivos, avaliar a eficiência de um método de 
ensino/aprendizagem sobre Biotecnologia, elaborado com base na teoria Construtivista da 
aprendizagem Significativa, e compará-lo com o método tradicional de Ensino/Aprendizagem. 
As unidades didáticas elaboradas foram: Divisões celulares; Cromossomos; Estrutura do DNA; 
Síntese de proteínas; Plantas transgênicas e Fermentação, tendo sido desenvolvida de acordo 
com as orientações dos, PCN, das OCNEM para o ensino de Biologia e suas Tecnologias e da 
Proposta Curricular de Biologia da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 
Participaram como voluntários, 40 alunos das 3º séries do período noturno do curso de 
Educação de Jovens e Adultos, de duas Escolas da rede Estadual de Educação na Zona de Leste 
de São Paulo, subdivididos em dois grupos. As escolas foram identificadas pelas siglas MR, na 
qual as atividades foram aplicadas e LL, a qual foi considerada como grupo referencial. As 
avaliações foram feitas por meio de questionários Pré e Pós-teste identificadas pelos números 1 
para o Pré-teste e 2 para o Pós-teste, respectivamente MR1; MR2 e LL1 ; LL2. Os questionários, 
compostos de 23 questões abertas e 20 fechadas, buscaram analisar conhecimentos e fontes de 
informações sobre: DNA, Bactérias, Fungos, Biotecnologia e Transgênicos. O projeto foi 
submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos - Processo CEP 
01/2008 – CAAE 0001.0.237.000-08 e sua aplicação autorizada pela Diretoria de Ensino Leste 2 e 
pelas Direções das Escolas. Utilizou-se o teste estatístico do Qui-Quadrado para análises da 
significância entre as diferenças das frequências das respostas considerando p≤0,05. Resultados 
dos pré-testes mostraram inconsistências e ausências de conhecimentos sobre os temas em 
ambos os grupos sem diferenças estatisticamente significativas. Resultados dos pós-testes 
mostraram ganhos de conhecimentos no Grupo MR2 quando comparado com o Grupo LL2 e 
com os resultados dos Pré-testes. Destacaram as variações de acertos nos temas Cromossomos - 
MR2 com 46,2% enquanto que LL2 permaneceu inalterado; Estrutura da Molécula de DNA, 
MR2 50%; Transgênicos MR1 e LL1 com 52% e 57%, MR2 88,2%, e LL2 31%. Ocorrência da 
Molécula de DNA, MR2 com 46,1% e LL2 25%. Funções das Proteínas, MR1 e LL1 não 
apresentaram respostas corretas, MR2 apresentou 42,8% de acertos e LL2 permaneceu 
inalterado. Os grupos indicaram como a principal fonte de informações sobre o DNA, A Escola 
nas Aulas de Biologia, MR2 76,1% e LL2 41,7%. Os resultados evidenciaram que a Proposta 
promoveu ganhos de conhecimentos no grupo MR2, possibilitou acesso a informações, análises 
e interpretações. Entretanto, não é possível considerar plena consolidação de conhecimentos 
nesse grupo devido a ausências de conhecimentos iniciais, históricos de descontinuidades 
educacional nessa modalidade, estrutura pedagógica e de apoio da unidade escolar e o tempo 
reduzido para a aplicação das atividades. 

Palavras-Chave: Biologia; Construtivismo; Parâmetros Curriculares; Cromossomos; DNA. 

 

BUSATO, Ivone do Rocio Hubie. Desenvolvimento de metodologia adequada à disciplina de 
Biologia, que permita uma diminuição da visão fragmentada do saber e contemple uma visão 
mais integrada e holística. Florianópolis, 2001. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 
Produção, Universidade Federal de Santa Catarina. Dissertação de Mestrado. (Orientador: 
Francisco Antonio Pereira Fialho). Doc. 15. 
 
RESUMO: Este estudo apresenta o ensino de Biologia dentro de uma visão holística, permitindo 
uma redução da visão fragmentada e contemplando uma visão sistêmica e integradora. Parte de 
um embasamento teórico do ensino numa visão sistêmica, que possibilita ao educando 
desenvolver-se integralmente, propiciando o aprender a aprender na construção do aprender a 
ser. Em um segundo momento, apresenta-se a visão sistêmica como uma nova maneira de 
compreender e respeitar a vida em todas as formas, visando o despertar de uma consciência 
ecológica profunda, fundamentada nos valores de desenvolvimento humano integral, de 
cooperação, solidariedade e sustentabilidade, permitindo o desenvolvimento harmônico da 
vida sobre a Terra. A metodologia aplicada no CEFET-PR possibilita o desenvolvimento do 
conhecimento efetivo e contextualizado em Biologia, fundamentado em atividades 
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experimentais e trabalhos de grupo. Os resultados obtidos por meio de levantamentos 
estatísticos do desempenho escolar e da aprovação em vestibulares, juntamente com o 
questionário de avaliação da metodologia feito pelos discentes faz acreditar que esta 
metodologia efetivamente contribui para a melhoria da qualidade do ensino de Biologia e para 
a formação de cidadãos ambientalmente alfabetizados. 
 
Palavras-Chave: Alfabetização Ecológica; Consciência Ecologia Profunda; Visão Sistêmica do 
Ensino de Biologia 
 

 

CAMILOTTI, Fabrina Cristina Possamai. Inclusão e tratamento de termos técnico-científicos 
em dicionários escolares: um estudo crítico. São Leopoldo, 2011. Programa de Pós-Graduação 
em Lingüística Aplicada. Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Dissertação de Mestrado. 
(Orientadora: Maria da Graça Krieger). Doc. 16. 

RESUMO: Neste trabalho, no qual conjugamos duas das Ciências do Léxico, a Lexicografia e a 
Terminologia, objetivamos desenvolver uma análise crítica da inclusão e do tratamento dos 
termos técnico-científicos em cinco dicionários escolares do Tipo 3, selecionados no Programa 
Nacional do Livro Didático - PNLD/2006. Como pressuposto, consideramos o dicionário como 
um potencial instrumento didático que pode auxiliar o aluno não só nas disciplinas de língua 
materna e estrangeira, mas também naquelas que tratam dos conhecimentos técnico-científicos. 
Considerando que os dicionários do Tipo 3 são destinados às séries finais do Ensino 
Fundamental e que nesse nível escolar os alunos entram em contato com um grande número de 
termos das diversas disciplinas do currículo escolar, nossa análise crítica centrou-se em três 
aspectos: i) avaliação da seleção dos termos técnico-científicos a partir das listas de rubricas 
registradas nas partes introdutórias das obras; ii) análise da presença e do tratamento dado às 
locuções de valor terminológico nos verbetes; e iii) avaliação da adequação da formulação das 
definições dos termos técnico-científicos, considerando o público-alvo dos dicionários escolares 
do Tipo 3, ou seja, os alunos das séries finais do Ensino Fundamental. Para alcançar tais 
objetivos, foram coletados verbetes de três áreas do conhecimento contempladas no ensino da 
disciplina de Ciências: Biologia, Química e Física. A análise realizou-se comparativamente entre 
as obras, com o intuito de descobrir as convergências e divergências existentes no registro e no 
tratamento dos termos técnico-científicos nos cinco dicionários selecionados para o estudo. Os 
resultados evidenciam a problemática do registro e tratamento dos conhecimentos 
especializados nos dicionários escolares do Tipo 3, visto que as obras carecem de critérios para a 
seleção dos termos técnico-científicos. Além disso, no caso das locuções de valor terminológico, 
percebemos que os dicionários ainda precisam avançar na conceituação e na forma de 
classificação desses sintagmas, uma vez que esse processo é realizado de forma heterogênea. 
Por fim, em relação aos enunciados definitórios, constatamos que os dicionários do Tipo 3 não 
parecem ter sido adaptados ao seu público alvo, pois se utilizam de termos na própria 
definição, o que pode dificultar o entendimento do consulente. Também foi possível observar, 
em algumas das definições analisadas, uma simplificação excessiva nos enunciados, ou seja, um 
nível de detalhamento menor, fato que também pode ser um obstáculo no entendimento dos 
conceitos pelo aluno consulente. Em alguns casos, porém, percebemos uma preocupação em 
apresentar recursos de caráter didático, como exemplos, ilustrações e achegas enciclopédicas, os 
quais podem facilitar as condições de entendimento dos conceitos pelos alunos. Os resultados 
do estudo demonstram que há um problema de tratamento dos conhecimentos especializados 
nos dicionários, visto que esta questão ainda não foi suficientemente discutida em Lexicografia 
e, em especial, na Lexicografia Didática. A partir dessas constatações, acreditamos que as 
proposições aqui desenvolvidas e explicitadas podem contribuir para a melhoria dos 
dicionários escolares do Tipo 3 no que se refere à inclusão e ao tratamento de termos técnico-
científicos. 

Palavras-Chave: Lexicografia; Terminologia; Dicionário. 

 



151 

 

CARDONA, Tania da Silveira. Educação em Ciências através da pesquisa: desenvolvimento e 
avaliação de material de apoio ao ensino de Biologia Celular para ações educativas na interface 
cientista-sociedade. Rio de Janeiro, 2003. Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz – 
Biologia Celular e Molecular. Dissertação de Mestrado. (Orientadora: Tania Cremonini de 
Araújo-Jorge). Doc. 17. 
 
RESUMO: Educação em ciências através da pesquisa: desenvolvimento e avaliação de material 
de apoio ao ensino de biologia celular para ações educativas na interface cientista-sociedade. 
 
Palavras-Chave: Material de Apoio; Biologia Celular; Citologia. 
 

 

CARLI, Enio Borba. Jornalismo científico e o ensino de Ciências no Brasil: a utilização de 
notícias científicas no ensino de Biologia, Física e Química do segundo grau. São Bernardo do 
Campo, 1988. Centro de Pós-Graduação, Instituto Metodista de Ensino Superior - Comunicação 
Social. Dissertação de Mestrado. (Orientador: Wilson da Costa Bueno). Doc. 18. 
 
RESUMO: Objetiva a compreensão das potencialidades e limitações da notícia científica 
presente nos meios de comunicação de massa, enquanto recurso de ensino. Analisa a prática do 
jornalismo científico no Brasil, sua possível contribuição para a educação científica e avalia 
movimentos nacionais e internacionais pela melhoria do ensino de Ciências no 2º grau. Aplica 
questionários a professores de Biologia, Física e Química da rede pública do Estado de São 
Paulo, região do ABC, procurando identificar o grau de familiaridade, interesse e utilização 
pelos professores das notícias científicas e investigar a visão dos mesmos quanto ao conteúdo e 
concepções do conhecimento veiculados nessas notícias e sua validade no ensino. Verifica que 
na opinião dos professores a utilização do noticiário científico em sala de aula é válida e atende 
aos objetivos: atualizar conhecimentos, avaliar socialmente a ciência, compreender os 
mecanismos de funcionamento e produção do conhecimento científico, ilustrar o conteúdo 
formal, motivar os alunos e mudar o comportamento em relação à aprendizagem de ciência. 
 
Palavras-Chave: Comunicação; Divulgação Científica; Jornalismo Científico; Professores. 
 

 

CARVALHO, Eduardo Oliveira. Desenvolvimento de ferramentas didáticas para o ensino de 
Sistemas Tampão e princípios de termodinâmica aplicados aos sistemas biológicos. Mogi das 
Cruzes, 2006. Universidade de Mogi das Cruzes, Programa de Pós-Graduação. Dissertação de 
Mestrado - Biotecnologia. (Orientadora: Iseli Lourenço Nantes). Doc. 19. 
 
RESUMO: Muitos alunos, especialmente na área biológica, chegam ao ensino superior sem o 
prévio conhecimento de alguns temas fundamentais de Química. Dentre diversos temas da área 
biológica dois tem se destacado: o conhecimento do mecanismo de ação dos tampões e os 
princípios de termodinâmica. Esses temas são de grande importância para alunos e 
pesquisadores de várias áreas tais como Biologia, Química e Bioquímica. Contudo, a 
compreensão destes temas muitas vezes é árdua para os estudantes especialmente os da área 
biológica. Sendo assim este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento e o uso de 
ferramentas didáticas para auxiliar os alunos no processo de ensino aprendizagem durante as 
aulas no curso de graduação. A metodologia empregada foi a seguinte: nos cursos de Biologia e 
Fisioterapia dividimos as turmas em dois grupos, sendo que um grupo teve uma aula 
tradicional sem os recursos das ferramentas didáticas enquanto o outro grupo teve a mesma 
aula, porém com uso das ferramentas didáticas. Ao término da aula aplicamos um teste de 
avaliação para ambas as turmas para verificar a influência das ferramentas no grau de 
aprendizado. Para ambos os materiais didáticos, em ambas as turmas, os resultados obtidos a 
partir dos testes de avaliação indicaram aproveitamento significativamente maior das aulas 
dadas com os recursos didáticos criados. 
 
Palavras-Chave: Ensino de Bioquímica; ferramentas didáticas; sistema tampão; Termodinâmica. 
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CASTELÃO, Talita Borges. Motivação e ensino de genética: um enfoque atribucional sobre a 
escolha da área, prática docente e aprendizagem. São Paulo. 2006. Instituto de Biociências, 
Universidade de São Paulo. Tese de Doutorado - Ciências Biológicas. (Orientador: José Mariano 
Amabis). Doc. 20. 
 
RESUMO: A Genética tem causado muito impacto no mundo contemporâneo. Jornais e revistas 
são alvo diário de informações sobre genoma, clonagem, células-tronco e biologia molecular, de 
um modo geral. Embora temas genéticos cheguem diariamente à casa das pessoas, o que se vê é 
uma discrepância entre os avanços científicos na área e a compreensão de alunos, professores e 
público geral sobre seus fenômenos e desenvolvimento. Entendendo que o ensino da Genética 
não pode prescindir de um profissional crítico, comprometido política e eticamente, este estudo 
investigou temas relacionados à escolha da área, prática docente e aprendizagem. A essência do 
problema foi conhecer as percepções (causas atribuídas) de professores e alunos sobre as 
relações existentes entre motivação e ensino de genética, visando influir na melhoria da 
qualidade do ensino nessa área. De acordo com os objetivos, a pesquisa teve um caráter 
explicativo. Considerando os procedimentos técnicos, o delineamento adotado foi o estudo de 
caso. A amostra, não probabilista, por tipicidade, inclui biólogos licenciados e graduandos em 
Ciências Biológicas de 10 instituições de Ensino Superior dos municípios de Salvador (BA) e São 
Paulo (SP). Foram pesquisados 50 indivíduos (14 professores e 36 alunos). O instrumento 
utilizado foi a entrevista estruturada, analisada qualitativamente com a técnica do discurso do 
sujeito coletivo, tendo como referencial teórico a teoria da atribuição de causalidade de Fritz 
Heider. Os resultados revelam que a escolha profissional é direcionada fortemente por 
motivações relacionadas à aptidão, tendo também a participação de causas externas (influência 
de professores e outros), em menor intensidade. Na área de genética, especificamente, o 
modismo da Biologia Molecular e expectativa de retorno financeiro são influências 
significativas, compatíveis com o momento histórico que vivemos. As motivações do professor 
para ensinar genética estão assentadas, essencialmente, no aprendizado do aluno, apesar de 
enfrentarem realidades vinculadas a aspectos estruturais das próprias instituições onde 
trabalham e do sistema educacional brasileiro como um todo. Acreditam que muitos alunos não 
aprendem genética pela ausência de conceituação prévia (conhecimento subsunçor) e, formas 
de raciocínios requeridos na disciplina. Apontam o investimento no relacionamento 
interpessoal professor-aluno como a principal estratégia de ensino utilizada. As motivações do 
aluno para aprender genética decorrem de causas internas - gostar da disciplina, por exemplo - 
e externas, centradas geralmente na figura do professor, identificado por eles como "bom", 
quando tem didática e gosta de ensinar. Consideram Genética uma disciplina interessante e 
motivadora e afirmam que é a matéria do futuro. Professores e alunos indicam maior 
dificuldade na compreensão da genética molecular e uso de interpretação matemática. 
Reconhecem que a sociedade precisa de conhecimentos sobre genética e sugerem que para 
tornar o ensino nessa área mais interessante, deve-se contextualizar o conteúdo, realizar aulas 
práticas, melhorar a didática do professor, investir no preparo do aluno durante o ensino médio 
e usar recursos com animação, dentre outros. As atribuições de causalidade são elementos 
determinantes na escolha profissional, ensino e aprendizagem. É importante conhecer as 
atribuições feitas por professores e alunos sobre aspectos motivacionais ligados à genética, com 
vistas a promover intervenções que levam à modificação das atribuições negativas sobre a 
disciplina e adoção de uma prática com finalidades educativas reais. 
 
Palavras-Chave: Ensino de Genética; Percepções; Motivação. 
 

 

CASTRO, Patricia Rochele da Rosa Mairesse de. A utilização de fábulas e contos na disciplina 
de ciências. Rio de Janeiro, 2011. Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Psicanálise, 
Saúde e Sociedade. Universidade Veiga de Almeida (UVA). Dissertação de Mestrado 
Profissionalizante. (Orientadora: Fátima Gonçalves Cavalcante). Doc. 21. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta uma metodologia inovadora no ensino de ciências e biologia, 
ao utilizar fábulas ecológicas e contos em sala de aula, concomitantemente com os conteúdos 
curriculares pré-estabelecidos. Foram escolhidos alunos da faixa etária entre 13 e 18 anos, etapa 
da puberdade, de amadurecimento e passagem da infância para adolescência. Esses alunos 
frequentam escolas públicas da cidade de Porto Alegre (RS), onde atuo como professora de 
ciências. Ao reunir estudo teórico interdisciplinar e pesquisa qualitativa, a dissertação articula 
conceitos da psicanálise e da psicanálise das fábulas e dos contos com o estudo de teóricos da 
educação, filosofia, ecologia, biologia e literatura, visando refletir sobre a ação pedagógica e 
instrumentalizar o professor em sua prática profissional. O desenvolvimento da metodologia de 
ensino pautou-se no exercício da ética do pensar, promovendo, assim, a conscientização 
ecológica, ambiental e de preservação de vida. Os resultados apontam que é possível trabalhar 
o aluno na sua totalidade, na reconstrução do desejo, no aperfeiçoamento da aprendizagem, 
favorecendo o diálogo, o lúdico e a compreensão dos conteúdos escolares. Os textos produzidos 
por alguns alunos ilustram os resultados práticos da investigação. Eles estão anexados ao final, 
com fotos do processo desenvolvido e com o produto da dissertação, que apresenta o passo a 
passo para difusão do método aqui empregado. 

Palavras-Chave: Metodologia de Ensino; Fábulas; Ecologia. 

 

CHAVES, Gilberto. A importância do Biólogo na Educação Sexual: reflexões baseadas nas 
estruturas curriculares de 50 Instituições de Ensino Superior. Rio de Janeiro, 1998. Programa de 
Pós-Graduação em Sexologia, Universidade Gama Filho. Dissertação de Mestrado. (Orientador: 
Pedro Jurberg). Doc. 22. 
 
RESUMO: Todos os dias a sociedade exige respostas para uma série de questões que afligem o 
mundo contemporâneo. Dentre estas preocupações, encontra-se a expansão demográfica 
desordenada sem planejamento familiar e da natalidade, o aumento crescente da gravidez não 
planejada em adolescentes e a proliferação de doenças sexualmente transmissíveis, o que 
remete a necessidade de controle destas distorções e, por conseguinte, sobre o papel do 
educador sexual como uma das formas de resolução destas dificuldades. Através do 
levantamento das Leis, Códigos, Resoluções e Pareceres que envolvem a atividade de diferentes 
profissionais, além da análise de estruturas curriculares de diversas Instituições de Ensino 
Superior, verificou-se a necessidade de aprimoramento no perfil dos cursos de Biologia com a 
finalidade de transformar o Biólogo em um dos agentes responsáveis, junto a outros 
profissionais, na participação do processo de educação sexual, sobretudo dos adolescentes, 
visando a melhoria da qualidade de vida de toda a população. Acredita-se que, através da 
disponibilização de recursos adequados poder-se-ia propiciar a discussão, informação e reflexão 
principalmente junto aos que iniciam sua vivência na adolescência das temáticas anteriormente 
mencionadas.  
 
Palavras-Chave: Cursos de Formação; Formação do Biólogo; Educação Sexual. 
 

 

CHENG, Cezar. Desenvolvimento do DVD “Rompendo a tensão superficial" para educação 
em Ciências. Rio de Janeiro, 2008. Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado.  (Orientadora: Maria Lucia Bianconi). Doc. 23. 
 
RESUMO: Neste trabalho foi desenvolvido o DVD intitulado "Rompendo a tensão superficial", 
onde o tema é apresentado através de vídeos contendo experiências, explicações e curiosidades 
sobre o tema central, sempre utilizando linguagem simples, apropriada para o público alvo que 
são crianças de 8 a 12 anos. As experiências sobre tensão superficial, de fácil execução, requerem 
apenas material de baixo custo, não sendo necessário dispor de vidrarias, equipamentos ou 
locais especiais, como um laboratório, para sua execução. Este tema caracteriza-se como 
multidisciplinar, abrangendo física, química e biologia e se relaciona a questões do cotidiano do 
aluno. O DVD poderá auxiliar professores de Ciências do ensino fundamental nas aulas 
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práticas, que podem assistir aos vídeos dos experimentos antes de repeti-los com os alunos em 
sala de aula. Foi realizada uma avaliação qualitativa, pela aplicação de um questionário, da 
versão 1.3 do DVD, com professores e/ou pesquisadores de Universidades e Centros de 
Ciência. Essa avaliação prévia do DVD, tanto no que se refere ao conteúdo como na produção, 
foi importante para se realizar os ajustes necessários antes da reprodução e distribuição em 
escolas. O DVD foi analisado por professores e/ou pesquisadores, de dois grupos distintos, ou 
seja, (i) aqueles que atuam em Divulgação Científica e Educação em Ciências e (ii) professores 
que não atuam nessas áreas. Numa primeira análise da avaliação, foi possível perceber que não 
havia diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos, mostrando que as opiniões 
são as mesmas, independente de estarem ou não atuando nas áreas de Divulgação ou Educação 
em Ciências. Em geral, o DVD foi considerado adequado à faixa etária a que se destina. As 
sugestões foram incluídas na versão 1.4 do DVD. Com base na opinião dos professores e/ou 
pesquisadores, Discute-se aqui a adequação do DVD na facilitação do processo de 
aprendizagem pelos alunos do ensino fundamental. 
 
Palavras-Chave: DVD; Vídeo; Animação; Ensino-Aprendizagem; Tensão Superficial 

 

CHIATO, Sonia Maria Madureira de. A palavra na dimensão da terminologia e na produção 
de conhecimentos: a leitura do texto de Biologia e discussão. São Paulo, 2000. Faculdade de 
Comunicação e Filosofia, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Dissertação de 
Mestrado – Língua Portuguesa. (Orientador: Jeni Silva Turazza). Doc. 24. 
 
RESUMO: Esta dissertação, situada na linha de pesquisa "História e Descrição da Língua 
Portuguesa", do Programa de Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa/PUC-SP, trata do 
estudo do vocabulário na dimensão do uso. O campo investigado é o da produção textual 
discursiva, recortada no movimento da leitura do texto didático de Biologia: aquele que 
formaliza discursos típicos. Este tipo de discurso explica-se por um discurso fundador, aquele 
produzido pela ciência, e por constituir-se como discurso fundador de práticas discursivas que 
se instituem no espaço escolar, como suporte do processo ensino-aprendizagem de conteúdos 
disciplinares. Nesse sentido, o vocabulário deste tipo de texto constrói-se na interface destes 
dois discursos, formalizando-se pelos chamados vocabulários da língua comum e de 
especificidades: dois mundos em interseção, implicando deslocamentos do produtor-leitor para 
flexibilizar dois campos do conhecimento humano, a saber, o de senso comum e o da ciência. É 
dentro dessa flexibilidade entre dois mundos de conhecimentos, que se constrói o discurso do 
texto didático segundo os resultados obtidos. Os fundamentos teóricos selecionados foram os 
pressupostos da Linguística de Texto, para compreender os processos que respondem pela 
produção dos sentidos e os da Lexicologia, Lexicografia e Terminologia, para compreender os 
processos que respondem pelo investimento linguístico do que é textualizado pelo homem. 
Estes pressupostos revelam um ponto de referência que pressupõe um produtor-leitor 
proficiente e/ou maturescente para atribuir legibilidade aos textos que lê e, por essa razão, não 
tratam da necessidade do domínio de conhecimentos linguísticos das unidades lexicais que 
organizam o campo vocabular do texto, de modo a poder designar a referência tematizada. 
Assim, a hipótese que orientou o desenvolvimento da pesquisa centrou-se na necessidade de 
conhecimento do vocabulário do texto didático, pelo produtor-leitor que, no caso do aprendiz, é 
aquele que está desenvolvendo habilidades para vir a ser um leitor proficiente. Logo, sem o 
domínio do campo vocabular é impossível desencadear o processamento de informações 
semânticas, durante o ato de leitura, conforme resultados obtidos. A análise, descrição e 
explicação do vocabulário do material de amostra tiveram por ancoragem procedimentos 
teórico-analíticos, cujos resultados propiciaram não só confirmar a hipótese levantada para o 
desenvolvimento da pesquisa, mas também atingir os objetivos propostos. Pôde-se deixar 
delineado, no corpo do trabalho, procedimentos para o tratamento analítico-explicativo do 
vocabulário em uso com vistas a colaborar para o ensino da leitura de textos didáticos da área 
de Biologia. Tais procedimentos implicaram: a) atividades de pesquisas, cujas fontes foram: o 
dicionário de língua, o dicionário de especificidade, o dicionário etimológico e/ou a gramática; 
b) a construção de conjuntos de conhecimentos que propiciaram; b1) descrever a estruturação 
de definições por conjunto de predicações; b2) organizar tais definições de modo a verificar 
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como se dá a construção e/ou a expansão de conceitos, pelo domínio do conhecimento que elas 
veiculam e, ainda, quais são as operações e/ou estratégias - cancelamentos, inserções, 
classificação, generalização e especificação - aplicadas para reconstruir o chamado 
conhecimento prévio do leitor; b3) verificar como esses conhecimentos vão sendo reconstruídos 
pelo leitor, pelo domínio de habilidades que lhe facultam elaborar proposições para construir a 
chamada "base de texto" espaço de produção de sentidos, autorizados pelo produtor-autor; c) 
compreender habilidades para a produção de definições e de paráfrases de unidades do 
vocabulário em combinatórias interlexicais. Nesse sentido, as redes de conhecimentos são 
(re)elaboradas pela aquisição de novos conhecimentos de mundo, garantindo o redimensionar 
de modelos cognitivos de compreensão. 
 
Palavras-Chave: Leitura; Lexicologia; Texto Didático. 
 

 

COLONETTI, Marciel. A percepção das relações entre Religião e Ciência no âmbito 
acadêmico em Curitiba-PR. Curitiba, 2011. Centro de Teologia e Ciências Humanas, Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná. Dissertação de Mestrado – Teologia. (Orientadores: Mário 
Antonio Sanches). Doc. 25. 

RESUMO: Esta pesquisa é fruto de muitas inquietações que surgiram no decorrer de minha 
vivência como professor de Ensino Fundamental, Médio e Superior, nas disciplinas de Filosofia, 
Ensino Religioso Escolar e História. Nosso objetivo é mapear o modo como as pessoas com 
formação acadêmica em Ciências Humanas e Ciências da Natureza compreendem as relações 
entre ‘criação e evolução’, no contexto das relações entre ‘religião e ciência’. Por isso a pesquisa 
será feita no âmbito acadêmico, compreendendo que os profissionais que atuam nas diferentes 
áreas marcam e são marcados pelo processo educacional. Dessa forma, compreendemos que os 
resultados obtidos podem nos apontar para o modo como as relações entre religião e ciência são 
vivenciadas num contexto educacional local, a saber, a cidade de Curitiba. Essa pesquisa em 
âmbito local, portanto, se apresenta como um primeiro ensaio que possa lidar com as 
dificuldades e especificidades da área e testar uma metodologia elaborada para este fim. 
Quando optamos por estabelecer o estudo na relação com as ‘Ciências da Natureza’ estamos 
seguindo conscientemente, a linha de trabalho do Centro de Teologia e Ciências da Natureza 
(CTND) americano e a contribuição de seu principal teórico, Ian Barbour. Nossa reflexão 
buscará identificar o lugar do principal interessado: o ser humano - sujeito histórico; que é 
fundamental para a teologia e para as ciências da natureza. A sua origem, seu desenvolvimento 
e sua finitude são dilemas que ainda têm lugar privilegiado no imaginário humano, portanto, 
carecem de um olhar cuidadoso e uma postura que vise sempre defender a vida em sua 
essência. Enfim, precisamos trabalhar todos estes conceitos no interior do contexto educacional. 
Sem temor algum observamos que a grande lacuna que se criou e continua sendo sustentada 
entre religião e ciência está na Educação. A concepção que nossas crianças, adolescentes e 
jovens estão tendo sobre religião e ciência em sala de aula, marcará as suas ações frente à 
sociedade no futuro. 

Palavras-Chave: Teologia; Biologia; Bioética; Ciência; Religião; Educação; Criação; Evolução. 

 

CORDEIRO, Rogério Soares. O uso de mirmecofauna em mata ciliar como uma proposta para 
estudo prático de diversidade biológica no ensino médio. Mogi das Cruzes, 2010. Programa de 
Pós-Graduação em Biotecnologia, Universidade de Mogi das Cruzes. Dissertação de Mestrado. 
(Orientadora: Maria Santina de Castro Morini). Doc. 26. 

RESUMO: O trabalho foi realizado como uma estratégia de abordagem dos conhecimentos 
relacionados à diversidade biológica a ser aplicado no ensino médio. Ao longo de todo o 
processo de desenvolvimento da metodologia são sugeridas ações contextualizadas e 
amparadas pelas leis que regem o ensino na atualidade, bem como a preocupação em dar 
embasamento teórico-pedagógico, já que a prática sugerida encontra-se relacionada ao 
construtivismo, especialmente pela abordagem da aprendizagem significativa de David 
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Ausubel. Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de atividades experimentais de 
ensino sobre diversidade biológica. Para isso as formigas foram utilizadas como modelo de 
estudo na comparação de áreas de Mata Ciliar situadas em regiões de Mata Atlântica na grande 
São Paulo. Foram desenvolvidos procedimentos, roteiros e materiais didáticos para aulas 
práticas de campo, material este que compõe uma “cartilha-CD”. Para o desenvolvimento das 
atividades foram selecionadas duas áreas de Mata Ciliar, uma apresentando maiores 
interferências antrópicas e a outra inserida em uma unidade de conservação. Para a coleta de 
formigas nas áreas escolhidas foram utilizadas iscas padrão preparadas com sardinha 
conservada em óleo vegetal. Também foram padronizadas as expedições ao campo com oito 
visitas em cada sítio de coleta, sendo que, em cada área, foram dispostas 50 iscas distando 20 
metros uma da outra. As formigas coletadas foram identificadas. Os táxons foram identificados 
em subfamílias e gêneros e quantificados em relação à frequência de ocorrência e de abundância 
sendo em seguida construídas curvas de acumulação dos gêneros. Todos os procedimentos 
efetuados para a coleta das formigas foram fotografados visando à composição do material 
didático. Os resultados demonstraram que há possibilidade de desenvolver as atividades de 
campo usando os dois tipos de áreas propostas para o estudo com apenas três expedições de 
coleta e com 15 iscas de sardinha em cada sítio. Foi elaborada uma chave pictórica para a 
identificação dos táxons, que compõe material didático, para as subfamílias Myrmicinae, 
Dolichoderinae, Formicinae e Ponerinae; e gêneros Linepithema, Wasmannia, Pheidole, Solenopsis, 
Paratrechina, Camponotus, Gnamptogenys, Dorymyrmex e Pachycondyla, mais abundantes e 
frequentes em ambos os locais de estudo. A diversidade das áreas foi discutida no material 
didático considerando a riqueza, a frequência de ocorrência e a abundância dos táxons. A 
biologia de cada táxon amostrado também foi discutida com ênfase nos papéis ecológicos que 
as formigas desempenham nos ecossistemas, como por exemplo, as preferências alimentares, 
aspectos de nidificação, níveis de tolerância ambientais e outros aspectos, propiciando assim 
uma visão prática sobre um tema tão importante para um país megadiverso – a diversidade 
biológica. 

Palavras-Chave: Ensino; Diversidade Biológica; Formigas; Mata Ciliar. 

 

COSTA, José Willian. Novos horizontes para a aprendizagem em Biologia: a aula multimídia. 
Mogi das Cruzes, 2005. Programa de Pós-Graduação em Semiótica, Tecnologias de Informação 
e Educação, Universidade Braz Cubas. Dissertação de Mestrado. (Orientador: Carlos Alberto de 
Oliveira). Doc. 27. 
 
RESUMO: O trabalho se constitui na utilização de técnicas multimídia em Educação. 
Especificamente, foram desenvolvidas aulas multimídia para o ensino da Biologia em turmas de 
Ensino Médio. Inicialmente é apresentada a influência da Informática em Educação, os métodos 
e técnicas computacionais e suas influências na aprendizagem. Em seguida focaliza-se a 
multimídia e, também, suas potencialidades. Então, analisa-se o desempenho dos estudantes 
nos anos de 1997 (sem multimídia) e 1998 (usando multimídia). Comparam-se as médias 
analiticamente entre estes anos. Conclui-se que os computadores e recursos de multimídia 
revelam-se como interessantes ferramentas de auxílio no ensino, desde que corretamente 
utilizados, haja vista que o rendimento dos estudantes demonstrou aumento significativo, 
devido ao surpreendente incremento dos níveis de interação e da motivação de estudantes, 
como também dos professores. 
 
Palavras-Chave: Informática; Computadores; Recursos Multimídia. 
 

 
 
CUBO NETO, Francisco. Desenvolvimento e análise de Software Educacional Alternativo ao 
uso de animais em aulas práticas de Fisiologia: Fisioprat®. Campinas, 2011. Instituto de 
Biologia, Universidade Estadual de Campinas. Dissertação de Mestrado - Biologia Funcional e 
Molecular. (Orientador: Miguel Arcanjo Areas). Doc. 28. 
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RESUMO: A análise histórica do ensino de Fisiologia mostra que desde o final do século XVIII, 
quando começou a ser estudada, a eletrofisiologia vem sendo ensinada da mesma maneira: 
aplicação de estímulo químico e, em algumas vezes, elétrico em diferentes partes do corpo 
animal e, a seguir, discussão das respostas observadas. Por outro lado, o crescente avanço 
tecnológico permitiu o surgimento e a inserção de novas ferramentas educacionais, como vídeo 
aulas, animações e simulações computacionais, sem que houvesse prejuízo na qualidade do 
ensino. O objetivo dessa dissertação é desenvolver um material didático alternativo ao uso de 
animais no ensino de Fisiologia, recriando virtualmente a aula prática referente ao estudo dos 
reflexos medulares em rã. O software criado, intitulado FISIOPRAT, foi baseado no roteiro de 
aula prática utilizado nos cursos de Biologia, Enfermagem e Medicina da Universidade 
Estadual de Campinas, de modo a apresentar o mesmo conteúdo da aula tradicional. Para a 
avaliação da eficácia do material criado, o FISIOPRAT foi testado com alunos do terceiro ano do 
curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, do segundo ano do curso de Bacharelado e 
Licenciatura em Ciências Biológicas, do segundo ano do curso de Medicina e do primeiro ano 
do curso de Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem. Cada turma foi dividida 
aleatoriamente em dois grupos: o grupo controle aula prática tradicional (APT) realizou a aula 
prática utilizando o modelo animal e o grupo aula prática FISIOPRAT (APF) realizou a aula 
prática utilizando o software. Em seguida os grupos receberam o mesmo instrumento de 
avaliação, permitindo que as notas obtidas pelos grupos fossem comparadas. A análise 
estatística das respostas fornecidas pelos alunos dos dois grupos mostrou haver diferença 
significativa entre as metodologias aplicadas, tanto em relação às informações relativas à aula, 
como também em relação às notas do instrumento de avaliação cognitiva. Dentre as questões 
analisadas, 80% das médias obtidas pelo grupo APF foram superiores às do grupo APT, 
comprovando, assim, a eficácia do software. Com referência à quantidade de respostas certas e 
erradas obtidas no instrumento de avaliação cognitiva, o grupo APF apresentou, 
respectivamente, 39% e 9%, contra 37% e 14% do grupo APT. Uma vez que ambos os grupos 
tiveram a mesma aula teórica, essa diferença mostrou que o software testado não prejudicou o 
ensino do conteúdo teórico e prático. Por fim, o FISIOPRAT foi avaliado como método de 
ensino eficaz alternativo ao uso de animais para a aula prática “Avaliação de Reflexos 
Medulares em Rã mediante Estímulos Químicos e Mecânicos”, reconhecendo-se, também, a 
relevância das especificidades da aula prática tradicional e, consequentemente, sua importância 
para o processo ensino/aprendizagem. 

Palavras-Chave: Software Educacional; Fisiologia; Prática com Animais. 

 
 
CUGLER, Daniel Cintra. WONTOVLAB: um processo para autoria de Laboratórios Virtuais 
baseado em Workflows e Ontologias. São Carlos, 2010. Centro de Ciências Exatas e de 
Tecnologia, Universidade Federal de São Carlos. Dissertação de Mestrado - Ciência da 
Computação. (Orientadora: Marilde Terezinha Prado Santos). Doc. 29. 

RESUMO: Laboratórios virtuais são utilizados comumente por instituições de ensino para 
auxiliar no processo de aprendizagem, porém também são utilizados pela indústria em 
demonstrações, testes e treinamentos. A forma tradicional de se realizar práticas laboratoriais é 
por meio de laboratórios reais, porém para sua criação é preciso investir, muitas vezes, alto 
valor financeiro na aquisição de aparatos e na disponibilização de espaço físico para sua 
instalação. Neste contexto, laboratórios virtuais vêm sendo utilizados como solução econômica 
para prover ambientes de experimentação, pois permitem a simulação de experimentos em 
computadores sem a necessidade da existência de laboratórios reais. No entanto, para que 
laboratórios virtuais provejam um ambiente similar ao real, é recomendável não só a criação de 
experimentos que exijam o cumprimento de um protocolo, mas também permitir que 
aprendizes identifiquem diferentes possibilidades de execução de uma mesma tarefa, 
considerando aparatos e procedimentos similares. Neste contexto, é definido neste trabalho o 
processo WOntoVLab, um processo para autoria de laboratórios virtuais que se baseia no uso 
de tecnologias de representação de workflows e ontologias a fim de permitir a recomendação de 
aparatos no processo de autoria e de representar experimentos baseados em vocabulário 
semântico e passos alternativos. Também é detalhado um estudo de caso realizado no domínio 
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de Biologia Molecular, enfocado no experimento de extração de DNA. O estudo de caso é 
realizado por meio do protótipo do laboratório virtual desenvolvido, o qual é totalmente 
baseado no processo WOntoVLab. Por fim, são destacadas as contribuições deste trabalho: o 
processo WOntoVLab, o framework WPF e o framework WPF-WS. 

Palavras-Chave: Laboratórios Virtuais; Experimento; Biologia Molecular; DNA. 

 
 
DUTRA, Dione Beatriz Prado. Avaliação da disciplina de Microbiologia e sua inserção na 
saúde coletiva. Canoas, 2003. Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Universidade 
Luterana do Brasil. Dissertação de Mestrado. (Orientador: Airton Tetelbom Stein). Doc. 30. 
 
RESUMO: O projeto caracteriza-se pela avaliação da contribuição da disciplina de 
Microbiologia na conscientização dos futuros profissionais da área da saúde em relação a 
atitudes, conhecimento e habilidades. Introdução: o ensino da microbiologia não está 
acompanhando os avanços científicos e tecnológicos, pois suas técnicas de ensino ultrapassadas 
não estão atendendo a necessidade da formação de profissionais com o perfil técnico exigido 
pelo atual mercado de trabalho. Objetivo: avaliar o processo de aprendizagem da disciplina de 
microbiologia para o estudante e a contribuição deste ensino para os profissionais das seguintes 
áreas: Farmácia, Enfermagem, Odontologia, Biologia e Tecnólogos em Radiologia. Metodologia: 
o presente trabalho foi desenvolvido em uma única etapa que consistiu em coleta de dados 
junto aos estudantes antes e após a disciplina de Microbiologia. Resultados: foram realizadas 
272 entrevistas no pré-teste e 289 no pós-teste; 70% dos entrevistados eram do sexo feminino; 
87% sustentam que a disciplina de microbiologia tem alguma aplicação prática na sua futura 
profissão. Houve um melhor desempenho no pós-teste na área de conhecimento do que na 
atitude. Conclusão: a avaliação do ensino de microbiologia na graduação possibilita um 
reconhecimento do ensino-aprendizagem vigente que irá auxiliar no planejamento da disciplina 
nestes cursos. 
 
Palavras-Chave: Saúde Coletiva; Microbiologia; Currículo; Ensino-Aprendizagem; Avaliação. 
 

 

FARKUH, Leticia Chamy. Conhecimentos sobre tuberculose entre professores de Ciências do 
ensino fundamental do município de São Paulo. São Paulo, 2001. Faculdade de Saúde Pública, 
Universidade de São Paulo. Dissertação de Mestrado. (Orientador: Péricles Alves Nogueira).  
Doc. 31. 
 
RESUMO: Verificar conhecimentos sobre tuberculose entre professores de Ciências do ensino 
fundamental (EF) em escolas da prefeitura municipal de São Paulo e analisar a relaçäo entre 
conhecimentos e algumas variáveis específicas. Métodos: o grupo de estudo constituiu-se de 96 
professores que exerciam suas atividades na Delegacia Regional de Ensino Fundamental 7 no 
período de estudo (maio-julho/1999). Estes responderam um questionário previamente testado 
englobando questöes que caracterizassem os professores e verificassem seus conhecimentos 
sobre tisiologia. Resultados: os professores obtiveram média de acertos nas questões específicas 
igual a 7,4 (dp=1,5) e não houve associação entre médias e as variáveis idade, formação, tempo 
de magistério, discussão com os alunos sobre tuberculose, e o fato de terem ou não participado 
de alguma atividade de orientação sobre o tema. Já a variável carga horária de trabalho semanal 
mostrou ter relação com as médias obtidas, sendo que os professores com carga horária de 1 a 
20 horas semanais tiveram média significativamente menor que aquela obtida pelos grupos com 
21 a 40 horas e 41 a 60 horas de trabalho semanais. Conclusões: foram observados os tópicos nos 
quais os professores mostraram maior deficiência de conhecimento, bem como os fatores 
associados ou não aos conhecimentos de tuberculose mostrados pelo grupo. Recomenda-se o 
planejamento de programas de orientação e atualização de professores do EF, enfocando 
aspectos básicos da tuberculose. 
 
Palavras-Chave: Tuberculose; Conhecimento dos Professores.  
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FERNANDEZ, Patrícia Martins. Noções conceituais e práticas educativas em alimentação e 
nutrição dos professores de 1ª a 4ª séries do Distrito Federal. Brasília, 2005. Faculdade de 
Ciências da Saúde, Universidade de Brasília. Dissertação de Mestrado - Nutrição Humana. 
(Orientadora: Denise Oliveira e Silva). Doc. 32. 
 
RESUMO: O estudo analisa as noções conceituais e práticas educativas sobre alimentação e 
nutrição em escolas de Ensino Fundamental do Distrito Federal (DF). Foi aplicado questionário 
semi-estruturado com 267 professores de 1ª a 4ª séries em 52 escolas públicas e privadas do DF. 
Os educadores classificaram os grupos de alimentos segundo exemplos, funções e distribuição 
na pirâmide alimentar. Além disso, o instrumento proporcionou a elaboração de um ranking 
das recomendações nutricionais e a descrição das práticas reforçadas pelos professores aos 
alunos. Por fim, foram identificadas as fontes de informações consultadas durante o 
planejamento das atividades na escola, as razões para sua inserção, os agentes influenciadores 
da alimentação da criança e a discussão das consequências da obesidade infantil. Os resultados 
apontam uma associação dos alimentos energéticos e energéticos extras com uma alimentação 
inadequada e os grupos reguladores e construtores foram identificados como a base de uma 
dieta diária saudável. Os livros didáticos e materiais como revistas e jornais foram apontados 
como as principais fontes de consulta dos educadores, com menor destaque aos manuais 
técnicos e profissionais de saúde. Nas escolas públicas observou-se relação entre pobreza e falta 
de higiene como norteadora do trabalho educativo do professor. Enquanto isso, nas escolas 
particulares, a dieta com verduras e frutas, a prática da atividade física e o peso saudável 
consistiram nas principais recomendações dos educadores. Em relação à obesidade infantil, 
evidenciou-se o aspecto biológico da doença, que privilegia a supervalorização do corpo magro. 
A família e a escola consistiram em importantes agentes de influência nos hábitos alimentares 
das crianças, sendo que a mídia ocupou uma posição de destaque junto ao ambiente escolar e 
familiar. Conclui-se que é necessário que os Parâmetros Curriculares Nacionais, os livros 
didáticos e os guias alimentares estejam sendo revisados quanto aos temas de nutrição com 
ênfase ao componente cultural e social da alimentação. As recomendações para promoção de 
uma alimentação saudável deverão atender as realidades de cada escola, privilegiando a 
inserção da educação nutricional no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) nas 
escolas públicas. Destaca-se também que é essencial a co-participação entre educadores, pais e 
profissionais de saúde no reforço das atividades educativas na escola, aliado às práticas de 
marketing social em alimentação e saúde. Por último, para estimular o campo educativo da 
nutrição em escolas públicas e privadas, defende-se a regulamentação de uma Lei Federal 
restringindo a venda de alimentos pouco nutritivos no ambiente interno e proximidades das 
escolas.  
 
Palavras-Chave: Educação Nutricional; Prática Docente; Séries Iniciais. 
 

 

FERRAZ, Marilia Fanucchi. Educação para o Ambiente: uma experiência no ensino médio. São 
Carlos, 2002. Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo – Ciências da 
Engenharia Ambiental. Dissertação de Mestrado. (Orientadora: Rosana Filomena Vazoller). 
Doc. 33. 
 
RESUMO: A questão ambiental tem um lugar de destaque na Constituição Federal de 1988. No 
entanto, sua integração no processo educacional brasileiro, ainda que limitada, é consequência 
do destaque ao tema nos diversos meios de comunicação, nos discursos políticos e, até mesmo, 
nas conversas informais. Após a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento – Eco/92, com a universalização dos compromissos do ser humano com a 
natureza, foi possível a construção de princípios norteadores que contemplam o meio ambiente 
como matéria essencial às práticas educativas. Recentemente, a Educação Ambiental, ou 
Educação para o Ambiente, ganhou maior dimensão ao ser objeto de lei, a Lei n. 9.975 do 
Governo Federal. A presente dissertação pretende contribuir para a Educação Ambiental por 
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meio de um relato de uma experiência de ensino organizada e assistida por um educador 
formado em Biologia, na qual a pesquisa monográfica é empregada como instrumento de 
conscientização e formação de alunos do Ensino Médio em temas diversos, relativos ao Meio 
Ambiente. Buscou-se no relato apresentar a sequência de estratégias educacionais que 
envolveram atividades de autoconhecimento dos estudantes, orientação e análise de problemas 
no âmbito do tema de pesquisa escolhido, estímulo à capacidade crítica individual e coletiva, à 
ética e aos valores humanos. Dessa forma, o Meio Ambiente foi abordado além dos limites do 
amplo conhecimento científico e tecnológico inerente ao tema. A avaliação dessa experiência foi 
feita principalmente por métodos qualitativos. No período de um ano letivo, durante três anos 
(1998, 1999 e 2000), os alunos da 3ª série do ensino médio do Colégio Sion de São Paulo 
desenvolveram um projeto intitulado Ambiente em Foco, no qual cada aluno produziu, para a 
disciplina de Biologia, uma monografia, relacionando a questão ambiental a sua futura área de 
atuação profissional. A análise dos resultados da pesquisa foi feita com base na qualidade dos 
projetos realizados pelos alunos, bem como respostas a questionários, observações e 
depoimentos obtidos durante o mesmo período. Em conclusão, os alunos do Ensino Médio 
foram capazes de por meio da pesquisa monográfica, assistida pelo educador, desenvolver o 
aprendizado e o interesse sobre meio ambiente nos diferentes temas estudados, transformando 
atitudes e orientando posturas. Adicionalmente, foi possível demonstrar que a aplicação dos 
procedimentos propostos para a Educação Ambiental não resultou em prejuízo ao 
cumprimento do programa da disciplina Biologia para a terceira série do ensino médio. 
 
Palavras-Chave: Ambiente; Pesquisa; Educação Ambiental; Pedagogia de Projetos. 
 

 

FERREIRA, Ana Silvia Sartori Barraviera Seabra. Elaboração e avaliação de um ambiente 
virtual para o ensino/aprendizagem de Embriologia. Botucatu, 2011. Instituto de Biociências 
de Botucatu; Universidade Estadual Paulista. Tese de Doutorado - Biologia Geral e Aplicada. 
(Orientadora: Wilma de Grava Kempinas). Doc. 34. 

RESUMO: O processo educacional sofreu massificação nos últimos anos devido ao crescimento 
do conhecimento, a facilidade de acesso, a oferta de cursos, aliados às novas tecnologias da 
informação e comunicação. Assim, surgiram grupos de pesquisa dedicados a métodos de 
aprendizagem com o objetivo de elucidar e aperfeiçoar o processo de aquisição de 
conhecimentos e suas competências, além de torná-los mais eficientes. Desta forma, esta 
pesquisa teve como objetivos elaborar conteúdos didáticos, na forma de curso sobre o tema 
“Embriologia Comparada”, transpô-los para um ambiente virtual de apoio ao aprendizado 
presencial e não presencial, disponibilizá-lo aos alunos do 2º ano de Biologia noturno da Unesp, 
campus de Botucatu, e por fim avaliar o seu impacto no processo ensino/aprendizagem. Para 
isto, foi necessária a construção do projeto didático-pedagógico sobre o tema proposto voltado 
para a educação não presencial. O conteúdo didático foi produzido por professores especialistas 
e dividido em 15 módulos para facilitar a sua visualização, interação e compreensão pelos 
alunos. Estes foram customizados para linguagem digital, contendo textos, hipertextos, 
multimídia, hipermídia, imagens, vídeos e animações. Após, baseado na análise do público-
alvo, iniciou-se a construção da sua programação visual e seu design instrucional, sendo 
inserido no ambiente virtual de ensino Moodle, que era acessado mediante senha. Este foi 
customizado e disponibilizado durante o oferecimento da disciplina de “Embriologia 
Comparada” aos alunos do 2º ano de Biologia noturno da Unesp, campus de Botucatu. Os 
alunos participaram do ambiente por meio de fórum, consulta ao material didático, chat, wiki e 
jogos interativos. A avaliação do processo de aprendizagem ocorreu de duas formas: a primeira 
comparou as notas dos alunos com as notas das três turmas anteriores da mesma disciplina; a 
segunda foi realizada por meio de um questionário de avaliação do ambiente, ao final do curso, 
respondido pelos alunos. Com relação às notas das provas, quando comparadas com os anos 
anteriores, não houve diferença estatisticamente significativa. Em contrapartida, após os alunos 
analisarem o ambiente virtual, afirmaram que acharam o conteúdo didático bom e aprovaram a 
aplicabilidade desta nova abordagem educacional. Esta pesquisa teve êxito, pois os alunos 
aprovaram a sua aplicabilidade, porque o ambiente facilitou o aprendizado, promoveu a 
motivação de estudar e otimizou o tempo despendido no aprendizado para as provas. Por fim, 
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deve-se salientar que para a implantação e sucesso desta nova metodologia faz-se necessária a 
decisão política da Instituição, a experiência científica na área, a tecnologia disponível e de fácil 
manejo, a capacitação permanente de alunos, monitores e professores e, principalmente, a 
vontade dos professores responsáveis pelas Disciplinas em romper velhos paradigmas 
educacionais e implantar novas metodologias de ensino. 

Palavras-Chave: Ambiente Virtual de ensino; educação não presencial; Moodle; e-learning; 
Embriologia Comparada. 

 

FERREIRA, Hilda Regina. Prática de Ensino: a importância do exercício da atividade docente 
na formação do professor de Ciências. São Paulo, 1979. Fundação Escola de Sociologia e Política 
de São Paulo. Dissertação de Mestrado. (Orientador: Lia Rosemberg). Doc. 35. 
 
RESUMO: A licenciatura pode e deve preparar eficientemente o futuro professor para o 
desempenho de sua função. Entretanto, as disciplinas de formação pedagógica, que deveriam 
ter o papel preponderante na integração dos futuros mestres à vida profissional, são quase 
sempre desvinculadas da prática docente e convertem-se assim em desperdício de tempo, 
esforço e recursos. Por intermédio de atividades que possibilitem ao futuro professor o contato 
com os alunos de 1º e 2º graus em situações concretas de sala de aula, a Prática de Ensino e o 
Estágio Supervisionado podem contribuir decisivamente para a formação de professores 
capacitados a desempenhar integralmente sua função. O presente trabalho contém algumas 
propostas de atividades, procedimentos e situações que propiciam esse contato. Essas propostas 
foram executadas com um grupo de alunos e, a partir dos resultados obtidos, foi possível 
compor o elenco de atividades aqui apresentado, não como um modelo, mas como uma 
sugestão a ser estudada e adaptada a cada situação particular. 
 
Palavras-Chave: Formação de Professores; Licenciatura; Prática de Ensino; Estágio 
Supervisionado. 
 

 

FONSECA, Graziany Thiago. BioLabVirtual, ferramenta de apoio pedagógico ao ensino de 
Neurociências. Uberlândia, 2008. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, 
Universidade Federal de Uberlândia. Dissertação de Mestrado. (Orientador: João Batista Destro 
Filho). Doc. 36. 
 
RESUMO: Este trabalho apresenta uma abordagem alternativa ao ensino convencional, através 
da proposta, implementação e teste abrangente de um sistema online para educação à distância 
interdisciplinar em Neurociências, focalizando a Neuroanatomia e a Neurofisiologia celular. 
Este sistema apresenta arquitetura simples, usando configurações comuns de software e 
hardware, possibilitando conexão de alta velocidade e recursos antivírus. O material didático 
disponibilizado envolve animações, aulas interativas, desenhos esquemáticos, fotografias de 
peças anatômicas reais e textos, os quais incluem conexão explícita entre anatomia e patologias. 
O desenvolvimento do sistema exigiu levar em conta dificuldades relatadas em um 
levantamento estatístico sobre a acessibilidade da Internet por parte de estudantes de graduação 
locais. A tese propôs uma metodologia estruturada de avaliação da proposta, abordando 
aspectos pedagógicos e informáticos, conforme as normas IEEE, valendo-se de questionários 
formais, monitoramento remoto e de observação direta. Avaliações realizadas durante o 
período de um ano em 136 estudantes de graduação da UFU, provenientes de 5 cursos 
diferentes (Biologia, Biomedicina, Engenharia Biomédica, Medicina e Medicina Veterinária) 
apontam, em média, uma aprovação geral das multimídias como instrumentos 
pedagogicamente eficazes por 75% dos estudantes, este últimos considerando de forma 
unânime que a presença de um tutor é fundamental para o sucesso da proposta pedagógica. 
 
Palavras-Chave: Ensino à distância; Neurociência; Neuroanatomia; avaliação. 
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FONSÊCA, Maria de Jesus da Conceição Ferreira. A Biodiversidade e o Desenvolvimento 
Sustentável nas Escolas do Ensino Médio de Belém, Pará, Brasil. Belém, 2003. Centro de 
Ciências Biológicas, Universidade Federal do Pará. Tese de Doutorado. (Orientador: Jose Maria 
Cardoso da Silva). Doc. 37. 
 
RESUMO: O objetivo deste estudo foi verificar se os conhecimentos sobre biodiversidade e 
desenvolvimento sustentável estão sendo socializados nas escolas da principal cidade da 
Amazônia brasileira e alcançam papel de destaque na formação escolar básica, de modo a 
auxiliar na formulação de uma consciência pública de valorização dos bens biológicos da 
região, levando-se em conta que nessa região a biodiversidade é uma das suas maiores riquezas 
e o desenvolvimento sustentável o maior alvo das políticas públicas. O trabalho foi realizado no 
Ensino Médio e analisou 10 livros didáticos e 8 propostas curriculares referentes à disciplina 
Biologia; ouviu ainda 24 professores e 719 alunos do 3º ano de escolas públicas e particulares do 
município de Belém, Pará. Os resultados mostraram que os conteúdos apresentados nos livros 
didáticos e recomendados nas propostas curriculares possuem características universais, 
desvinculadas das questões regionais, e que os conhecimentos de estudantes e professores sobre 
biodiversidade geral amazônica e desenvolvimento sustentável carecem de fundamentação 
científica atualizada; portanto, não alcançam significação na formulação de uma postura 
voltada à conservação ambiental. Como propostas, são sugeridas: a) aproximação mais 
significativa da escola com os conhecimentos científicos produzidos sobre questões ambientais 
regionais; b) o estabelecimento de políticas públicas em nível educacional na região que 
priorizem essas discussões na formação dos professores. 
 
Palavras-Chave: Biodiversidade; Desenvolvimento Sustentável; Livro Didático; Currículo. 
 

 

FRANÇA, Viviane Helena de. As Leishmanioses em escolas do ensino básico de Divinópolis, 
MG: análise de livros didáticos de Ciências e Biologia e das representações sociais de 
professores sobre o tema. Belo Horizonte, 2011. Centro de Pesquisas René Rachou/Fiocruz. 
Dissertação de Mestrado - Ciências da Saúde. (Orientadora: Virgínia Torres Schall; Carina 
Margonari de Souza). Doc. 38. 

RESUMO: As Leishmanioses são doenças de grande prevalência mundial. O Brasil está entre os 
países nos quais ocorre o maior número de casos. O desconhecimento da população brasileira e 
dos profissionais de saúde e educação associado à ausência de políticas públicas propiciam a 
expansão destas doenças. A abordagem do conteúdo das Leishmanioses no contexto escolar por 
professores do ensino básico junto aos alunos e comunidade pode contribuir para a divulgação 
de ações profiláticas. Com o objetivo de prevenir as Leishmanioses na comunidade escolar de 
Divinópolis, região endêmica para as doenças com presença de alta taxa de flebotomíneos e cães 
infectados por Leishmania sp., foi realizada análise de 16 livros didáticos de Ciências e Biologia 
avaliados e indicados respectivamente pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNDL-2008) 
e Programa Nacional do Livro do Ensino Médio (PNLEM-2009). Tais livros foram adotados em 
escolas públicas brasileiras no período de 2008 a 2011. Os critérios de análise dos livros 
didáticos reportaram ao compromisso social, relação entre saúde e ambiente, qualidade 
científica, correção dos conceitos e ilustrações. Também foram investigadas as representações 
sociais, conhecimentos e práticas de educação em saúde realizadas por 10 professores que 
lecionam essas disciplinas em escolas do ensino básico desse município, em relação às 
Leishmanioses: Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) e Leishmaniose Visceral (LV). Os 
docentes foram entrevistados utilizando como marco referencial a Teoria das Representações 
Sociais, sendo os dados categorizados e trabalhados empregando-se a análise de conteúdo. Os 
resultados indicaram que 7 livros didáticos de ciências e 9 de biologia continham, 
respectivamente, 25,7% e 32,2% de informações erradas e 64,3% e 53,3% de informações 
incompletas. Os erros mais frequentes nos livros foram associar as Leishmanioses e a LTA a 
Leishmania braziliensis e referir-se ao vetor como “mosquito”. Na investigação de representações 
sociais dos professores observou-se concepções incorretas sobre conceitos básicos dessas 
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doenças, destacando a associação do vetor denominado “mosquito” com água parada, do cão 
com tratamento e vacinação. A investigação de práticas de educação em saúde entre os 
professores demonstrou que esses atribuem pouca importância às Leishmanioses, abordam o 
conteúdo junto aos alunos superficialmente e consideram-se despreparados para lecionarem-
no; embora tenham apontado na região várias situações de risco para as enfermidades e a 
inexistência de políticas públicas. Conclui-se que os conceitos errôneos descritos nos livros 
didáticos podem estar relacionados às concepções incorretas apresentadas pelos professores. 
Contribui para esse fato e dificulta a prevenção das doenças no contexto escolar de Divinópolis, 
a precariedade da rede pública e privada de ensino básico no que se refere às práticas de 
educação em saúde. Esses dados apontam para a necessidade de serem implementadas políticas 
públicas de educação em saúde sobre a LTA e LV no âmbito escolar para evitar a divulgação de 
informações equivocadas junto à comunidade. 

Palavras-Chave: Leishmaniose; Prevenção-Controle; Livro Didático. 

 

GALANJAUSKAS, Marcos Antonio. Biotecnologia no Ensino Médio: proposta de ensino. Mogi 
das Cruzes, 2009. Universidade de Mogi das Cruzes. Programa de Pós-Graduação Integrada em 
Biotecnologia, Dissertação de Mestrado. (Orientador: Moacir Wuo). Doc. 39. 

RESUMO: Os objetivos da presente pesquisa consistiram em construir e aplicar uma Proposta 
de Ensino de Biotecnologia (PEB) teórico-prático com articulação entre o saber científico e o 
contexto social de alunos das 3as séries do Ensino Médio de uma escola da Rede Oficial de 
Ensino do Estado de São Paulo. A proposta segue as orientações dos PCNEM+ e da Secretaria 
de Educação do Estado de São Paulo sobre os conteúdos de Biotecnologia. A PEB é constituída 
de um conjunto de atividades envolvendo os conceitos sobre a estrutura do DNA, sua extração 
e aplicação em Teste de Paternidade e Clonagem, Micro-organismos importantes para a 
Biotecnologia como os Fungos e Bactérias, Transgenia e Bioética. O processo da PEB utilizou 
diversas estratégias e métodos de ensino tais como jogos didáticos, estudo dirigido, aulas 
dialogadas e expositivas, trabalho cooperativo, ensino recíproco e debates, com a utilização de 
materiais de baixo custo, adaptados às escolas que não possuem laboratórios e para serem 
desenvolvidas em 18 horas-aulas. Participaram da pesquisa 30 alunos de duas classes de 3ª 
séries do Ensino Médio período matutino, sendo uma classe designida de ACA, na qual foi 
aplicada a PEB e a outra de ASA que somente tiveram aulas tradicionais definidas no plano de 
ensino da escola. Foi construído um questionário de avaliação para o pré e pós-teste contendo 
40 questões cujas dimensões envolveram os conhecimentos sobre a importância da 
Biotecnologia, fontes de informação do DNA, sua estrutura e relação com as Proteínas e 
Mutação, Consumo de alimentos fermentados, transgênicos e Questões Éticas. Os dados obtidos 
do pré e pós-teste de ambas as classes foram analisados comparativamente tendo sido aplicado 
o teste do qui-quadrado para analisar a significância das frequências de respostas considerando 
p≤ 0,05. Os resultados mostraram que 54% dos alunos obtêm informações sobre o DNA fora do 
espaço escolar como a televisão e a internet. Cerca de 80,0% dos participantes da PEB 
conseguiram explicar de forma concisa a estrutura da molécula de DNA. A maioria dos 
estudantes do grupo ACA (92,9%) no pré-teste desconhecia a relação entre DNA e Proteínas, 
após a PEB este índice se inverteu para 92,3% dos alunos que afirmaram conhecer esta relação. 
Cerca de 75,0% dos alunos no pré-teste não sabiam se consumiram alimentos que contém 
transgênicos e com a PEB, 71,0% dos alunos reconheceram a possibilidade de consumir 
alimentos transgênicos. No pré-teste 86,8% dos alunos não souberam dar exemplos de aplicação 
da Biotecnologia, no pós-teste 66,0% conseguiram identificar diversas aplicações como 
clonagem, transgênicos e produção de fármacos. Verificou-se, então, a eficiência da estratégia 
para o ensino de Biotecnologia através do impacto positivo no desempenho dos estudantes que 
participaram das atividades teórico-práticas, demonstrando que a PEB funcionou com elemento 
facilitador do processo de ensino e de aprendizagem em Biotecnologia. 

Palavras-Chave: DNA; Transgênicos; Educação; Biologia; Processo ensino-aprendizagem. 
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GOMES, Marisa da Costa. Revistas de divulgação científica: potencial para o ensino dos temas 
nutrição e metabolismo energético. Rio de Janeiro, 2008. Centro de Ciências da Saúde, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – Química Biológica. Dissertação de Mestrado. 
(Orientadoras: Andrea Thompson da Poian; Tânia Goldbach). Doc. 40. 
 
RESUMO: Neste trabalho são fornecidos dados que contribuem para o melhor entendimento 
acerca do papel dos textos de Revistas de Divulgação Científica (RDC) no contexto do ensino de 
Ciências e elucidam seu potencial como ferramenta didática para o ensino dos temas Nutrição e 
Metabolismo Energético. Nossos resultados apontam que as revistas mais utilizadas em sala de 
aula, melhor qualificadas por professores de Ciências e Biologia e consideradas mais adequadas 
ao ensino dos referidos temas são: Ciência Hoje (CH), Superinteressante (CH), Scientific 
American Brasil (SAB) e Galileu. Constatamos que estes recursos configuram-se como 
importantes fontes de atualização, contextualização e visualização do conteúdo curricular 
relacionado aos temas. E suas respectivas utilizações encontram-se atreladas a critérios como a 
linguagem veiculada, adequação ao conteúdo abordado em sala de aula e nível de instrução dos 
alunos. Foi encontrada uma grande proporção de notícias sob a forma de artigos na CH (41%) e 
SAB (52%). Já na GAL e SUP, os artigos foram ausentes, porém este fator parece não limitar a 
utilização destas em sala de aula. Os textos das RDC como um todo, fazem referência mais 
frequente a subtemas como BIOMOLÉCULAS (37%), NUTRIÇÃO (30%) e HÁBITOS (28%). 
Porém identificamos que na revista SUP que a abordagem da categoria PAPEL TERAPÊUTICO 
é ausente. Dessa forma, as revistas CH, GAL e SAB podem ser consideradas boas ferramentas 
auxiliares para o ensino deste assunto. E a SAB para o ensino do item REGULAÇÃO GÊNICA, 
pois apresenta 21% de informações que o abordam. Nossos resultados apontam para a 
necessidade de ampliação do oferecimento na escola de recursos alternativos e importantes 
como as revistas de divulgação científica. 
 
Palavras-Chave: Revistas de Divulgação Científica; Nutrição e Metabolismo Energético; Ensino 
de Ciências. 
 

 

GUIMARÃES, Leila Alzira Fava. Acidentes por animais peçonhentos: identificação dos erros 
conceituais contidos nos livros didáticos dos ensinos fundamental e médio. Brasília, 2010. 
Instituto de Ciências Biológicas, Universidade de Brasília. Dissertação de Mestrado - Biologia 
Animal. (Orientadora: Elisabeth Ferroni Schwartz). Doc. 41.  

RESUMO: O livro didático, principal recurso utilizado pelos professores da Educação Básica, é 
tido como agente determinante na elaboração do currículo e na formação dos alunos como 
cidadãos conscientes e críticos, por ser um recurso de fácil aquisição frente a outras opções. 
Entre as principais causas que podem resultar em acidentes com animais peçonhentos temos: 
condições precárias de habitação e falta de conhecimento sobre a biologia desses animais e as 
formas de prevenção de acidentes. A maior parte da população só tem acesso a essas 
informações durante as aulas de Ciências e/ou Biologia. Esse trabalho teve como objetivo 
realizar uma análise crítica de informações acerca das características gerais e dos acidentes por 
animais peçonhentos apresentadas em livros didáticos de Ciências e de Biologia, além de 
verificar junto a professores e alunos, por meio de questionários específicos, a qualidade dos 
materiais didáticos disponíveis. Nos livros analisados foi possível observar várias tentativas de 
enriquecer o conteúdo relacionado ao tema estudado, principalmente por meio de textos 
complementares e atividades que estimulam o raciocínio. Uma problemática observada refere-
se ao fato de não existir uma abordagem específica por regiões, tendo em vista que os animais 
peçonhentos envolvidos em acidentes com seres humanos variam conforme a localidade. 

Palavras-Chave: Animais Peçonhentos; Livros Didáticos; Ensino de Ciências; Ensino de 
Biologia. 
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GUIMARÃES, Willian Antonio. Ensino de biotecnologia: representações sociais de professores 
de Biologia. São Paulo, 2007. Núcleo Integrado de Biotecnologia, Universidade de Mogi das 
Cruzes. Dissertação de Mestrado. (Orientador: Moacir Wuo). Doc. 42. 
 
RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi explorar e analisar os conhecimentos e as 
Representações Sociais de professores de Biologia sobre Biotecnologia. Participaram como 
voluntários 20 professores de Biologia e Ciências da Rede Pública de Ensino de São Paulo da 
Região Leste do Município de São Paulo. Foi construído um questionário contendo 14 questões 
abertas e 27 fechadas versando sobre: identificação, perfil profissional, conhecimento e fontes de 
informação sobre Biotecnologia, Parâmetros Curriculares Nacionais e Ensino de Biotecnologia e 
as Representações Sociais sobre o ensino de Biotecnologia. As respostas dadas às questões 
abertas foram analisadas e categorizadas de acordo com a Técnica de Análise de Conteúdo. As 
frequências das categorias assim como das respostas dadas às questões fechadas foram 
expressas em porcentagens. Foi utilizado o teste estatístico do qui quadrado, para determinar a 
significância das diferenças entre as frequências das respostas, considerando p ≤ 0,05. Dentre os 
resultados podem ser destacados que todos os professores são Licenciados em Ciências 
Biológicas e 15% indicaram ter concluído Pós-Graduação. Cerca de 85% dos professores 
indicaram exercer docência de seis a vinte anos e 60% atuam somente na rede Estadual. Quanto 
às Representações Sociais sobre Biotecnologia 82,3% associaram Biotecnologia a produtos, 
material biológico e tecnologia e 42,5% indicaram aplicações da Biotecnologia na área da Saúde 
e 45,8% ressaltaram como crítica a falta de informação às pessoas. Foram indicadas como 
principais fontes de informações sobre Biotecnologia Revistas Galileu/Superinteressante com 
22,4%, Revistas Época/Veja com 19,8%, Jornais com 15,8%, Internet com 9,2%, Palestras com 
7,8% e Cursos e Livros Especializados com 6,6%. De todos os professores 95% indicaram que a 
Biotecnologia deve ser ensinada nas Escolas, 66,7% indicaram ser a Biotecnologia tema atual e 
integrado à sociedade, 60% indicaram que o tema Biotecnologia é tratado superficialmente nos 
PCN. Como principais dificuldades para ensinar Biotecnologia 77,3% indicaram o despreparo, 
falta de materiais e de laboratório. Conclui-se que existem poucos conhecimentos sobre os 
conteúdos e aplicações da Biotecnologia, assim como o tratamento do tema dado nos PCN. 
Embora indiquem que a escola deva ensinar Biotecnologia admitem a impossibilidade de 
assumir tal tarefa devido às inviabilidades estruturais da escola. Os resultados sugerem que os 
professores devem ser capacitados quanto aos conhecimentos e fundamentos científicos sobre a 
Biotecnologia, uma vez que a maioria indicou ter ouvido falar sobre Biotecnologia no seu Curso 
de Graduação, mas expressaram poucos conhecimentos relevantes sobre este assunto. Os 
professores também indicaram que a Escola deve dispor de informações e conhecimentos sobre 
Biotecnologia. A formação dos professores constituiu um dos elementos importantes nesta 
pesquisa, uma vez que a capacitação do docente permite não só a aquisição de conhecimentos e 
conteúdos na área das Ciências Biológicas e de Metodologias de Ensino como o 
desenvolvimento da autonomia e a capacidade de ampliar conhecimentos e relações com o 
amadurecimento científico. 
 
Palavras-Chave: Biotecnologia; Professores e Representações Sociais. 
 

 

HORNINK, Gabriel Gerber. Formação continuada de professores de Biologia com uso de 
softwares livres. Campinas, 2005. Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas.  
Dissertação de Mestrado - Biologia Funcional e Molecular. (Orientador: Eduardo Galembeck). 
Doc. 43. 
 
RESUMO: Existe hoje um desequilíbrio entre os avanços tecnológicos e os processos de 
formação para uso das tecnologias no ensino brasileiro de forma reflexiva. O presente trabalho 
explorou o desenvolvimento de cursos de formação continuada para uso da informática no 
ensino de Biologia, assim como formas de analisar este processo, desenvolvendo um programa 
reflexivo e participativo. Participaram do curso professores de escolas públicas e privadas. 
Foram usados de ‘softwares livres’ educacionais voltados ao ensino médio de Biologia dentre os 
quais Nutrição, Ciclo de Vida em Vegetais, Movimentos de Plantas, Estômatos e Embriologia. 
Os cursos foram estruturados com conteúdos e atividades em ordem progressiva de 
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dificuldade, dentro do contexto do uso das tecnologias no ensino, mesclando atividades 
práticas e teóricas. Os conteúdos teóricos abordados foram: teorias de aprendizagem e 
taxonomias educacionais (taxonomia dos objetivos educacionais de Bloom e taxonomia SOLO) e 
classificação de softwares educacionais. As atividades práticas foram: avaliação, planejamento e 
uso de softwares educacionais e trocas de experiências vivenciadas pelos professores. 
Incentivou-se fortemente o desenvolvimento de atividades envolvendo tecnologia nas 
condições reais de trabalho dos professores, visando o exercício da autonomia no planejamento 
e o oferecimento de aulas, bem como o compartilhamento das experiências de cada um. Houve 
três grupos de trabalho, dois exploratórios e um final. Para cada grupo, antes do início das 
atividades, foram investigadas as situações das escolas e dos professores com relação ao uso da 
informática. Ao término do curso foram aplicadas uma prova discursiva e um questionário de 
avaliação do mesmo. Os resultados obtidos da prova discursiva e da avaliação final permitem 
observar que os professores passaram a se sentir melhor preparados para utilizar a informática 
no ensino. Também ressaltaram a importância da abordagem dos aspectos teóricos para a 
prática docente e a interação com os demais professores. Considero que o processo de reflexão 
sobre o uso de novas tecnologias deve ser contínuo, pois este curso sozinho não teve, nem 
deveria ter, a pretensão de resolver os problemas da informática educativa, sendo necessária 
uma mudança de postura e de ação do corpo docente ao longo do tempo. 
 
Palavras-Chave: Formação Continuada; ensino de Biologia; planejamento de aulas. 
 

 

KANAMURA, André Haruo. Ensino de neurofisiologia básica mediado por computador. São 
Paulo, 2008. Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo - Ciências (Fisiologia Geral). 
Dissertação de Mestrado. (Orientador: Gilberto Fernando Xavier). Doc. 44. 
 
RESUMO: A educação mediada por computador tem sido amplamente utilizada em vários 
níveis educacionais em todo o mundo. Os rápidos avanços tecnológicos nas áreas de 
telecomunicação e computação têm incentivado esta estratégia de ensino. Neste trabalho testou-
se a efetividade de um material didático envolvendo conceitos básicos de neurofisiologia, 
direcionado para alunos do ensino médio, com o objetivo de instruir e divulgar a ciência, 
através de animações interativas criadas na plataforma Flash (Adobe®) de programação e 
animação. Alunos de Ensino Médio e Ensino Superior expostos a esse material foram 
questionados em relação à aceitação e avaliados quanto à efetividade do programa. Além disso, 
um grupo focal envolvendo professores da rede pública do Ensino Médio participou de um 
debate para avaliar suas impressões sobre o programa e sua aceitabilidade. Os resultados 
mostraram que os alunos avaliados tiveram bom desempenho depois de estudarem por meio 
da utilização do programa, sugerindo que o mesmo foi eficiente na apresentação de conceitos 
de neurofisiologia. O programa foi utilizado por alunos do Ensino Médio nos anos de 2004 a 
2006 e seu desempenho foi comparado ao de alunos de 2003, no qual foram ministradas 
somente aulas tradicionais. O desempenho dos alunos que utilizaram o programa foi superior 
em neurofisiologia quando comparado com seu próprio desempenho nos demais conteúdos de 
biologia. Além disso, as notas dos alunos em neurofisiologia foram superiores em 2004 e 2005 
em relação às dos alunos de 2003. Os alunos do Ensino Superior que utilizaram o programa 
também obtiveram melhor desempenho nas suas avaliações semestrais nos conteúdos 
abordados no programa em relação aos alunos que tiveram somente aulas tradicionais. As 
impressões dos professores do Ensino Médio foram positivas quanto à utilização do programa 
como ferramenta de ensino. Os resultados em conjunto sugerem que o programa tem potencial 
para ensino de conceitos básicos de neurofisiologia para alunos de Ensino Médio e Superior. 
 
Palavras-Chave: Educação à Distância; Ensino Mediado; Computador. 
 

 

KAPITANGO-A-SAMBA, Kilwangy Kya. Papel da História da Ciência nas Licenciaturas em 
Ciências Naturais e Matemática. São Paulo, 2005. Centro Simão Mathias de Estudos em 
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História da Ciência, Pontifícia Universidade Católica – SP. Dissertação de Mestrado. 
(Orientadora: Márcia Helena Mendes Ferraz). Doc. 45. 
 
RESUMO: A investigação dos fundamentos da relevância da História da Ciência para a 
formação inicial de docentes de ciências naturais e matemática foi o objetivo desta pesquisa, 
visando contribuir para com as discussões sobre a interface entre a História da Ciência e a 
formação docente. Assim, partimos do pressuposto de que para fazer com que a História da 
Ciência atinja o âmago da educação científica deve, necessariamente, fazer parte da formação 
docente e fincar nela fundamentos de sua relevância, pois, o conhecimento da História da 
Ciência em que se licencia o discente é indispensável à sua formação docente, e, à sua prática 
profissional, considerando que o conhecimento científico não é a-histórico, mas consequência 
das atividades humanas e, portanto, susceptível a mudanças e influências; a sua aprendizagem 
proporciona ao docente a contextualização sócio-histórica da ciência e a romper com as imagens 
ingênuas sobre ela. Para tal fim, foram estudados, além da literatura acadêmica, os 
instrumentos da política educacional (leis, resoluções e parâmetros curriculares nacionais e 
propostas curriculares) que regulamentam sobre a formação docente; foram analisadas grades e 
ementas curriculares dos cursos de licenciatura em Química, Biologia, Física e Matemática de 
onze (11) universidades, selecionadas por critério de tradição na formação docente e/ou 
pesquisa. Do resultado registramos que: os fundamentos da relevância da História da Ciência 
são postulados pela literatura acadêmica que discute o problema; pela política e legislação 
educacional e constam dos objetivos da educação básica e das diretrizes sobre as licenciaturas 
em ciências naturais e matemáticas; nota-se uma crescente oferta de disciplinas em História da 
Ciência; das 24 ementas curriculares analisadas constatou-se que boa parte das disciplinas é 
oferecida como optativa e parecem relegar a abordagem da sua interface com a educação 
científica e formação docente, pois, das 24 ementas este assunto está presente apenas em uma. 
Disso tudo resulta a razão da nossa proposta de repensar o ensino da História das Ciências nas 
licenciaturas. 
 
Palavras-Chave: Currículo; História da Ciência; Licenciatura; 
Química/Biologia/Física/Matemática. 
 

 

LAGE, Flávia Ferreira. Educação Ambiental: a microbiota como instrumento de conscientização 
para a conservação dos recursos naturais da Mata Atlântica. Ilhéus, 2004. Departamento de 
Ciências Biológicas, Departamento de Ciências Agrárias. Programa Regional de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Estadual de Santa Cruz. Dissertação de 
Mestrado. (Orientador: Max de Menezes; Zeneide Martins da Silva). Doc. 46. 
 
RESUMO: A Mata Atlântica no sul da Bahia possui alta diversidade biológica e alto grau de 
endemismo, mas vem sofrendo grande pressão antrópica. Com a destruição desse ecossistema, 
um grande número de invertebrados e microorganismos está sendo extinto antes mesmo de 
serem descobertos pela ciência. Neste trabalho buscou-se verificar o que alunos de 1ª e 4ª séries 
do ensino fundamental em uma escola pública e uma particular, conheciam sobre a Mata 
Atlântica e como percebiam a microbiota. Este levantamento foi realizado através de entrevistas 
individuais com os educandos, desenhos sobre a Mata Atlântica e sua fauna e intervenção em 
sala de aula. As entrevistas ocorreram antes, logo após e três meses após a intervenção. Com os 
professores foram aplicados questionários. A análise dos dados mostrou que os alunos, de 
modo geral, tinham uma tendência a apontar aspectos negativos da microbiota, principalmente 
na escola pública, o que se modificou após a intervenção. Percebeu-se ainda que os alunos da 
escola pública, ao serem perguntados em que local no Brasil pode-se encontrar mata, 
lembraram (a maioria) de imediato, da região onde moram, enquanto os alunos da escola 
particular lembraram da Amazônia. Mesmo acreditando que exista mata na região onde mora, 
grande parte dos educandos não sabe o nome ou a situação dessa vegetação. Constatou-se que a 
microbiota constitui valiosa ferramenta para o desenvolvimento de uma conscientização para a 
conservação dos recursos naturais. Quanto aos professores, percebeu-se que se faz necessário 
um maior conhecimento sobre as riquezas locais, e que, de modo geral, nas duas escolas, o 
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corpo docente encontra-se receptivo para a aquisição de novos conhecimentos que venham 
enriquecer suas aulas. 
 
Palavras-Chave: Educação Ambiental; Mata Atlântica; Microbiota. 
 

 

LEE, Paulo Sen. Ciências naturais e pseudociências em confronto: uma forma prática de 
destacar a ciência como atividade crítica e diminuir a credulidade em estudantes do ensino 
médio. Florianópolis, 2002. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, 
Universidade Federal de Santa Catarina. Dissertação de Mestrado. (Orientadora: Dulce Márcia 
Cruz). Doc. 47. 
 
RESUMO: A atual crescente preocupação em acusar os defensores das Ciências Naturais e seu 
método, como propagadores de um racionalismo puro, do ideário racional-positivista, tem 
relegado ao segundo plano a importância da compreensão da prática científica, e do ceticismo 
científico como instrumentos de redução da credulidade irracional, e de combate às fraudes e ao 
charlatanismo. O presente trabalho objetiva propor a importância do confronto das Ciências 
Naturais, e seu método, com as pseudociências, como forma eficaz de destacar a ciência como 
atividade crítica, e diminuir a credulidade, e consequentemente aumentar o ceticismo em 
estudantes do ensino médio, perante toda disciplina, teoria, ou prática, pseudocientífica. 
Partindo de uma breve análise das discussões históricas e contemporâneas acerca da natureza 
da Ciência e seus métodos, procura-se defender, não a unicidade do método científico, mas o 
fato de ser uma atividade crítica, diferentemente do que ocorre com as pseudociências. Assim, 
procura-se exemplificar as características relacionadas a pseudociências (adivinhações, 
medicina alternativa, parapsicologia e ufologia) seguidas das críticas da ciência e do ceticismo 
científico. A partir também, da análise da prática pedagógica atual dos professores de Ciências 
Naturais (Física, Química e Biologia) do Ensino Médio, defende-se a importância da 
obrigatoriedade da disciplina da Filosofia da Ciência nos cursos de licenciatura de Física, 
Química e Ciências Biológicas, não apenas com enfoque histórico e filosófico, mas com ênfase 
na prática pedagógica. Além, também, de se salientar que a maioria dos livros didáticos de 
Física, Química e Biologia, do ensino médio, não dá o devido destaque ao método científico 
como uma atividade crítica, e nem destaca a importância do confronto entre a ciência e as 
pseudociências, tornando-os semelhantes aos exemplares de Kuhn, que norteiam a prática 
pedagógica. Como resultado de uma investigação com professores de ciências naturais (Física, 
Química e Biologia) do Ensino Médio, procura-se salientar que apesar dos professores 
considerarem a filosofia da ciência importante para orientar a prática pedagógica e que é 
preocupante que os estudantes apresentem posturas crédulas perante as pseudociências, estes 
mesmos professores não percebem que também apresentam semelhantes posturas crédulas. E 
por fim, a partir da análise de um exemplo de prática pedagógica, em forma de projeto de 
trabalho, com estudantes do Ensino Médio, tenta-se demonstrar a possibilidade de redução 
percentual de credulidade nos estudantes, em relação às teorias pseudocientíficas, quando os 
mesmos são estimulados ao confronto entre as pseudociências e a postura crítica da ciência. 
 
Palavras-Chave: Pseudociências; Ciências Naturais; Filosofia da Ciência; Método Científico; 
Educação. 
 

 
 
LEIMIG, Roberto de Albuquerque. Ecologia, paisagem e Educação Científica: uma conexão 
para a educação ambiental. Maringá, 2001. Departamento de Biologia, Universidade Estadual 
de Maringá. Dissertação de Mestrado. (Orientadora: Luzia Marta Bellini). Doc. 48. 
 
RESUMO: Vivemos em um ambiente complexo, resultante da conexão entre o sistema social e 
os sistemas naturais. A nossa vida se mantém pela íntima ligação com os sistemas naturais de 
uma forma seletiva, utilizamos os elementos desses sistemas de acordo com os nossos interesses 
ou necessidades de sobrevivência. Existe uma relação de interdependência entre os elementos 
naturais e a qualidade de vida que boa parte da sociedade usufrui. As atividades humanas 



169 

 

muitas vezes interferem na dinâmica desses elementos no ambiente e ameaçam a garantia e 
melhoria da qualidade de vida na sociedade. Estudar os elementos dos sistemas naturais e os 
efeitos das atividades humanas nestes sistemas faz parte do campo da ecologia. A Educação 
Ambiental tem como principal fundamentação o conhecimento da ecologia. Esse conhecimento 
está presente em nosso cotidiano de diversas formas, todos os dias ouvimos ou lemos notícias 
que se referem aos elementos naturais ou a alguma interferência humana neles. Porém, para a 
maioria das pessoas essas informações apresentam-se fragmentadas, isso dificulta uma 
compreensão global da dinâmica natural e dos problemas ambientais que nos afligem 
atualmente. Por exemplo, várias pessoas reclamam da qualidade do ar ou da água da sua 
cidade, mas desconhecem que este ato é uma percepção de que há problemas na relação entre a 
sociedade e o sistema natural da sua região. Para acessar a riqueza de informações sobre a 
influência que recebemos dos ambientes naturais, os fundamentos da ecologia tornam-se 
indispensáveis. Para compreender esse conhecimento precisamos amplificar nossa capacidade 
de observação. A interpretação das paisagens é o procedimento mais tangível e acessível no 
cotidiano das pessoas e podemos utilizá-la para o ensino da ecologia e reforçar as práticas de 
educação ambiental. A interpretação da paisagem foi o método de estudo que possibilitou a 
origem do conhecimento ecológico. É o procedimento mais simples e o primeiro a ser utilizado 
pelo ecólogo ao tentar compreender um sistema natural. Em nosso cotidiano temos diversas 
paisagens a serem estudadas, incluindo aquelas resultantes das atividades humanas. As 
paisagens nos desafiam a entender relação entre os fundamentos da ecologia, os impactos 
humanos nos ambientes naturais e a conservação deles. O CD-ROM "Navegando pelo rio 
Paraná" é um material didático que apresenta um grande número de imagens representantes 
das mais diversas paisagens da planície de inundação deste rio. Além disso, disponibiliza o seu 
conteúdo sob a forma de hipertexto, que permite estabelecer conexões imediatas (associação de 
ideias) entre o que observamos no ambiente, suas causas, consequências e relação com a 
qualidade de vida. 
 
Palavras-Chave: Cd Rom; Ecologia; Divulgação Científica; Educação Ambiental; Paisagens; 
Homem-Natureza. 
 

 

LIMA, Paulo Gerson de. Uma prática de Educação Ambiental para alunos do 3º Grau no 
Manguezal do Rio Ceará-Mirim / Extremoz-RN. Natal, 2005. Centro de Ciências Humanas, 
Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Dissertação de Mestrado - 
Geografia. (Orientador: Luiz Antonio Cestaro). Doc. 49. 
 
RESUMO: A questão ambiental, formalizada por um conjunto de temáticas relativas não só à 
proteção da vida no planeta, mas também à melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida 
das comunidades, tem-se constituído num dos temas de maior relevância internacional nas 
últimas décadas. A sociedade humana, motivada por padrões de consumo insustentáveis, 
completados por um mórbido e renitente crescimento populacional, tornou-se mais injusta, 
desigual e insensível. Hoje, experimenta uma profunda ruptura da ética e de valores 
humanísticos, verificáveis em suas atitudes diárias, permitindo o crescimento da corrupção, a 
corrosão da democracia e um distanciamento entre ricos e pobres. No Rio Grande do Norte a 
ocupação acelerada e desordenada da região costeira vem gerando forte impacto ambiental, 
sobretudo no que se refere à cobertura vegetal nativa, em especial os manguezais. A crescente 
expansão das salinas, dos projetos de aquicultura e das atividades de exploração do petróleo 
vem comprometendo seriamente a sustentabilidade dos ecossistemas locais. O papel da 
Educação Ambiental, neste contexto, torna-se mais urgente. É nessa perspectiva que a 
construção de uma prática interdisciplinar à luz da Educação Ambiental para alunos do 3º grau 
com o objetivo de ampliar os conhecimentos sobre o ecossistema manguezal, buscando uma 
análise crítica da relação homem – natureza nesse ambiente. A prática foi concebida para ser 
realizada no manguezal do estuário do Rio Ceará-Mirim, no município de Extremoz-RN, 
utilizando como meio de transporte uma balsa. É dada preferência para a realização da prática 
durante o período de maré vazante, o que permite uma maior exposição do substrato e a 
melhor visualização dos diferentes ambientes e da biodiversidade. A sequência de atividades é 
apoiada principalmente em seis estações ou pontos do rio, envolvendo como conteúdo 
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características biológicas, ecológicas, físicas, químicas e geológicas como também é estimulada a 
percepção ambiental dos atores envolvidos. Um componente importante da prática é a análise 
das relações homem-manguezal com ênfase na exploração dos recursos naturais, na sobrecarga 
dessa exploração e nas relações etnoecológicas locais. A prática tem uma duração média de 
duas horas e quarenta minutos, planejada para 30 alunos, em função, sobretudo, de critérios de 
segurança associados à embarcação. Aplicado um teste de eficiência houve um incremento 
considerável de conhecimentos após a aula de campo. No final, comprovou-se a necessidade da 
incorporação no sistema de ensino do 3º Grau de metodologias práticas voltadas para o 
ecossistema manguezal em razão do baixo índice de informações na temática por parte desses 
estudantes nos cursos pesquisados. 
 
Palavras-Chave: Educação Ambiental; Percepção Ambiental; Ecossistema; Manguezal. 
 

 

LOPES, Alexandre Ferreira. A mediação de conceitos ecológicos e a consolidação de uma 
proposta de trabalho entre Escola e Universidade. Rio de Janeiro, 2004. Instituto de Biologia, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado – Ecologia. (Orientatores: 
Reinaldo Luiz. Bozelli; Michèle Sato). Doc. 50. 
 
RESUMO: O ensino de ecologia nas escolas está diretamente vinculado ao livro didático de 
ciências e consequentemente à sala de aula. Sendo esta uma situação controversa, já que os 
fenômenos naturais estão ocorrendo a todo o momento fora dos livros: no pátio da escola, no 
bairro, na cidade... Enfim, existem uma série de locais e situações em que conceitos ecológicos 
podem ser abordados. Uma delas é a ação conjunta entre as escolas e universidades. Partindo 
deste pensamento, implementamos uma proposta de trabalho com a participação das escolas de 
três municípios [Macaé, Carapebus e Quissamã] e pesquisadores em ecologia. Esta dissertação foi 
dividida em dois momentos. Num primeiro, através de uma atividade de campo e com o 
recurso de mapas mentais, buscamos a representações dos alunos sobre o Parque Nacional da 
Restinga de Jurubatiba, e ainda, avaliamos a relevância desta atividade de campo em relação aos 
conceitos prévios destes alunos. Com isso, verificamos que o conhecimento dos estudantes 
sobre áreas naturais tem grande influência dos livros didáticos e em consequência disto se 
apresenta de forma padronizada, e carregada de estereótipos. Além disso, verificamos que 
atividades deste tipo contribuem de forma direta e significativa no processo ensino-
aprendizagem dos alunos e professores envolvidos. A atividade permite que os alunos 
consolidem conceitos e eliminem erros conceituais, se mostrando importante quando feita de 
forma contextualizada, ou seja, auxiliando, complementando ou até antecedendo aulas teóricas. 
Num segundo momento, avaliamos em conjunto com vinte escolas a utilização de um novo 
material didático, com exemplos locais para conceitos ecológicos. Esta avaliação foi realizada de 
três maneiras diferentes. Com o uso de questionários respondidos pelos professores, com a 
elaboração de relatórios produzidos também por professores e comparando diferentes recursos 
didáticos: No campo, aula expositiva e com recurso do material didático produzido. Assim, 
percebemos a carência de novas produções que tenham ação direta e em conjunto nas escolas, já 
que seus profissionais sempre mostram-se dispostos participar e projetos como este, desta 
maneira, acreditamos que as atividades de extensão devem ser ampliadas. Além disso, os 
alunos, em sua maioria, foram muito receptivos à pesquisa, demonstrando além de cooperação, 
envolvimento, sendo um público que oferece muitas possibilidades na realização de projetos. 
Com relação ao material didático podemos afirmar que este caracteriza-se principalmente como 
material de apoio, ou seja, complementando, ora o trabalho de campo, ora as aulas teóricas. Mas 
esta característica não descarta seu uso direto na introdução de conceitos, porém tal uso deve 
ser feito com ressalvas. O formato em fichas se revelou muito útil para o funcionamento das 
atividades propostas, possibilitando um aproveitamento maior do tempo, mesmo com um 
número elevado de alunos. Além disso, as atividades com as fichas proporcionaram aos alunos 
momentos de aprendizagem diferenciados. A possibilidade da atualização das fichas a partir da 
avaliação de professores e alunos representa uma ação direta, onde a participação coletiva 
define os caminhos para resolução de problemas, neste caso a falta de produção local voltada 
para o ensino de Ecologia. 
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LOPES, Welinton Ribamar. Ensino de Filogenia Animal: Percepções de estudantes e 
professores e análise de propostas metodológicas. Recife, 2008. Centro de Ciências Biológicas, 
Departamento de Zoologia, Universidade Federal de Pernambuco. Dissertação de Mestrado. 
(Orientador: Simão Dias Vasconcelos). Doc. 51. 
 
RESUMO: A Sistemática Filogenética preocupa-se em descrever a diversidade, encontrar um 
padrão em suas regras, e compreender os processos que são responsáveis pela geração das 
formas de vida em um sistema geral de referência sobre a diversidade biológica. Entretanto, 
esta área precisa ser completamente entendida antes de ser ensinada. O objetivo geral deste 
estudo é contribuir para a compreensão da inserção do tema tanto no ensino básico como no 
superior. Seu ponto de partida é um diagnóstico de como o assunto é percebido por estudantes 
e professores, como ele é abordado nos livros textos de Biologia, e como ele pode ser 
desenvolvido em situações didáticas. Esta dissertação investigou o arcabouço teórico de 
professores e alunos em relação à Sistemática Filogenética, além de analisar materiais e 
procedimentos didáticos. Foi observada uma abordagem limitada e com erros conceituais do 
assunto Filogenia nos livros texto, e que a maioria dos alunos do ensino básico nunca tiveram 
aulas sobre o assunto. Na universidade, o tema é largamente negligenciado, e tanto alunos 
como professores apresentam dificuldades conceituais e metodológicas em sua abordagem. 
 
Palavras-Chave: Ensino de Zoologia; Sistemática Filogenética; livro didático. 
 

 

MACHADO, Arminda Rosa Rodrigues da Matta. Grupos de desenvolvimento profissional: 
uma estratégia para a formação de grupos operativos de professores nas escolas públicas? Belo 
Horizonte, 2005. Pontifícia Universidade Católica - MG. Dissertação de Mestrado - Psicologia. 
(Orientadora: Maria Ignez Costa Moreira). Doc. 52. 
 
RESUMO: Em 2004, como parte das políticas desenvolvidas pela Secretaria de Estado da 
Educação de MG para o período de 2003-2006, foi montado o Projeto de Desenvolvimento 
Profissional, cujo objetivo era elaborar uma proposta de currículo para o Ensino Médio, com a 
participação de grupos de professores de um conjunto de escolas da rede estadual, 
denominados Grupos de Desenvolvimento Profissional (GDP). Mais a longo prazo, era também 
objetivo do projeto que esses GDP se organizassem segundo o modelo dos grupos operativos, 
conforme Pichón-Rivière. A presente dissertação teve como foco o GDP composto por 
professores de biologia e química da Escola Estadual Governador Milton Campos, de Belo 
Horizonte, antigo Colégio Estadual Central. Este grupo reuniu-se durante o período de junho a 
dezembro de 2004, tendo como tarefa o estudo, a discussão e a proposição de mudanças 
curriculares para as disciplinas de Biologia e Química. Foram observadas nove reuniões. Além 
disso, foram realizadas entrevistas individuais e grupos focais como instrumentos de coleta de 
dados. O conjunto de dados obtidos me permitiu, como pesquisadora, identificar e analisar 
fatores que influenciaram os processos grupais que se desenrolaram ao longo desse tempo e que 
estão relacionados ao quotidiano das escolas públicas, à organização do trabalho do professor, 
aos modos como o professor interage com sua profissão. Esses fatores demonstraram sua 
importância na determinação de resultados do Projeto de Desenvolvimento Profissional não 
condizentes com aqueles esperados pela SEEMG. 
 
Palavras-Chave: grupo; grupo operativo; instituição educacional. 
 

 

MACHADO, Marta Maria Moreira. A informática no ensino da Biologia do Meio Ambiente. 
Florianópolis, 2002. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade 
Federal de Santa Catarina. Dissertação de Mestrado. (Orientador: Glaycon Michels). Doc. 53. 
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RESUMO: Esta dissertação usa a metodologia de um projeto que integra informática e educação 
ambiental, procurando entender esta dentro de um contexto social, e enfatizando a construção 
de conhecimento. Este trabalho aplica como ferramenta de ensino o computador. Tem como 
objetivo apresentar uma metodologia de projeto cooperativo apoiado por computador, 
trabalhando a educação ambiental no Ensino Médio, abordando como tema os danos causados 
pela dioxina. Constatou-se que a educação ambiental está se projetando como um aprendizado 
necessário para convivência entre os homens, e o computador é um mediador neste processo de 
aprendizagem. Tal projeto foi aplicado no Colégio Técnico de Eletrônica do Oeste Mineiro 
COTEOM, e o resultado foi apresentado na FETEC, Feira de Cultura e Tecnologia, pelo site 
www.defesaambiente.com, construído pelos alunos 2ª série do ensino médio, com a finalidade 
de conscientizar a população. Donde se conclui que a educação ambiental pode proporcionar o 
encontro entre homem e natureza, já que toda atividade, que ajuda o educando a perceber as 
relações do mundo que o cerca, é educação ambiental.  
 
Palavras-Chave: Informática; Dioxina; Educação Ambiental; Aprendizagem cooperativa; 
Pedagogia de Projeto. 
 

 
 
MADEIRA, Andrea Porto Luiz. Fé e Evolução: a influência de crenças religiosas sobre a criação 
do homem na aprendizagem da teoria da evolução com alunos do 3° ano do ensino médio. São 
Paulo, 2007. Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião, Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. Dissertação de Mestrado. (Orientador: Eduardo Rodrigues da Cruz). 
Doc. 54. 
 
 RESUMO: O reconhecimento das transformações do campo religioso nas últimas décadas, e 
mais recentemente, o aumento e visibilidade do protestantismo pentecostal, mais conhecido 
como grupo de evangélicos, e a inserção destes em diversos âmbitos da sociedade brasileira e, 
mais especificamente, em instituições e espaços públicos, nos motivou a estudar e tentar 
compreender como a dinâmica interna das religiões e do cristianismo em geral, configura 
posturas individuais e coletivas que se refletem no âmbito das relações e interações humanas, 
conflitos e tensões subjacentes a um contexto bem maior e complexo: o eixo ciência-religião. 
Devido à relevância histórica e a atualidade das questões e controvérsias quanto às explicações 
da origem do universo, da vida e do homem, a temática deste trabalho vem discutir o grau de 
conhecimento e adesão às teorias conhecidas como evolucionismo e criacionismo e a forma 
como são entendidas, interpretadas e, mediadas, por agentes sociais formadores de opinião 
como, por exemplo, professores e líderes religiosos. Nosso trabalho é, portanto, o resultado 
dessa pesquisa que investiga a concepção, convicção e a interpretação de jovens secundaristas 
da classe popular da Grande São Paulo, mais especificamente, do município de Guarulhos, 
quanto à origem da vida e do homem. Tomamos como ponto de partida, a realidade 
educacional pública, mais particularmente, o ensino de Biologia. A pesquisa aponta para a 
necessidade da conjugação e a convivência de opiniões distintas e conflitantes no âmbito da sala 
de aula, bem como, para o reconhecimento de um mapa indicativo que reflete elementos 
constitutivos de adesão e afiliação em ambas esferas e, aponta para uma adesão híbrida que se 
configura talvez, numa nova forma de ressignificação de identidade fundamentalista em ambos 
os campos: científico e religioso. Nesse sentido, entendemos que esse confronto ideológico entre 
evolução e criação, cada vez mais, se consolida, como um elemento de fundamental importância 
na análise e compreensão de aspectos da sociedade brasileira que muito tem chamado a atenção 
de educadores e pesquisadores no âmbito das ciências sociais. 
 
Palavras-Chave: Evolução; Criacionismo; Alunos; Ensino Médio; Escola Pública. 

 
 
MANZOCHI, Lúcia Helena. Participação do ensino de Ecologia em uma Educação Ambiental 
voltada para a formação da cidadania: a situação das escolas de 2º grau no município de 
Campinas. Campinas, 1994. Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas.  
Dissertação de Mestrado. (Orientador: Archimedes Perez Filho). Doc. 55. 



173 

 

 
RESUMO: No intuito de avaliar a colaboração dada pelo Ensino de Ecologia no 2º grau para a 
formação de “cidadãos ambientalmente educados”, foi desenvolvido referencial teórico sobre 
cidadania e educação para a cidadania, conceitos ecológicos necessários para compreensão dos 
“princípios da sustentabilidade” (e colaboração possível das diferentes sub-áreas da Ecologia 
para esse entendimento) e sobre valores, habilidades, atitudes e comportamentos adequados ao 
cidadão ambientalmente educado, assim como sobre metodologias apropriadas para se 
trabalhar com estes aspectos em sala de aula. Foi realizada análise qualitativa a partir da 
observação direta (de aulas de Ecologia em sala e atividades extra-classe de educação 
ambiental) e de fontes secundárias ( relatórios, cadernos, fotos) em escolas públicas e 
particulares de Campinas-SP. Foram Realizas entrevistas para conhecer as concepções dos 
professores de Biologia sobre cidadania e educação ambiental, objetivos ao ensinar Ecologia e 
dificuldades encontradas na prática pedagógica cotidiana. O confronto destes dados com o 
referencial teórico mostrou que existe uma tendência de incorporação da temática ambiental 
pelo ensino de Ecologia no 2º grau, mas há problemas no enfoque dado aos conceitos ecológicos 
e as questões ambientais e carência de metodologias apropriadas para suscitar a discussão de 
valores e propiciar o desenvolvimento de habilidades, atitudes e comportamentos adequados 
ao cidadão ambientalmente educado. 
 
Palavras-Chave: Ecologia; Educação Ambiental; Cidadania. 

 
 
MARINHO, Margot Latt. O ensino da Biologia: o intérprete e a geração de sinais. Brasília, 2007. 
Instituto de Letras, Universidade de Brasília. Dissertação de Mestrado – Linguística. 
(Orientadora: Orlene Lúcia de Sabóia Carvalho).  Doc. 56. 
 
RESUMO: O português é geralmente a segunda língua das pessoas com surdez profunda. 
Consequentemente, a maioria dos estudantes surdos não compreende o significado de 
determinadas palavras. Além disso, a estrutura da linguagem científica e os conceitos podem 
ser também complexos e abstratos. Isso faz com que as informações dadas por professores nas 
aulas de Biologia sejam difíceis de compreender. Deste modo, apreender uma nova informação 
é tarefa árdua para estudantes surdos. Por outro lado, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 
tem poucos termos e isso faz com que a interpretação na sala de aula seja igualmente difícil. O 
presente estudo faz análises dessas dificuldades e limitações vividas por estudantes surdos, 
intérpretes educacionais e professores, no que concerne ao ensino da Biologia, principalmente 
no que tange à terminologia científica. Para a realização desse estudo, foi escolhido um grupo 
de estudantes surdos do Ensino Médio de uma escola pública. Durante certo tempo, algumas 
aulas foram filmadas e posteriormente transcritas para análise. Os resultados desta pesquisas 
mostraram que somente a presença do intérprete na sala de aula é insuficiente e a adoção de 
estratégias interacionais, bem como o material visual, intervêm decisivamente na qualidade da 
aprendizagem e na possibilidade da criação de sinais em LIBRAS para os termos da Biologia. 
 
Palavras-Chave: Língua Brasileira de Sinais; Ensino da Biologia; Intérprete. 
 

 
 
MASSARANI, Luisa Medeiros. Admirável mundo novo: a Ciência, os cientistas e a dupla hélice 
sob o olhar de estudantes. Rio de Janeiro, 2001. Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro – Química Biológica. Tese de Doutorado. (Orientadores: Roberto 
Lent). Doc. 57. 
 
RESUMO: Analisa aspectos da cultura científica no Brasil, tomando como ponto de partida 
pesquisas quantitativas e qualitativas realizadas com estudantes universitários e de ensino 
médio no Rio de Janeiro. Foram analisados 1.065 questionários, dos quais 455 provenientes da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, oriundos de cinco cursos (Ciências Sociais, Biologia, 
Medicina, Engenharia e Física). Os demais questionários foram preenchidos por alunos de nove 
escolas de ensino médio (370 de escolas públicas; 240, de escolas privadas). Essa parte da 
pesquisa foi dedicada às atitudes que os jovens têm perante a Ciência, o trabalho dos cientistas e 
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a aplicação das pesquisas científicas. Analisamos também a percepção que os estudantes de 
ensino médio têm das novas tecnologias e dos novos usos da Genética e o papel que os genes 
têm na formação das características dos indivíduos, sob a ótica desses alunos. Nas pesquisas 
qualitativas realizadas com os estudantes de 2º e 3º graus foram abordados temas gerais da 
Ciência, da Genética Moderna e suas aplicações. Utilizou-se aqui a metodologia dos grupos de 
discussão (focus groups), tendo como elemento catalisador do debate trechos de GATTACA, 
filme de ficção científica. A tese não tem a pretensão de espelhar uma amostra fidedigna da 
população escolar brasileira ou mesmo do Rio de Janeiro. Trata-se de um estudo de caso sobre 
cultura científica, em que se parte de um estudo descritivo de dados obtidos junto aos grupos 
analisados. Apresenta-se, então, um conjunto de reflexões sobre os resultados encontrados, 
ancorado nessas observações e, ainda, em análises sobre o contexto mediático no qual esses 
jovens estão inseridos e sobre as diversas concepções acerca da cultura científica. Algumas 
possíveis implicações desses resultados para as atividades de divulgação científica são também 
discutidas. 
 
Palavras-Chave: Cultura Científica; Percepção Pública da Ciência; Genética; Biotecnologia. 
 

 
 
MATTOS, Jorge Luiz Heraclito de. Interferência da linguagem no processo de ensino e 
aprendizagem: como a terminologia técnica interfere na educação escolar, saberes e práticas 
pedagógicas referentes aos conteúdos de Biologia do Ensino Médio. Guajará-Mirim, 2009. 
Fundação Universidade Federal de Rondônia, Dissertação de Mestrado – Ciências da 
Linguagem.  (Orientador: Dorosnil Alves Moreira). Doc. 58. 

RESUMO: O objetivo da pesquisa foi descrever e analisar como ocorre a utilização da 
Linguagem, tema da pesquisa, nos processos de ensino e de aprendizagem na educação escolar 
referentes aos conteúdos de Biologia do ensino médio. Ao refletir sobre este aspecto da 
aprendizagem formal, propomos como título do trabalho interferência da Linguagem no 
processo de ensino e aprendizagem: como a terminologia técnica interfere na educação escolar, 
saberes e práticas pedagógicas referentes aos conteúdos de Biologia do ensino médio. 
Direcionamos nosso interesse para a problemática relacionada às terminologias técnicas 
daquele componente curricular desde o ano de 1998, quando entramos em contato com a 
Educação local. Optamos pela abordagem qualitativa e sendo a pesquisa do tipo descritiva. As 
técnicas de pesquisa incluíram questionários para os professores de Biologia do ensino médio e 
documentos como atas de aulas e planos de cursos. Os sujeitos da pesquisa foram professores 
do ensino médio das cinco escolas estaduais do município de Guajará-Mirim, no Estado de 
Rondônia. As questões de estudo envolveram a formação continuada e a interdisciplinaridade. 
O referencial teórico que fundamentou a análise do problema da pesquisa abrangeu estudiosos 
das áreas da Metodologia, da Educação, da Linguagem, da Pedagogia, da Terminologia, e da 
Teoria da Aprendizagem dentre os quais podemos citar Antonio Chizzotti (1991), Paulo Freire 
(2002), Leve Semenovich Vigotsk (1998), Martin Heidegger (2003), Wittgenstein (1979), Michael 
W. Apple (1989) e Eduardo Fleury Mortimer (2000) além de outros. Os resultados obtidos 
apontam para uma realidade educacional que se constitui num processo de ensino e de 
aprendizagem deficientes quanto ao domínio de terminologias técnicas e seus aspectos 
epistemológicos como conseqüência de suas práticas estarem divorciadas da 
interdisciplinaridade e da formação continuada. 

Palavras-Chave: Terminologia Técnica; Biologia; Linguagem; Educação.  

 
 
MENDES, Claudia Lucia Silva. Com ciência na escola: a pesquisa científica gerando material 
para motivação ao ensino de Biologia Celular. Rio de Janeiro, 2000. Instituto Oswaldo Cruz, 
Fundação Oswaldo Cruz – Biologia Celular e Molecular. Dissertação de Mestrado. (Orientador: 
Tânia C. de Araújo-Jorge). Doc. 59. 
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RESUMO: A produção do conhecimento científico atual é de tal ordem que, manter-se 
atualizado, mesmo em um campo específico, não é tarefa fácil, daí decorrendo uma defasagem 
entre a produção e a divulgação da ciência e o quase inevitável afastamento da sociedade no 
processo de geração do conhecimento. Este contexto encontra reflexo no ensino de ciências que 
é apontado como majoritariamente informativo, sem oferecer aos estudantes oportunidades de 
vivências científicas. Na tentativa de contribuir para uma reflexão sobre este assunto, muitos 
trabalhos de pesquisa em divulgação científica surgem com o objetivo de provocar mudanças 
na prática do ensino de ciências. O presente trabalho buscou contribuir para a dinamização do 
ensino de ciências, em particular do ensino de Biologia Celular, decodificando seus conceitos 
básicos e levando para a escola os conhecimentos atuais gerados através da pesquisa científica. 
Para isso, foram produzidos materiais didáticos e protocolos de avaliação nesta área, com vistas 
a auxiliar o professor das escolas de ensino fundamental e médio. Estes materiais 
compreenderam: (1) um fascículo que reúne atividades e experimentos em Biologia Celular 
elaborados em laboratório para professores; (2) jogos e modelos tridimensionais de células, com 
base em imagens de microscopia óptica e eletrônica, respectivamente, construídos com o 
objetivo de transmitir conceitos de Biologia Celular através de atividades lúdicas e 
participativas. Além da produção de materiais para uso direto por professores e alunos, este 
trabalho veio contribuir para a discussão sobre a importância da interface entre a produção 
científica nos meios acadêmicos e o ensino de ciências. 
 
Palavras-Chave: Pesquisa Científica; Biologia Celular; Modelos Tridimensionais; Ensino-
Aprendizagem. 
 

 
 
NAVARRO, Antonio Coppi. Um estudo de caso sobre a Ciência no Brasil: os trabalhos em 
Fisiologia no Instituto de Ciências Biomédicas e no Instituto de Biociências da Universidade de 
São Paulo. São Paulo, 2005. Centro Simão Mathias de Estudos em História da Ciência, Pontifícia 
Universidade Católica – SP. Dissertação (Mestrado em História da Ciência). (Orientadora: 
Márcia Helena Mendes Ferraz). Doc. 60. 
 
RESUMO: O objetivo deste estudo de caso sobre a Ciência no Brasil é o de refletir sobre a 
complexidade do processo histórico acerca da Institucionalização da Ciência no Brasil através 
dos Trabalhos em Fisiologia no Instituto de Ciências Biomédicas e no Instituto de Biociências da 
Universidade de São Paulo. Dessa forma, o estudo vem contribuir com a História da Ciência no 
Brasil e com o programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. Procurou-se, nesse estudo, responder a questões de como 
historicamente se processou a Institucionalização da Fisiologia na Universidade de São Paulo. 
Desse modo, no âmbito da História da Ciência no Brasil, a análise se efetivou através da 
concepção, na qual, a institucionalização da Ciência vem a ocorrer através da manifestação 
conjunta do ensino, da pesquisa e da publicação/divulgação. E para isso, realizou-se através 
das fontes primárias e secundárias a análise interna e externa, referente ao processo no qual se 
insere o objeto. Concluímos que através do Instituto de Ciências Biomédicas e do Instituto de 
Biociências, ambos, criados após a reforma universitária ocorrida no Brasil e na Universidade 
de São Paulo nos anos de 1960, possibilitou à Fisiologia a sua institucionalização, na medida em 
que no período entre os anos de 1970 a 2000 viabilizou-se de maneira conjunta o Ensino de 
Fisiologia na Graduação dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 
Fonoaudiologia, Nutrição, Ciências Farmacêuticas, Educação Física, Odontologia, Medicina 
Veterinária, Medicina Humana, Ciências Biológicas, Psicologia e através das Pesquisas na Pós-
Graduação em Fisiologia, titulando-se 296 Mestres, 309 Doutores e 37 Livre-Docentes, além de 
publicar 1087 Artigos, 234 Livros e participar em eventos com mais de 3.000 trabalhos 
científicos, cujo Ensino, a Pesquisa e a Publicação versaram sobre estudos a nível molecular e 
celular dos órgãos em funcionamento em condições patológicas ou não, em homeostase, de 
forma sistêmica. 
 
Palavras-Chave: História da Ciência no Brasil; Institucionalização; Fisiologia; Ciências 
Biomédicas; Biociências. 
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NOBRE, José Cláudio Luiz. Subjetividade e a modalização da relação 
enunciador/enunciatário em textos científicos. Belo Horizonte, 2004. Instituto de Ciências 
Humanas, Pontifícia Universidade Católica – MG. Dissertação de Mestrado - Letras. 
(Orientador: Milton do Nascimento). Doc. 61. 
 
RESUMO: Este trabalho teve como proposta o estudo de mecanismos de 
textualização/discursivização envolvidos na construção de textos científicos. Por meio da 
análise de quatro textos (um deles veiculado em um livro de Ciências da 7ª série do Ensino 
Fundamental; dois outros, em livros de Biologia para a 3ª série do Ensino Médio; e o último, em 
revista científica), procurou-se, investigar e compreender, sobretudo, as questões de ordem 
discursiva que envolvem os princípios e/ou mecanismos implementados na modalização do 
que é dito na Ciência. O eixo organizador da pesquisa perpassa a compreensão de um conjunto 
de conceitos relacionados a três constructos: a construção da ciência, a instituição do sujeito 
nesta e o fenômeno da modalização em textos científicos. Elaborou-se, então, no primeiro 
capítulo, uma resenha crítica de estudos que tratam da noção de Ciência, da caracterização de 
sujeito e da participação deste na construção do conhecimento humano. No segundo capítulo, 
em que se estabelece o quadro teórico, tais concepções são associadas aos fenômenos da 
modalização e de subjetividade no processamento de textos científicos. A partir dessas 
questões, situa-se a análise do corpus, em que se concentra a atenção na forma como os 
locutores dos referidos textos dizem a ciência: verificam-se os aspectos de modalização dos 
referidos textos, considerando-se, entre outros mecanismos, os diferentes recursos linguístico-
discursivos (tais como, a construção da situação de interlocução; a construção/organização do 
texto; a escolha e elementos modalizadores do discurso e do conteúdo referenciado; a eleição de 
determinadas palavras com as quais se possa dizer a ciência) com os quais aqueles citados 
locutores constituem-se enunciadores discursivos e estabelecem uma dada interação, 
posicionando-se em relação ao conteúdo científico referenciado e/ou ao enunciatário indiciado 
por seu texto. Os resultados atestaram que o sujeito participa do conhecimento que constrói, e, 
ao sistematizá-lo e dizê-lo a outros, põe-se, inevitavelmente, em evidência, constrói-se no 
discurso e denuncia a sua participação na maneira pela qual se realiza tal construção. Isso 
caracteriza a subjetividade na construção de textos de natureza científica e lega ao processo de 
modalização o caráter de indiciador desse acontecimento, já que é através dele que tais 
ocorrências se indiciam na materialidade do texto. 
 
Palavras-Chave: Sujeito; Ciência; Subjetividade; Modalização. 
 

 
 
NOVAIS, Ana Márcia Fontes. A popularização de ciência enfocando as enteroparasitoses para 
promoção à saúde. Salvador/BA, 2009. Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz, Fundação Oswaldo 
Cruz. Dissertação de Mestrado - Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa. 
(Orientadores: Marcos André Vannier dos Santos; Adriana Lanfredi Rangel). Doc. 62. 

RESUMO: As doenças infecto-parasitárias estão entre as principais causas de morbidade e 
mortalidade em muitos países, incluindo o Brasil. Muitas destas nosologias  atingem 
majoritariamente jovens em idade escolar, os quais podem ter desenvolvimento físico e 
cognitivo comprometidos. Existe premente demanda de desenvolvimento de estratégias 
profiláticas adequadas à realidade sócio-econômica de cada comunidade.  Objetivos: Verificar o 
índice de enteroparasitoses dos alunos de duas escolas públicas, de pontos distintos da cidade 
de Salvador-BA  e  avaliar  os  níveis  de conhecimento  dessas populações, sobre  as  
enteroparasitoses,  tratar  esses  alunos  e  orientá-los  na  prevenção dessas doenças.  Métodos: 
Estudo descritivo, dividido em quatro etapas. Foram auto-aplicados 800 questionários na 
primeira etapa e 347na quarta, na segunda 313 alunos participaram dos exames 
coproparasitológico e na terceira foram realizadas intervenções educativas, com isso todos os 
alunos matriculados nas escolas em estudo poderiam participar;  local  de  estudo  foi  Escola  
de  Aplicação  do  Instituto  Anísio Teixeira (EAIAT), situada no Distrito Sanitário (DS) de Pau 
da Lima, participando os alunos  da  5ª  a  8ª  série  do  ensino  fundamental,  do  turno  
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matutino  e  Colégio  Estadual Raymundo  Matta  (CERM),  situada  no  DS  do  Subúrbio  
Ferroviário,  para  as  mesmas séries,  porém  nos  turnos  matutino  e  vespertino.  Resultados: 
nos exames coproparasitológicos, dos 141 alunos da EAIAT, o índice de parasitose foi 31,20%, 
com destaque para Entamoeba histolytica/dispar 7,1%, Ascaris lumbricoides 5% e Trichuris trichiura 
3,5% e  dos  172  alunos  no  CERM,  o  índice  foi  50,58%, destacando  Ascaris lumbricoides 8%,  
Entamoeba  histolytica/dispar  7,2%  e  Trichuris  trichiura 3,6%, revelando  uma  alta  prevalência.  
Nos questionários auto-aplicados, houve um predomínio de alunos do sexo feminino; com faixa 
etária compreendida entre 9  e  19 anos. Conclusão: Encontrado alto índice de enteroparasitoses; 
pouco conhecimento dos alunos sobre o tema.  Ao tratar da importância da educação na 
redução de riscos de contrair doenças, não conseguindo, estabelecer de forma efetiva, o papel 
da escola enquanto unidade de educação para a saúde e prevenção de doenças e agravos. 
Existe, portanto, necessidade das escolas revisarem o conteúdo programático, abordando temas 
voltados para a saúde, assim como, associar no trabalho a teoria com a prática, apontando para 
a demanda de trabalhos práticos articulados com as unidades de saúde, considerando os DSs, 
nos quais as escolas se encontram inseridas, estabelecendo uma relação entre o contexto do qual 
o aluno faz parte  e os conteúdos pedagógicos, afim de que os mesmos sejam orientados e 
informados quanto  ao papel dos diversos atores na promoção à saúde coletiva.  

Palavras-Chave: Epidemiologia; Popularização de Ciência; Promoção à Saúde; 
Enteroparasitoses em Escolares. 

 
 
OLIVEIRA, Elaine Aparecida de. Desenvolvimento e avaliação de uma ferramenta para 
diagnóstico da literacia visual, contextualizada no estudo de vias metabólicas. Campinas, 
2010. Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas - Biologia Funcional e 
Molecular. Dissertação de Mestrado. (Orientador: Eduardo Galembeck). Doc. 63. 

RESUMO: Representações externas são muito utilizadas no ensino de bioquímica. As vias 
metabólicas constituem um tipo de representação externa e envolvem habilidades visuais; 
estão, portanto, intimamente relacionados à literacia visual (capacidade de interpretar imagens). 
Há uma preocupação crescente em diagnosticar a dificuldade dos estudantes com a bioquímica. 
Este tipo de diagnóstico é importante para poder propor soluções pedagógicas que possam 
facilitar o aprendizado. O presente trabalho tem como objetivo descrever o desenvolvimento e a 
aplicação de um teste informatizado para diagnosticar a literacia visual, relacionada ao estudo 
de vias metabólicas, de estudantes de cursos das áreas biológica e da saúde. Inicialmente foram 
desenvolvidos testes piloto com itens (modelos e questões) que contemplavam habilidades 
visuais para a compreensão de vias metabólicas mais frequentemente representadas em livros 
didáticos de bioquímica. Os testes piloto foram aplicados em 2007 e 2008 com turmas de 
graduação de cursos da área biológica e da saúde. Os resultados obtidos serviram de subsídio 
para que alguns itens fossem reformulados e outros adicionados. Os resultados obtidos foram 
tratados com uso do modelo de Rasch, tanto no processo de equalização dos testes piloto (para 
definir os itens do teste final), como para o tratamento dos resultados obtidos com a calibração 
de itens-respondentes após as aplicações do teste final. Três grupos participaram da aplicação 
do teste final e compreenderam 79 estudantes distribuídos entre os cursos de educação física 
(UNICAMP), enfermagem (UNICAMP) e fisioterapia/nutrição (FAJ). A partir dos dados 
obtidos utilizou-se o processo de calibração de itens-respondentes, proposta pelo modelo de 
Rasch, obtendo-se a dificuldade dos itens e as habilidades visuais apresentadas pelos grupos. 
Os resultados observados sugerem que entre as dificuldades apresentadas pelos estudantes no 
aprendizado de metabolismo pode ser incluída a dificuldade em se compreender as 
representações externas de vias metabólicas. Essa dificuldade pode ser minimizada com 
explicações dos modelos antes de se entrar nos conteúdos específicos. O teste produzido 
permite o diagnóstico de estudantes ou de grupos. A necessidade de desenvolver práticas de 
visualização para melhorar a compreensão de conceitos bioquímicos pelos estudantes mostrou-
se um aspecto importante no estudo de vias metabólicas. 

Palavras-Chave: Literacia Visual; Vias Metabólicas; modelo de Rasch; Modelos Visuais, 
Habilidades Visuais. 
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OLIVEIRA, Gabriel Aguiar de. O metabolismo energético no Ensino Médio: diagnóstico e 
proposta de ensino. Rio de Janeiro, 2003. Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado – Química Biológica. (Orientadores: Andrea Thompson 
da Poian; Mauricio Roberto Motta Pinto da Luz). Doc. 64. 
 
RESUMO: Durante a década de 1970, descobriu-se que os alunos já possuem ideias coerentes 
sobre os fenômenos científicos antes de ingressar nas aulas de ciências. Estas ideias são 
denominadas de concepções alternativas e muitas vezes são incorretas do ponto de vista 
científico. Elas interagem com novas informações que são fornecidas, dificultando o processo de 
ensino, e podem conviver com conceitos cientificamente corretos no mesmo aluno. Em muitos 
casos pode inclusive ocorrer um retorno destas concepções mesmo quando o aluno já tenha 
aprendido cientificamente o fenômeno. No presente trabalho realizamos inicialmente um 
diagnóstico das concepções dos alunos dos ensinos médio e fundamental a respeito do 
metabolismo energético. Através de questionários respondidos pelos alunos de diversos níveis 
escolares, descobrimos que existe uma concepção errônea, amplamente difundida, que consiste 
em considerar que somente a glicose pode ser utilizada nos processos de produção de ATP. 
Investigamos então as possíveis contribuições da escola para a sua formação. As análises de 
livros didáticos dos Ensinos Fundamental e Médio revelaram que há uma grande ênfase na 
descrição do catabolismo da glicose, em detrimento de discussões sobre os processos de 
integração do metabolismo, contribuindo fortemente para a formação precoce da concepção em 
alunos da sétima série do Ensino Fundamental, bem como para a sua manutenção ao longo do 
Ensino Médio. Observamos também que esta concepção errônea construída na escola convive 
em um mesmo aluno com outras concepções contraditórias adquiridas provavelmente no 
cotidiano. Identificado este problema, propusemos e testamos com sucesso uma metodologia de 
ensino, baseada em pressupostos construtivistas, que teve como objetivo evoluir as concepções 
dos alunos para concepções mais corretas cientificamente, e que contribuísse, além disso, para a 
compreensão do organismo de forma integrada. A partir destes resultados discutimos a 
hipótese da concepção encontrada ser uma concepção alternativa. 
 
Palavras-Chave: Concepções Alternativas; Metabolismo Energético; ATP; Metodologia de 
Ensino. 
 

 
 
OLIVEIRA, Marizane Almeida de. O ensino de Ciências Morfológicas: uma proposta de 
intervenção. Goiânia, 2003. Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás. 
Dissertação de Mestrado. (Orientador: FERREIRA, Jussara Rocha). Doc. 65. 
 
RESUMO: O ensino de Ciências Morfológicas foi trabalhado como uma proposta de intervenção 
educativa na educação de jovens e adultos (EJA) no ensino noturno com o propósito de 
diagnosticar os fatores que interferem na aprendizagem dos alunos. A coleta dos dados 
aconteceu no período de agosto de 2002 a maio de 2003. A presente pesquisa é de natureza 
qualitativa e descritiva enquadrando-se como estudo de caso observacional. As fontes de 
evidências utilizadas foram documentação, registro de arquivos, entrevistas e observações 
diretas, observações participantes e artefatos físicos. A análise dos dados revelou, na escola em 
foco, uma organização adequada em termos de infraestrutura. Ficou caracterizado que o ensino 
noturno de Ciências Morfológicas está desmotivado, por vários aspectos: alunos cansados; 
desmotivação do corpo docente; relação ensinar/aprender pouco interativa; ensino com modelo 
centrado na figura do professor; conteúdos colocados sem vinculação com o cotidiano do aluno. 
Pode-se concluir que embora a Secretaria Municipal da Educação tenha uma proposta atual de 
educação inclusora, vendo no professor um motivador, este projeto não surtiu, no caso 
estudado, reflexo na prática. Embora o estímulo à capacitação docente exista e as condições de 
infraestrutura sejam boas, a ambiência escolar permanece inalterada em relação à política de 
educação participativa. Acreditamos ser necessário adequar os conteúdos curriculares em 
função da realidade vivida pelos alunos, tendo o professor a função de motivar uma pedagogia 
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participativa por parte do aluno, uma vez que "falatórios teóricos" não têm nenhum significado 
para os estudantes de ensino noturno, como no caso deste estudo. 
 
Palavras-Chave: Ensino-Aprendizagem; Ciências Morfológicas; EJA. 
 

 
 
PACHECO, Nair Lobo. A Prática do ensino de Biologia sob o enfoque da Educação 
Ambiental nos cursos de Engenharia do CEFET-PR. Florianópolis, 2001. Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina. Dissertação 
Mestrado. (Orientador: Francisco Antonio P. Fialho). Doc. 66. 
 
RESUMO: A disciplina de Ciências do Ambiente implementada no momento da criação dos 
cursos de engenharia do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná - CEFET-PR vem 
ministrando conteúdos comuns em diferentes áreas (Mecânica, Eletrônica, Eletrotécnica e Civil). 
É evidente que o conhecimento a ser adquirido por essa disciplina é distinto para cada uma das 
áreas. Essa disciplina objetiva conhecimentos de manipulação dos resíduos impactantes. Para 
isso, os alunos dos respectivos cursos devem receber conhecimentos específicos praticados em 
cada área sob o enfoque da Educação Ambiental no que se refere à conservação dos recursos 
naturais. Dessa forma, poderão prevenir os impactos ambientais e, consequentemente, manter a 
qualidade de vida. Para isso, foi realizada uma pesquisa entre os alunos do curso de 
engenharia. O objetivo era capturar as imagens mentais sobre o meio ambiente. Os resultados 
desse estudo apontam que é possível implementar um processo educativo. Este processo deverá 
privilegiar a integração e a prática de dinâmicas de sensibilização na abordagem da temática 
ambiental. Isso deverá ocorrer a partir das concepções que os alunos do curso de engenharia 
possuem sobre o meio ambiente. 
 
Palavras-Chaves: Cognição Ambiental; Educação Ambiental; Desenvolvimento Sustentável. 
 

 
 
PAULA, Sabrina Ribeiro de. Ensino e aprendizagem dos processos de divisão celular no 
Ensino Fundamental. São Paulo, 2007. Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. 
Dissertação de Mestrado. (Orientador: Paulo Alberto Otto). Doc. 67. 
 
RESUMO: A recente explosão do conhecimento da genética molecular e o avanço da indústria 
da biotecnologia requerem que o público compreenda muitos conceitos da genética para a 
tomada de decisões sobre a pertinência do uso dessas novas ferramentas. Durante os últimos 30 
anos a literatura educacional produziu conceitos e teorias para lidar com estas dificuldades, 
mas a maioria dos professores desconhece estas produções, principalmente porque os 
periódicos de referência são publicados em línguas estrangeiras (principalmente em inglês). 
Esta pesquisa-ação pretende preencher esta lacuna e foi baseada em testes que envolveram 283 
estudantes de 12 a 15 anos de idade. Nela descrevemos as concepções dos estudantes sobre a 
localização e transmissão da informação genética antes e após a aplicação de uma sequência 
didática elaborada especificamente para desenvolver estratégias metacognitivas de 
aprendizagem. As ideias dos estudantes foram colhidas por meio dos questionários e redações, 
nas quais os estudantes descrevem como imaginam ser o interior das células e dos gametas. 
Verificamos que as crianças do ensino fundamental possuem concepções semelhantes àquelas 
descritas para estudantes do ensino médio. A comparação das redações produzidas pelos 
estudantes antes e após a aplicação da sequência didática permitiu verificar que o padrão mais 
comum de aprendizagem é sincrético, ou seja, as crianças tendem a distorcer as informações 
oferecidas pelo professor em virtude da existência de conhecimentos prévios. Por fim, a 
descrição e a documentação de sequências didáticas planejadas a partir de conhecimentos 
produzidos na literatura educacional permitem o entendimento dos processos de transposição 
didática e a relação deste com a aprendizagem dos estudantes. 
 
Palavras-Chave: Genética; Divisão Celular; Sequência Didática; Transposição Didática. 
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PEGORARO, João Luiz. Educação Ambiental: a temática da flora, da fauna e dos ambientes 
naturais (expressões da biodiversidade) a partir da educação formal. Piracicaba, 1998. Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo - Piracicaba. Dissertação 
de Mestrado. (Orientador: Marcos Sorrentino). Doc. 68. 
 
RESUMO: Esta dissertação apresenta dados e reflexões sobre o papel de fontes formais e 
informais que atuam mediando o acesso ao patrimônio natural-cultural constituído pela 
diversidade de espécies ou biodiversidade. A apresentação segue recente tendência de divisão 
em capítulos que guardam certa independência, embora interligados pelo eixo temático. O 
primeiro capítulo traz um pequeno histórico das iniciativas referentes à educação 
conservacionista, especialmente as que envolvem a flora e a fauna. Traz também breve 
discussão sobre a necessidade de se inserir os objetivos específicos dos programas educativos 
envolvendo flora, fauna e ambientes naturais aos objetivos mais abrangentes da Educação 
Ambiental e do Ambientalismo. O segundo capítulo apresenta uma análise de ilustrações da 
flora e da fauna presentes em livros didáticos das disciplinas de Ciências, Biologia e Geografia 
para o ensino fundamental e médio. O terceiro capítulo traz dados referentes a uma amostra de 
alunos do ensino médio de escolas públicas, da região de Campinas/SP; e o quarto capítulo 
apresenta a consulta a uma amostra de professores de Ciências, Biologia e Geografia. Inclui-se 
ainda um capítulo com algumas propostas de ações concretas potencialmente aplicáveis à 
educação formal. Pode-se concluir que o cotidiano urbano e a forma como se desenvolve o 
processo de escolarização, propicia mais o contato e o aprendizado a partir de ambientes 
bastante antropizados, de paisagens artificializadas e do excesso de espécies exóticas, 
contribuindo para manter em relativo anonimato a rica e diversificada flora e fauna nativa. 
Detectou-se também que há limitadas fontes destinadas a intermediar e a fomentar a obtenção 
de informação, o contato e a aproximação com tais elementos. Com efeito, fontes informais, 
como a convivência, acabam destacadas como sede do aprendizado e de obtenção de 
informações sobre a temática da flora, da fauna e dos ambientes naturais. 
 
Palavras-Chave: Flora; Fauna; Ambiente Natural; Ensino-Aprendizagem; 
Ciências/Biologia/Geografia; Educação Ambiental. 
 

 
 
PRAVADELLI, Ana Maria Gonçalves. Senso comum, conhecimento científico e o ensino de 
Biologia. São Paulo, 2003. Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. Dissertação de 
Mestrado. (Orientador: José Mariano Amabis). Doc. 69. 
 
RESUMO: A dissertação teve como objetivo pesquisar a transposição do conhecimento em nível 
de senso comum para o conhecimento científico, tomando exemplos, no Ensino de Biologia 
(Genética) do ensino fundamental. No desenvolvimento da dissertação, foram utilizadas as 
seguintes estratégias: Pesquisa teórica para subsidiar as reflexões sobre o tema deste trabalho, 
com base nas teorias do desenvolvimento - Piaget, Vygotsky e Wallon; na teoria da 
aprendizagem de Bruner; na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel; na origem da 
cognição; na História da Ciência; e na abordagem construtiva de ensino. Estudo de caso, sobre o 
Ensino de Biologia (Genética), em particular no ensino fundamental, com a apresentação de 
uma questão que foi respondida antes e depois da construção do conhecimento, após a 
aplicação de uma metodologia que considerou os conhecimentos prévios dos alunos e a 
transposição do senso comum para o conhecimento científico. Aplicação de questionário a 150 
professores da rede municipal de ensino de São Paulo, no ano de 2000, para pesquisar sobre a 
ação docente, particularmente sobre a consideração dada aos conhecimentos prévios dos 
alunos. Foram levantadas duas hipóteses: 1. A transposição do senso comum para o 
conhecimento científico é facilitada por aproximações sucessivas; 2. Os professores não têm o 
hábito, em sua prática de sala de aula, de fazer o levantamento dos conhecimentos prévios dos 
alunos, com o objetivo de possibilitar a transposição do senso comum para o conhecimento 
científico. As duas hipóteses não foram invalidadas. Entretanto, em relação à primeira hipótese, 
concluímos que a transposição do senso comum para o conhecimento científico não ocorre 
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necessariamente de forma linear. Um conceito do cotidiano abre o caminho para um conceito 
científico e este fornece estruturas para o desenvolvimento dos conceitos espontâneos em 
relação à consciência de sua aplicação. Os resultados da pesquisa com os professores da Rede 
Municipal de Ensino de São Paulo vieram corroborar com a segunda hipótese, tendo em vista 
que a maioria deles não assinalou como estratégia inicial o "levantamento do conhecimento 
prévio" no processo de ensino-aprendizagem. 
 
Palavras-Chave: Senso Comum; Conhecimento Científico; Conhecimento Prévio; Transposição 
Didática; Genética. 
 

 
 
PRIMON, Cátia Sueli Fernandes. Análise do conhecimento de conteúdos fundamentais de 
Genética e Biologia Celular apresentado por graduandos em Ciências Biológicas. São Paulo, 
2005. Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. Dissertação de Mestrado - Ciências 
Biológicas / Biologia Genética. (Orientador: José Mariano Amabis). Doc. 70. 
 
RESUMO: A biologia hoje é a mais comentada ciência e a que ocupa maior espaço na mídia. No 
entanto, isso não significa que os conceitos biológicos sejam de conhecimento público, nem 
tampouco dos estudantes de biologia. Para analisar o conhecimento de conceitos fundamentais 
de Genética, Biologia Molecular e Biologia Celular apresentado por graduandos do último ano 
de cursos superiores de Ciências Biológicas é que realizamos este trabalho de pesquisa. 
Iniciamos o trabalho com a seleção das questões do Exame Nacional de Cursos de Biologia 
(Provão) do ano de 2002 que abordavam conceitos de Genética e disciplinas correlatas, 
analisamos o relatório do ENC-BIO/2002 expedido pelo MEC, aplicamos questionários com as 
questões analisadas do ENC-BIO/2002 em 72 estudantes do último ano dos cursos de Ciências 
Biológicas, realizamos 33 entrevistas semi-estruturadas com estudantes do último ano dos 
cursos de Ciências Biológicas e, por fim, analisamos os resultados apresentados pelo relatório 
do MEC e das entrevistas realizadas. Concluímos que os estudantes não chegam a alcançar os 
objetivos que a eles são atribuídos pelo MEC, no que diz respeito à Genética e disciplinas 
correlatas e a maioria apresenta aprendizagem mecânica. 
 
Palavras-Chave: Biologia Celular; Biologia Molecular; Genética; Avaliação de Aprendizagem; 
Provão. 
 

 
 
QUEIROZ, Anne Karine de. Gêneros visuais multimodais em livros didáticos: usos e tipos. 
Recife, 2005. Centro de Artes e Comunicação, Universidade Federal de Pernambuco. 
Dissertação de Mestrado - Letras. (Orientadora: Ângela Paiva Dionísio). Doc. 71. 
 
RESUMO: Devido a toda essa imersão tecnológica que estamos inseridos, recursos pictoriais 
têm sido utilizados, consideravelmente, no âmbito educacional, uma vez que a escola é 
mediadora entre a sociedade e o aprendiz. Para tal mediação a escola faz uso de vários recursos 
midiáticos, como a televisão e o computador, porém além de tais recursos tem-se o velho 
instrumento utilizado para a abordagem de conhecimento: o livro didático, que apesar de tantas 
inovações tecnológicas disponíveis na escola, é o recurso mais frequente para o auxílio da 
construção do conhecimento. Nesse sentido traçamos como objetivos investigar variedades de 
gêneros visuais nos livros didáticos e observar como esses gêneros visuais multimodais estão a 
serviço da construção do conhecimento. Para investigar essa variedade de gêneros visuais 
multimodais, constituímos como corpus da pesquisa livros didáticos de ensino médio das 
disciplinas de português, matemática e biologia. Esta dissertação se constitui de três capítulos. 
O capítulo I - da escrita à imagem e da imagem à escrita - traça um percurso histórico tanto da 
escrita quanto da imagem. O capítulo II - multimodalidade e letramentos: relações intrínsecas - 
discute a teoria sobre multimodalidade, noção essencial para essa pesquisa; além da ampliação 
da noção de letramento, tendo em vista o conceito de multimodalidade como traço inerente ao 
discurso. O capítulo III - descrição analítica dos gêneros visuais multimodais em livros 
didáticos - apresenta a descrição dos recursos pictoriais presentes nos livros didáticos 
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analisados, como as ilustrações, gêneros visuais e os gêneros visuais multimodais; em seguida, 
apresentamos a descrição dos gvms, observando os seus usos e funções nos manuais em 
análises. Constatamos que o livro de português faz uso, exaustivamente, dos gêneros: charge, 
cartum, tira e propaganda. Já o livro de biologia utiliza os seguintes gêneros: desenho 
anatômico, desenho esquemático e gráfico. E no livro de matemática encontramos, com 
recorrência, os gêneros diagrama, figura geométrica e gráfico. Comparando a utilização desses 
gvms nos livros verificamos que o livro de português traz os gêneros utilizados em outras 
esferas sociais (jornais, revistas e outdoor) para serem didatizados ao se inserirem no livro 
didático. Já nos livros de matemática e biologia, os gvm são elaborados de acordo com o 
conteúdo programático, ou seja, são gvms com fins didáticos. Verificamos ainda que os gêneros 
encontrados nos livros de português são utilizados, predominantemente, como base para 
realização de atividades, ou seja, na seção de exercícios, ao contrário do que acontece com os 
gvms nos manuais de matemática e biologia, que são utilizados, em maior recorrência, na seção 
de apresentação do conteúdo, auxiliando a construção do conhecimento. 
 
Palavras-Chave: Livros Didáticos; Gêneros Visuais; Multimodalidade; 
Português/Matemática/Biologia. 
 

 
 
QUEIROZ, Carla de Alcântara Ferreira. O uso de cadáveres humanos como instrumento na 
construção de conhecimento a partir de uma visão Bioética. Goiânia, 2005. Programa de Pós-
Graduação em Ciências Ambientais e Saúde, Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 
Dissertação de Mestrado. (Orientador: José Nicolau Heck). Doc. 72. 
 
RESUMO: O progresso das Ciências Biológicas se deu através do aprimoramento das técnicas 
científicas ocorrendo com isto grandes avanços nas pesquisas e no ensino. O homem passou a 
fazer parte dos experimentos e o seu cadáver ganhou grande importância entre os vivos, o que 
levou a sociedade a inúmeros questionamentos nos campos: social, moral, jurídico, religioso e 
médico, principalmente no que se refere ao uso do cadáver humano ou parte dele nestes 
experimentos. Anatomia Humana é a ciência que estuda as estruturas do corpo humano e há 
séculos vem utilizando o cadáver humano como material de ensino. Lidar diretamente com a 
morte nas aulas de anatomia causa  muitas vezes medo, dogmas , tabus. No passado, o trabalho 
dos anatomistas era limitado pelas normas da igreja, sendo hoje, este estudo ameaçado por 
problemas jurídicos, religiosos, morais e pela falta de conscientização da sociedade sobre a 
importância da doação de cadáveres para o estudo e a pesquisa. Diante das descobertas 
tecnocientíficas nas diversas áreas, a bioética surge levantando novas temáticas relacionadas aos 
valores éticos, em relação às convicções milenares das pessoas, nas ciências humanas 
relacionadas com a vida humana e a morte, da convivência política e da relação da natureza 
com o homem. A preocupação desse trabalho é apresentar e discutir, através de uma síntese 
histórica, a importância do cadáver na construção do conhecimento do ensino e pesquisa, 
observando aspectos científico, religioso, cultural e legal que ditam regras as quais controlam o 
progresso das ciências apesar de toda tecnologia desenvolvida. Para isso foram aplicados 739 
questionários, os quais foram respondidos por alunos e professores dos cursos da área da saúde 
das diversas universidades privadas dos municípios de Goiânia e Anápolis. Os resultados 
obtidos pela pesquisa apoiam a concepção de que os alunos e professores são favoráveis ao uso 
de corpos humanos no ensino e pesquisa, porém não conhecem bem a legislação que 
regulamenta a utilização de corpos de indigentes e de mortos não reclamados pelas respectivas 
famílias. O trabalho demonstra a necessidade de programas de esclarecimento e de 
conscientização da população no que diz respeito à doação espontânea de corpos para o estudo 
e a pesquisa e também programas de reeducação ou modificação daqueles valores que não 
condizem com o efetivo exercício das profissões da área da saúde. E o ponto de partida se 
encontra no ensino da anatomia, pois o cadáver humano nos leva a repensar os valores 
humanos, hoje em decorrência dos avanços tecnológicos, tão esquecidos.  
 
Palavras-Chave: Cadáveres Humanos; Bioética; Humanização. 
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RANDI, Marco Antonio Ferreira. Criação, aplicação e avaliação de aulas com jogos 
cooperativos do tipo RPG para o ensino de Biologia Celular. Campinas, 2011. Instituto de 
Biologia, Universidade Estadual de Campinas. Tese de Doutorado - Biologia Celular e 
Estrutural. (Orientador: Hernandes Faustino de Carvalho). Doc. 73. 

RESUMO: O aluno que se envolve com seu processo de aprendizagem aprende melhor. A partir 
dessa premissa, nosso objetivo no presente estudo foi desenvolver, aplicar e avaliar uma nova 
ferramenta didática em disciplinas de Biologia Celular, baseada em aulas com RPG (roleplaying 
game). O RPG é um sistema de jogo cooperativo onde os participantes têm objetivos comuns e 
precisam atuar em grupo para alcançá-los. Aplicado à educação, acreditamos que funciona 
como um facilitador da aprendizagem ativa, sendo o aluno o construtor de seu conhecimento 
enquanto participa da aula, orientado pelo professor. A criação e aplicação dessas aulas 
constitui desafio estimulante para professores, e a formação de professores também constituiu 
foco dentro desse estudo. A metodologia incluiu: pesquisas teóricas sobre o assunto a ser 
trabalhado na aula (um processo celular como síntese de ATP, por exemplo) e subsequente 
criação da aula na forma de uma aventura; testes das aulas criadas; aplicação das aulas a alunos 
de nível superior em diferentes cursos em três diferentes universidades; avaliação dos 
resultados através de notas em provas regulares das disciplinas, questionários, construção de 
mapas conceituais, depoimentos dos alunos e dos professores participantes, e observações dos 
alunos durante as aulas. Também foi avaliada a retenção do conteúdo em médio prazo, pela 
aplicação de um teste sem aviso prévio, um ano após a aula ter sido ministrada. Para comparar 
o desempenho médio dos alunos, as turmas foram divididas de forma que, enquanto metade 
dos alunos participou da aula com uso do RPG (GRPG), a outra metade participou de uma aula 
expositiva “tradicional” (GC). GC e GRPG tiveram notas iguais nas avaliações formais, exceto 
por uma questão na qual o GC teve melhor desempenho, embora ambos os grupos tenham tido 
notas muito baixas. Na avaliação de médio prazo, o GRPG foi melhor em duas questões. A 
maioria dos alunos que participaram do GRPG considerou que essa é uma boa metodologia 
didática que deve ser utilizada em sala de aula; entende que ela deve ser utilizada como 
ferramenta complementar à aula expositiva; sentiu-se estimulada a ler mais sobre os temas das 
aulas. Os alunos sentiram-se mais seguros em responder questões sobre os temas de Biologia 
Celular após as aulas com RPG. A análise dos mapas conceituais, construídos pelos alunos 
antes e depois da aula com RPG, permitiu concluir que novos conceitos foram incorporados à 
teia de conhecimentos dos alunos, e que houve melhora significativa na forma como os 
conceitos foram correlacionados nos mapas. Professores e estudantes (voluntários e bolsistas, de 
graduação e pós-graduação), que atuaram como professores nas aulas consideraram essa 
ferramenta didática como um bom instrumento de aprendizagem. Nós concluímos que a aula 
com RPG é uma metodologia didática que pode trazer benefícios em termos da construção de 
conteúdos em Biologia Celular e é um potencial promotor da aprendizagem ativa e do 
desenvolvimento de habilidades como cooperação e criatividade. 

Palavras-Chave: Graduação; RPG; Jogos Cooperativos; Biologia Celular. 

 
 
RÊIS, Alvira Soares. O papel da escola pública na construção de ações preventivas ao 
HIV/AIDS entre jovens da periferia de São Paulo. São Paulo, 2010. Universidade Cruzeiro do 
Sul. Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais. Dissertação de Mestrado. (Orientadora: 
Carola Carbajal Arregui). Doc. 74.  

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo verificar o papel da escola pública na 
construção de ações preventivas aos HIV/AIDS entre jovens da periferia de São Paulo. Esta 
pesquisa tem caráter quanti-qualitativo e teve como objeto de estudo uma escola localizada na 
Zona Sul de São Paulo. Foram utilizados como procedimentos metodológicos, estudo de 
documentos oficiais da escola, aplicação de questionários com questões objetivas e abertas. A 
pesquisa revelou que a “orientação sexual” para os jovens e adolescentes é precária e 
direcionada somente a algumas turmas do Ensino Fundamental durante as aulas de Biologia, 
mediante projeto específico da Secretaria Estadual de Educação. A pesquisa revela que muitos 
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jovens iniciam suas atividades sexuais durante o Ensino Fundamental sem nenhum cuidado 
com o uso de preservativos e que, tanto as famílias como a escola, ainda não estão livres do 
preconceito quando o assunto é sexo, o que dificulta a conscientização de jovens e adultos para 
a necessidade de conhecer métodos preventivos e a negociação do uso de preservativos durante 
as relações sexuais. Em consequência disso, os jovens passam a discutir questões sexuais com os 
parceiros e amigos, longe da oitiva da família e professores. De acordo com a pesquisa, os 
alunos estão disponíveis para falar sobre sexo, homossexualidade e métodos preventivos, 
porém, o preconceito ainda é muito grande em torno destes temas. A pesquisa diz que os 
adolescentes que fazem sexo sem os cuidados preventivos acabam sendo pais e mães muito 
jovens e destes, são poucos os que têm assistência familiar e escolar, o que facilita a evasão 
escolar. Na maioria das vezes, nem a família e nem a escola estão preparadas para falar sobre 
“orientação sexual”, por falta de formação adequada e por preconceito. Os Parâmetros 
Curriculares Nacionais garantem a possibilidade de um trabalho efetivo e interdisciplinar para 
o tema, mas, a pesquisa constatou um grau mínimo de envolvimento pedagógico com o tema, 
sugerindo a necessidade de um projeto efetivo de “orientação sexual” que envolva a família, a 
escola e a comunidade durante o Ensino Básico. 

Palavras-Chave: HIV/AIDS; Orientação Sexual; Escola; Família; Comunidade. 

 
 
REZENDE, Patrícia Almeida de. A multimodalidade em livros de Biologia. Rio de Janeiro, 
2004. Departamento de Letras, Pontifícia Universidade Católica- RJ. Dissertação de Mestrado. 
(Orientadora: Barbara Jane Wilcox Hemais). Doc. 75. 
 
RESUMO: Os livros didáticos modernos constituem-se num objeto de estudo valioso para o 
linguista por serem elaborados a partir de múltiplas modalidades semióticas e porque, em 
geral, são gêneros disciplina-específicos. Entretanto, no que tange à disciplina de Biologia, ainda 
há poucos estudos que exploram a interação entre as modalidades verbal e visual nos livros de 
ensino médio e, até o momento, nenhum trabalho de natureza contrastiva foi realizado no Brasil 
sobre esse aspecto. Na presente análise, investiga-se os tipos de representação visual e o modo 
de estabelecimento da relação entre figuras e o texto verbal associado em dois livros didáticos 
de Biologia do ensino médio, um brasileiro e outro norte-americano. Este estudo baseia-se 
principalmente nos pressupostos teóricos de Kress e van Leeuwen (1996, 2001) e inspira-se nos 
trabalhos de Myers (1997) e Nascimento (2002). Implícita nesses pressupostos está a abordagem 
sistêmico-funcional de Halliday e Hasan (1976) e de Halliday (1994). Os resultados desta 
pesquisa revelam que, dentre outros mecanismos, a coesão lexical exerce importante papel na 
interação entre o componente verbal das figuras, o texto principal e as legendas em ambos os 
livros analisados. Dentre as diferenças encontradas nos dois livros, destacam-se as 
representações visuais distintas referentes a um mesmo tópico, o modo de referenciação às 
figuras no texto, a função das legendas e a proporção de utilização de termos técnicos na coesão 
intermodal. Esses resultados mostram que existem variações no gênero livro didático de 
Biologia quanto ao modo de utilização dos mecanismos de interação entre figuras e texto verbal, 
que podem estar relacionadas com os propósitos dos autores. Isso pode ter importantes 
implicações para o ensino da Biologia e de Inglês para fins específicos, pois auxilia na 
conscientização de educadores e alunos sobre a necessidade de se levar em consideração os 
meios de interação entre as linguagens visual e verbal na interpretação e produção dos textos 
multimodais próprios de cada comunidade discursiva. 
 
Palavras-Chave: Multimodalidade; Livros Didáticos; Representação Visual; Figuras; Texto 
Verbal. 
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RESUMO: As políticas públicas ligadas à expansão do Ensino Superior brasileiro têm levado à 
implantação de sistemas de avaliação da qualidade do ensino, processo que vem evoluindo 
para uma concepção sistematizada de forma construtiva e que leva em conta a participação dos 
diferentes segmentos relacionados às instituições. Há, entretanto, componentes desse processo 
implantados de forma mais polêmica, destacando-se os instrumentos nacionais de avaliação 
aplicados a iniciantes e concluintes das graduações, ainda pouco estudada, exceto por análises 
superficiais dos meios de comunicação, mais interessados no ranqueamento das escolas do que 
na avaliação dessas práticas. Nesse contexto, os cursos de Biologia passaram a ter seus 
estudantes avaliados no ano de 2000 até 2003, por meio do Exame Nacional de Cursos, 
seguindo-se, em 2005, avaliação amostral, nos termos propostos pela legislação federal que 
implantou o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES). Como nesses exames 
foram preenchidos questionários socioeconômicos por parte dos estudantes, além de dados 
sobre as condições de oferta de tais cursos, há farto material para análise, ainda pouco 
explorado por pesquisadores nacionais e internacionais. O presente trabalho analisou os 
conteúdos de Biologia Celular dos exames nacionais realizados a partir do ano de 2000, o 
desempenho dos estudantes dos Cursos de Ciências Biológicas, e a influência dos exames na 
estrutura curricular desses cursos no Estado de São Paulo. Também foi verificada a influência 
da natureza jurídica das escolas, infra-estrutura, formação e atividades docentes a partir do 
desempenho dos egressos nos exames nacionais realizados, a fim de detectar a existência de 
eventual correlação positiva entre tais dados. 

Palavras-Chave: Biologia Celular; Estudo e Ensino; Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes; Exame Nacional de Cursos; Ciências Biológicas; Currículos; Avaliação. 

 
 
RIOS, Miguel Angelo Thompson. O litoral como tema de investigação no ensino médio e o 
desenvolvimento de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais: uma proposta 
curricular. São Paulo, 2004. Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo – Oceanografia. 
Tese de Doutorado. (Orientadora: Carmen Lúcia Del Bianco Rossi Wongtschowski). Doc. 77. 
 
RESUMO: A tradição disciplinar da educação no ensino médio impõe aos profissionais desse 
nível de ensino uma grande dificuldade para desenvolver projetos integrados. No presente 
trabalho, investigações em ambientes costeiros são apresentadas como alternativa para a 
integração de conhecimento e de contextualização de conceitos e procedimentos comumente 
trabalhados de maneira isolada nos programas curriculares. A partir do método de 
investigação, dividido em sete fases ao longo de um semestre, estudantes de primeiro ano do 
ensino médio elaboraram pesquisas escolares que enfocaram problemas ambientais de 
ecossistemas costeiros. Os resultados indicam que a proposta é apropriada para o 
desenvolvimento de projetos interdisciplinares, apresentados em uma estrutura menos 
hierarquizada e mais significativa, a partir de um rol mínimo de conceitos denominados 
“Núcleo Duro”, composto por parâmetros físico-químicos e biológicos, além da possibilidade 
do desenvolvimento de conceitos escolhidos pelos próprios estudantes, denominado “Núcleo 
Flexível”, relacionado com questões socioambientais. A proposta curricular também estimulou 
o desenvolvimento de habilidades de investigação e reflexão sobre as atitudes dos estudantes 
em relação aos colegas, à ciência e ao ambiente. 
 
Palavras-Chave: Ambientes Costeiros; Pedagogia de Projetos; Ensino por Investigação; 
Problemas Ambientais; Interdisciplinaridade. 
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RESUMO: As aulas práticas são fundamentais para o desenvolvimento de habilidades 
relacionadas ao aprendizado de ciências. A American Society for Biochemistry and Molecular 
Biology (ASBMB) listou uma série de habilidades que os estudantes devem desenvolver até o 
final de um programa de Bioquímica e Biologia Molecular, sendo a maioria delas adquirida em 
aulas práticas. O aprendizado da prática de investigação científica é um dos objetivos das aulas 
práticas. Esse trabalho propõe a sistematização e avaliação uma sequência didática que 
contemple o conteúdo de Bioquímica aliado ao desenvolvimento de habilidades de investigação 
científica. A sequência foi estruturada e aplicada na disciplina Bioquímica Básica (BB280) da 
Unicamp, nos cursos de Ciências Biológicas diurno e noturno. A sequência foi organizada em 
atividades alicerçadas em habilidades de investigação científica, tendo como base a teoria de 
aprendizagem experiencial. As primeiras atividades são mais estruturadas e menos complexas, 
tornando-se cada vez menos estruturadas e mais complexas, para o desenvolvimento gradativo 
de habilidades relacionadas ao aprendizado de ciências. Tradicionalmente, as avaliações das 
aulas práticas da BB280 consistiam em relatórios feitos em grupo e questões na prova teórica 
sobre o conteúdo prático. Foram desenvolvidos outros instrumentos de avaliação, individuais e 
coletivos para avaliar as habilidades propostas. A sequência didática desenvolvida foi marcada 
por três aspectos: desenvolvimento do conteúdo de Bioquímica e aprendizado de conceitos 
sobre a prática científica; organização sequencial de aulas e desenvolvimento gradativo das 
habilidades; avaliação das habilidades através de diferentes instrumentos individuais e em 
grupo. Esta variedade de instrumentos permitiu identificar que a diversidade de instrumentos é 
importante para avaliação de um número de habilidades maior do que o que é possível com uso 
dos instrumentos tradicionais. Sob uma análise geral, a sequência didática contribuiu para a 
melhoria no aproveitamento da disciplina por parte dos estudantes, bem como para o 
aprendizado de habilidades de investigação. 
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RODRIGUES, Elizabeth Reymi. Biotecnologia em saúde: representações sociais de professores 
de Biologia. Mogi das Cruzes, 2006. Universidade de Mogi das Cruzes. Programa de Pós-
Graduação em Biotecnologia. Dissertação de Mestrado. (Orientador: Moacir Wuo). Doc. 79. 
 
RESUMO: Os acontecimentos ocorridos nos últimos anos pelo mundo globalizado foram 
marcados por mudanças no âmbito social, político, econômico e principalmente pelo 
tecnológico. O progresso na área da ciência tem levado as Organizações Institucionais, 
Educacionais e Sociais a se adaptarem a este contexto. O presente estudo teve como objetivo 
explorar e analisar as representações sociais de professores de Biologia do Ensino Médio da 
Rede Pública Estadual de São Paulo sobre a Biotecnologia, com enfoque na Biotecnologia em 
Saúde. Foi elaborado um questionário constituído por 18 questões abertas e 10 questões 
fechadas, versando sobre o perfil dos professores tanto em sua formação e atuação profissional, 
sobre suas Representações Sociais quanto ao entendimento da Biotecnologia e suas aplicações, 
como de seu conhecimento e compreensão dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Utilizou-se 
o teste do qui-quadrado para as análises estatísticas, considerando p≤ 0,05 para significância. 
Dentre os resultados, pode-se destacar que não há Representação social definida entre os 
professores sobre a Biotecnologia, há divergências e contradições quanto à compreensão dos 
processos que envolvem a Biotecnologia, seus produtos e aplicações em Saúde. Verifica-se que a 
maior restrição quando à Biotecnologia é aplicada nos seres humanos, seguida dos alimentos e 
medicações, porém há indecisão quando se refere ao consumo por alimentos e vacinas. As 
conclusões remetem a ausência ou divergência na compreensão de técnicas e aplicações da 
Biotecnologia, a falta de informação, por acesso a divulgação-científica elaborada pelo meio 
científico, bem como a pouca discussão e estudos sobre a história da ciência e das diretrizes 
educacionais nacionais na sua atuação profissional. 
 
Palavras-Chave: Biotecnologia-Representação Social; Biotecnologia; Biologia-professores. 
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RODRIGUES, Gislene Benedita Moraes. Análise de artigos de divulgação científica e textos de 
livros didáticos de Biologia sob a perspectiva da Gramática Sistêmica Funcional. São Paulo, 
2008. Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. Dissertação de Mestrado. (Orientadora: Leila Bárbara). 
Doc. 80. 
 
RESUMO: Esta pesquisa está inserida no Projeto DIRECT (em direção à linguagem do trabalho), 
desenvolvido no Programa de Estudos de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da 
Linguagem PUC-SP. Neste trabalho analisamos os contextos discursivos da ciência em artigos 
da revista Superinteressante e em textos de livros didáticos de Biologia, a partir da perspectiva 
da Gramática Sistêmico-Funcional (Halliday, 1994 e Halliday e Matthiessen, 2004). Dentre as 
várias possibilidades, a metafunção interpessoal foi eleita como recurso linguístico para a 
análise das relações entre os participantes por meio de suas escolhas léxico-gramaticais, 
observando a questão da interação entre escritor e leitor, como os participantes se nomeiam e 
são nomeados, que papéis são atribuídos a eles e, ainda, discutimos o caráter pedagógico, 
conforme Bernstein (1984,1990, 1996 e 1999) e Christie (1998, 2002 e 2005). Para a Linguística 
Aplicada que investiga o papel da linguagem na construção da realidade social, é fundamental 
compreender as possibilidades de construção de sentidos e de relações interpessoais observadas 
através da escrita. Da mesma forma que, é essencial estudar as relações entre ensino e 
aprendizagem nesses e para esses contextos, uma vez que precisamos pensar em estratégias e 
condutas metodológicas mais adequadas às características desse tipo de linguagem. A 
metodologia adotada foi a Linguística do Corpus, contando com o uso do software WordSmith 
Tools (Scott, 2003). Os resultados mostraram-nos que cada contexto discursivo possui um 
conjunto de funções próprias, realizado por escolhas léxicogramaticais específicas, de acordo 
com os elementos constituintes de cada gênero, segundo Martin (1984, 1989, 2000, 2003) e Hasan 
(1989, 1995, 1999, 1996c). 
 
Palavras-Chave: Gramática Sistêmico- Funcional; Educação; Análise de Discurso; Interpessoal. 
 

 
ROSA, Julio Cesar. Educação na escola: o conhecimento dos alunos a respeito de mosquitos 
(díptera: Culicidae) e problemas ambientais. São Paulo, 2004. Faculdade de Saúde Pública, 
Universidade de São Paulo. Dissertação de Mestrado. (Orientador: Delsio Natal). Doc. 81. 
 
RESUMO: Identificar os conhecimentos dos alunos sobre mosquitos e sua relação com 
problemas ambientais. Método. O universo da investigação foi composto por 58 alunos do 
ensino fundamental da E. E. Anne Frank, localizada no bairro de Jardim São Francisco no 
Município de São Paulo. A pesquisa foi feita por via de entrevistas semi-estruturadas, por meio 
de gravações magnéticas e transcrições das fitas. O método empregado utilizou um conjunto de 
instrumentos, as figuras metodológicas, que viabilizam discriminar os principais temas de 
discurso apresentado pelos alunos, no que se refere ao presente objeto de estudo. Os 
instrumentos em questão são a ideia central e o discurso do sujeito coletivo. Resultados: a 
análise dos dados permitiu extrair as seguintes ideias predominantes: residir no bairro é bom; o 
“Rio Negrinho” é poluído; a reprodução dos mosquitos ocorre em locais que contenham água; 
os mosquitos causam alergia; o lixo é o principal problema ambiental; evitar o acúmulo de lixo e 
água é necessário para a eliminação dos mosquitos. Conclusões: os programas de controle de 
vetores tradicionais adotados pelo governo não têm produzido os resultados satisfatórios, 
devendo-se buscar novos métodos para entender como essa comunidade se comporta em 
relação aos mosquitos, desenvolvendo campanhas educativas baseadas na organização e 
conhecimento da comunidade. Recomendações: informar os alunos sobre os culicídeos de valor 
epidemiológico que ocorrem na região visando o desenvolvimento de campanhas educativas 
mais eficazes no controle dos mesmos; usar, preferencialmente, a linguagem da comunidade, 
sem prejuízo do conteúdo técnico, garantindo desta maneira uma melhor assimilação dos temas 
abordados, podendo resultar em comportamentos mais adequados para o controle de vetores.   
 
Palavras-Chave: Educação; Culicídeos; Problemas Ambientais; Urbanização; Discurso do 
Sujeito Coletivo. 
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SANTOS, Adriana Aparecida Nogueira dos. Proposta de um programa de Educação 
Ambiental para alunos do ensino fundamental no Jardim Botânico da UNESP-Botucatu. 
Botucatu, 1998. Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista. Dissertação de 
Mestrado. (Orientador: Ayrton Amaral Júnior). Doc. 82. 
 
RESUMO: O trabalho é uma proposta de elaboração de um Programa de Educação Ambiental 
para ser desenvolvido no Jardim Botânico da UNESP/Botucatu, direcionado aos alunos do 
ensino fundamental (5ª – 6ª séries) da rede estadual de ensino do Estado de São Paulo, 
compreendeu cinco fases distintas: 1) seleção e participação dos professores de Ciências na 
discussão e elaboração do programa; 2) avaliação preliminar dos alunos sobre alguns 
conhecimentos específicos sobre o meio ambiente; 3) preparação dos mesmos para as atividades 
no Jardim Botânico; 4) trabalhos de campo; 5) avaliação final do programa. Como objetivos 
principais, esperava transmitir aos alunos a compreensão de conhecimentos e a formação de 
valores ligados à temática ambiental. Os objetivos secundários do projeto foram os de divulgar 
o Jardim Botânico da UNESP e, com isso, propiciar meios para uma melhor integração deste 
segmento da Universidade com a comunidade. Utilizando como recurso as aulas de campo no 
Jd. Botânico, também se valeu da questão ambiental, porém dentro de uma perspectiva do 
ensino de Ciências e dos conteúdos de Ecologia para estas séries. Conclui que as aulas de campo 
proporcionam o contato com a natureza e o aprendizado de forma mais espontânea e 
interessante. 
 
Palavras-Chave: Educação Ambiental; Ecologia; Aulas de Campo. 
 

 
SANTOS, Julio Sergio dos. Avaliação dos conteúdos de Biologia Celular no ensino médio: 
estudo de caso sobre a prática docente e sua relação com exames de ingresso no Ensino 
Superior. Campinas, 2008. Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas. 
Dissertação de Mestrado. (Orientador: Angelo Luiz Cortelazzo). Doc. 83. 
 
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo analisar as avaliações, que foram empregadas 
pelos professores de ensino médio na disciplina de biologia, quando é abordado o tópico sobre 
biologia celular, traçando um paralelo entre as avaliações realizadas e os conteúdos de outras 
avaliações de âmbito mais geral, com destaque para o Vestibular da UNICAMP e o Exame 
Nacional do Ensino Médio - ENEM. Nas escolas pesquisadas foram analisados os conteúdos 
dos livros, os seus exercícios, e os planos de ensino dos professores. Além disso, foram 
propostos questionários, os quais abordaram um conjunto de questões que visou mostrar a 
forma como o professor encara o processo ensino/aprendizagem e como a avaliação se insere 
nesse contexto. Este conjunto de questões correspondeu a dois instrumentos, sendo que o 
primeiro entrevistou, de modo semi-estruturado, 15 professores de biologia das escolas 
selecionadas e o segundo instrumento entrevistou, num questionário tipo escala Likert, 59 
professores de várias disciplinas. Estas entrevistas ocorreram em escolas localizadas no centro e 
na periferia de duas cidades da região de Campinas. Verificamos que as escolas localizadas no 
centro das cidades apresentaram diferenças em relação às escolas da periferia, quanto ao 
processo de avaliação e ao processo de ensino e aprendizagem do conteúdo de biologia celular. 
A localização das escolas pareceu influenciar os planos de ensino e os processos de avaliação, 
possivelmente em decorrência das características dos públicos docentes, discentes e a 
disponibilidade para possuir tecnologias de ensino, as quais incluem o uso de laboratório. Além 
disso, demonstrou-se que existe uma estreita relação de influência entre os exames vestibulares 
(UNICAMP) e ENEM com os exercícios dos livros didáticos e com a forma de estabelecer os 
conteúdos das provas escolares. A prática avaliativa escolar é normalmente marcada pela ação 
passiva de aprendizagem, resumindo-se à classificação dos alunos e à extensão de conteúdos, os 
quais em certas escolas foram mais aprofundados que em outras.  
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SANTOS, Letícia Machado dos. Licenciatura em Biologia: impactos de um curso a distância 
para os estudantes nos planos pessoal e profissional. Salvador, 2008. Centro de Pós-Graduação e 
Pesquisa Visconde de Cairu, Fundação Visconde de Cairu. Profissionalizante. (Orientadora: 
Elizete Silva Passos). Doc. 84. 
 
RESUMO: A educação exerce um papel fundamental nas relações humanas e é dentro deste 
contexto social que o indivíduo desenvolve-se pessoal e profissionalmente. A educação a 
distância é uma das formas de contribuição para esta formação. Esta pesquisa foi norteada pelo 
seguinte problema: Quais os impactos de um curso a distância para os estudantes nos planos 
pessoal e profissional? O trabalho teve como objetivo geral investigar os impactos de um curso 
de licenciatura em Biologia EAD, de uma faculdade particular de Salvador para o 
desenvolvimento dos estudantes nos planos pessoal e profissional. Foram seus objetivos 
específicos: identificar e analisar os pressupostos teóricos e metodológicos da proposta 
pedagógica do curso em questão; analisar seu currículo explícito e implícito, buscando conhecer 
suas contribuições ao desenvolvimento humano; conhecer e analisar o que os alunos pensam 
sobre o curso; verificar as mudanças ocorridas na vida pessoal e profissional dos estudantes no 
decorrer do curso de Biologia EAD. A escolha metodológica foi pelo Estudo de Caso, sendo 
utilizado como instrumento de coleta de dados, o questionário. Os resultados deste trabalho 
mostraram que o curso de licenciatura em Biologia na modalidade EAD pesquisado, por meio 
de sua proposta didático-pedagógica, construída com base em princípios filosóficos, 
humanísticos e conhecimentos biológicos, proporcionou aos alunos grandes impactos por meio 
do uso das TIC como forma de inclusão social e digital, desenvolvendo a autonomia e a 
consequente melhoria na qualidade de vida nos planos pessoal e profissional. As conclusões 
apontam que o processo educativo atua como um fator de transformação social e a educação a 
distância revelou-se como uma modalidade de educação que promove o aumento da auto-
estima dos estudantes, mudanças de comportamento, desenvolvimento da autonomia, 
democratização do ensino superior, inclusão social e digital e, consequentemente, 
desenvolvimento pessoal e profissional. 
 
Palavras-Chave: EAD; Desenvolvimento Humano; Educação Superior. 
 

 
 
SANTOS, Luiz Otávio Silva. O jogo de RPG como ferramenta auxiliar de aprendizagem na 
disciplina de Ciências. Natal, 2003. Centro de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte. Dissertação de Mestrado. (Orientadora: Fabiola da Silva Albuquerque). Doc. 85. 
 
RESUMO: A reflexão a respeito da forma tradicional de ensino, caracterizada por uma maneira 
estática e descritiva, que ainda persiste nas Escolas e o enriquecimento do mundo social têm 
motivado a procura por novas técnicas que estimulem os alunos para o processo de 
ensino/aprendizagem, como os jogos de representação denominados de RPG (do inglês 
Roleplaying Games), já utilizados em várias disciplinas. Dada a riqueza de temas de Ciências e 
Biologia que poderiam ser explorados através do RPG, nosso objetivo foi criar um jogo que 
pudesse ser utilizado como ferramenta auxiliar de aprendizagem. PANGÉIA, o jogo criado, foi 
constituído a partir do sistema GURPS e ambientado nas Eras geológicas da Terra. O objetivo 
do jogo consistia em vivenciar um personagem, que era um animal de uma das Classes dos 
Vertebrados, e fazê-lo sobreviver e reproduzir ao longo de Aventuras. Estas consistiam da 
narrativa dos desafios enfrentados pelo personagem realizada pelo Mestre, os quais são 
resolvidos através do lance de dados. Nessa narrativa, o Mestre introduzia conceitos e 
informações sobre os temas abordados. Para avaliar o funcionamento do jogo, solicitamos a 11 
voluntários, alunos de duas Escolas de Natal, que jogassem PANGÉIA. Antes do jogo, e sem 
conhecimento dos objetivos finais do trabalho, esses voluntários responderam a um 
questionário de conhecimentos, o mesmo que foi aplicado após o jogo. Comparando as opções 
de resposta dos voluntários antes e depois, encontramos fortes sugestões de que algumas delas 
foram influenciadas pelo jogo. A partir desse teste, identificamos a necessidade de modificações 
importantes em PANGÉIA, principalmente uma maior relação entre o questionário e a 
Ambientação com a narrativa do Mestre. Para tornar PANGÉIA uma ferramenta auxiliar de 
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aprendizagem, será necessária a confecção de um manual para o professor que também sugira o 
formato da aplicação do jogo. Contudo, a partir desse protótipo, concluímos que os temas da 
Ciência e da Biologia podem ser facilmente adaptados ao jogo do tipo RPG e que a flexibilidade 
deste, possibilita múltiplas combinações que podem vir a ajudar na aprendizagem de conteúdos 
de difícil assimilação em sala de aula. 
  
Palavras-Chave: Ensino-Aprendizagem; Jogos Didáticos; RPG. 
 

 
 
SANTOS, Roberto Eizemberg dos. Perfil de tempo de Audiovisuais Científicos e um estudo 
de caso da utilização de audiovisuais no ensino de Biologia e Ciências por professores das 
Unidades do Colégio Pedro II. Rio de Janeiro, 2005. Instituto de Bioquímica Médica, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado - Química Biológica. 
(Orientadores: Hatisaburo Masuda; Andrea Molfetta). Doc. 86. 
 
RESUMO: Nesta dissertação, o tempo de duração de audiovisuais (filmes e vídeos científicos) 
que são disponibilizados ao professor de ensino médio e fundamental foram analisados. Além 
disso, em um colégio federal no Rio de Janeiro, analisou-se também a forma como os 
audiovisuais são utilizados em sua prática de ensino. Como resultado, encontramos que esse 
material é composto, majoritariamente, por programas de curta duração (menos de 30 minutos) 
nos projetos pedagógicos (TV Escola, Vídeo Escola e Vale Vídeo), assim como nos audiovisuais 
disponíveis pela produção de divulgação científica nacional, que podem ser vistos nas redes de 
televisão abertas e por curta e média duração, nas tevês por assinatura e nas tevês abertas, 
quando produzidos por empresas internacionais. Foi encontrado, também, que existe uma 
predileção dos professores por produtos internacionais, os quais são utilizados de uma forma 
fragmentada na prática de ensino. Esta mesma questão, do tempo de duração de audiovisuais, 
foi analisada segundo a ótica de alguns produtores de vídeo que, de um modo geral, são 
conduzidos pelas necessidades das grandes redes de televisão. 
 
Palavras-Chave: Tecnologias Educacionais; Recursos Didáticos; Audiovisuais; Tempo; Prática 
Pedagógica.  
 

 
 
SANTOS, Silvana Cristina dos. O ensino e aprendizagem de Evolução Biológica no 
quotidiano da sala de aula. São Paulo, 1999. Instituto de Biociências, Universidade de São 
Paulo. Dissertação de Mestrado – Ciências Biológicas. (Orientador: Nelio M. V. Bizzo). Doc. 87. 
 
RESUMO: O ensino e a aprendizagem da evolução biológica é considerado um tema que 
merece estudos adicionais devido a vários fatores. Há uma longa tradição em focar as pesquisas 
sobre as crenças dos estudantes e status epistemológico das posições criacionistas. A História e 
Filosofia da Ciência são referências importantes a serem consideradas, pois existem várias 
questões presentes no pensamento dos estudantes que reportam debates ocorridos "nos 
tempos" de Charles Darwin. Esta dissertação resume os resultados de várias pesquisas que 
objetivam compreender as dificuldades dos estudantes durante o processo de ensino-
aprendizagem. Em um primeiro momento, a pesquisa na literatura foi realizada buscando 
encontrar discussões acuradas sobre materiais didáticos bem sucedidos. Uma série de 
atividades foi então elaborada e aplicada para uma classe de alunos do ensino médio. Estes 
estudantes foram testados previamente e posteriormente no período de aprendizagem por meio 
de uma entrevista detalhada, a qual foi gravada e transcrita. Os resultados foram 
surpreendentes em certo sentido, os estudantes tenderam a desenvolver experiências 
metacognitivas durante as entrevistas. A troca de ideias durante período no qual foram 
desenvolvidas as atividades confirma aprendizagem significativa, tanto quanto as pós-
entrevistas. Os resultados tendem a mostrar a importância de se incorporar vários aspectos ao 
processo de ensino, incluindo questões relacionadas ao conhecimento científico e o status de 
verdades científicas. Em nossa discussão, sete conceitos-chave foram focalizados e comentados 
à luz do discurso dos estudantes: evolução; herança das características adquiridas; espécie e 
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variabilidade; seleção natural; adaptação e Ciência. A possível contribuição do modelo de 
mudança conceitual, bem como suas limitações, também foi considerado. 
 
Palavras-Chave: Evolução Biológica; Ensino-Aprendizagem; Concepções Alternativas; 
Mudança Conceitual. 
 

 
SANTOS, Silvana Cristina dos. Para geneticistas e educadores: o conhecimento cotidiano sobre 
a herança biológica. São Paulo, 2003. Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. Tese 
de Doutorado. (Orientador: Nelio M. V. Bizzo). Doc. 88. 
 
RESUMO: Esta tese examina a origem, a diversidade e o sincretismo das explicações cotidianas 
para as ‘doenças genéticas’. Num primeiro estudo de abordagem etnográfica, foram 
entrevistados cerca de uma centena de indivíduos pertencentes a duas comunidades familiares 
distintas com reduzida escolaridade, que vivem em contato com fenômenos patológicos 
hereditários por várias gerações. Uma explicação genérica foi encontrada para a origem das 
doenças. Um determinado ancestral teria adquirido uma doença - sífilis, a qual teria 
contaminado o sangue de todos os descendentes, sendo possível assim que qualquer um deles 
origine a prole afetada. As formulações elaboradas pelos depoentes são respaldadas por 
evidências observáveis, constituindo um conjunto de conhecimentos cotidianos bastante 
estruturado, compartilhado pelos membros das comunidades familiares que tende a ser 
conservado a despeito da influência escolar. Em um segundo estudo, objetivando a descrição da 
diversidade de explicações para herança e as evidências utilizadas pelos consulentes para 
respaldar seus modelos, entrevistamos 35 consulentes com diferentes níveis de escolaridade 
residentes em São Paulo. Descrevemos extensamente cinco classes de modelos explicativos para 
o surgimento da doença na família e os fatores associados à diversidade das explicações. No 
terceiro estudo, o fenômeno do sincretismo de modelos explicativos para os fenômenos 
hereditários foi apresentado a partir da análise de entrevistas feitas com consulentes e 
estudantes. As explicações sincréticas são caracterizadas pela associação de ideias provindas de 
universos de produção de conhecimento muito diferentes. Por fim, apontamos um mecanismo 
de reiteração de conhecimento por meio da análise de algumas histórias da literatura infantil. 
 
Palavras-Chave: Herança Biológica; Doença Genética; Percepção Popular; Sincretismo; Modelos 
Explicativos; Ensino-Aprendizagem. 
 

 
 
SANTOS, Wellington Bittencourt dos. Análise de livros didáticos e validação de sequência 
didática sobre pluralismo de processos e evo-devo no contexto do ensino de Zoologia de 
Vertebrados. Salvador, 2011. Instituto de Biologia, Universidade Federal da Bahia. Dissertação 
de Mestrado - Ecologia e Biomonitoramento. (Orientador: Charbel Niño El-Hani). Doc. 89. 
 
RESUMO: Este artigo relata os resultados de uma análise de conteúdo comparativa de três 
livros didáticos de Biologia Evolutiva e três livros didáticos de Zoologia de vertebrados, muitos 
adotados em ementas de cursos de formação superior de biologia de diversas universidades de 
países de línguas latinas e anglo-saxônicas. Através de uma análise documental quali-
quantitativa dos livros didáticos, realizada através de metodologia de análise de conteúdo, 
empreendemos uma investigação sobre a abordagem e recontextualização de conteúdos 
relativos à biologia evolutiva do desenvolvimento (evo-devo) e ao pluralismo de processos 
presentes nos livros selecionados. Com base nesta investigação, buscamos responder à seguinte 
pergunta: em que medida e de que maneira os referidos conteúdos, relacionados a avanços 
importantes que tiveram lugar na biologia evolutiva das últimas duas décadas, estão sendo 
recontextualizados em livros didáticos de evolução e nas discussões sobre evolução presentes 
em livros didáticos de zoologia de vertebrados? Os achados deste estudo indicam que os livros 
de evolução se encontram ainda em uma fase inicial de recontextualização dos conteúdos 
relativos ao pluralismo de processos e, assim, ao que tem sido denominada a síntese estendida 
no campo da biologia evolutiva. Contudo, eles se encontram em um estágio mais avançado de 
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recontextualização que os livros de zoologia de vertebrados analisados, nos quais foi observada 
uma diversidade substancialmente menor de mecanismos evolutivos, com uma grande ênfase 
apenas sobre a seleção natural. Estes achados não são surpreendentes, uma vez que a ideia de 
uma síntese estendida ainda não está bem estabelecida na própria Biologia Evolutiva. No que 
diz respeito aos conteúdos relativos à evo-devo, foi constatado um nível mais significativo de 
recontextualização nos livros didáticos de ambos os campos de estudo, o que mostra que ao 
menos parte do conteúdo da chamada síntese estendida já alcançou o ensino superior de 
biologia.  
 
Palavras-Chave: Pluralismo de Processos; Síntese Estendida; Evo-devo; Análise de Conteúdo; 
Livros Didáticos. 
 

 
 
SARRAIPA, Mario Ferreira. Desenvolvimento e avaliação de um método para ensino da 
glicólise baseado na montagem da via metabólica assistida por computador. Campinas, 2009. 
Instituto de Biociências, Universidade Estadual de Campinas. Dissertação de Mestrado - 
Biologia Funcional e Molecular. (Orientador: Eduardo Galembeck; Denise Vaz de Macedo). 
Doc. 90. 

RESUMO: O estudo de vias metabólicas é fundamental em todos os cursos das áreas biológicas. 
O metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas é usado como modelo para estudo de vias 
metabólicas na maioria das disciplinas de Bioquímica básica e o seu conhecimento é importante 
para a compreensão dos processos de obtenção e utilização de energia pelos seres vivos. O 
presente trabalho utilizou-se de uma nova abordagem para o estudo de vias metabólicas 
baseado na montagem, passo a passo, de uma via metabólica, sendo escolhida a glicólise 
anaeróbica como modelo. Foi desenvolvido um programa de computador para montagem das 
reações da via metabólica de maneira que os alunos manuseassem independentemente com 
orientações localizadas em um tutorial e com uma sequência de instruções dos componentes de 
cada reação. Essa metodologia foi aplicada nos cursos de Educação Física, Enfermagem, 
Medicina e Biologia da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP e no curso de 
Educação Física do Instituto Adventista de São Paulo – IASP, nas disciplinas de bioquímica 
básica e fisiologia respectivamente. Como instrumento de coleta, foi estruturado e montado um 
banco de dados, de modo que, ao utilizar o programa, todas as informações de utilização do 
mesmo foram armazenadas. Analisando estatisticamente os dados, pudemos observar que 
durante a montagem da via metabólica os usuários apresentaram uma tendência à diminuição 
do número de tentativas ao longo das onze reações. Dentre as onze reações, os estudantes 
apresentaram maior dificuldade na primeira e na sexta, conforme demonstrado pelo percentual 
de usuários (21% para a 1ª reação e 14% para a 2ª reação) que não conseguiram concluir a reação 
até a vigésima tentativa. Ainda foi analisado o tipo de erro por reação, possibilitando a 
discussão individual de cada reação e dos possíveis motivos que ocasionaram este erro. Como 
instrumento didático, o programa foi muito bem aceito pelos estudantes, que tiveram uma 
alternativa em relação às “aulas tradicionais sobre glicólise anaeróbica”, possibilitando uma 
abordagem diferenciada do conteúdo. Além disso, o programa permitiu aos alunos construir as 
vias metabólicas prestando atenção em cada uma de suas reações e identificando pontos de 
maior dificuldade. Para os professores, o programa serviu como uma ferramenta didática 
adicional, proporcionando uma apresentação diferenciada do assunto e o conhecimento das 
etapas de maior dificuldade para os estudantes, permitindo a retomada dos conceitos 
necessários para a montagem da via glicolítica. 

Palavras-Chave: Programa; Glicólise Anaeróbica; Ensino; Bioquímica; Metabolismo. 
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RESUMO: Este trabalho refere-se à elaboração, aplicação e avaliação de um curso a distância 
para pré-vestibulandos com ênfase nos conteúdos de Biologia, que são cobrados pelos 
vestibulares e trabalhados de maneira superficial pelo currículo escolar. Uma versão Piloto do 
curso foi oferecida em 2001 a 110 alunos voluntários da 3ª série do ensino médio durante quatro 
meses, sendo organizada em dois módulos. O Módulo I (Biologia Molecular) foi dividido em 
seis atividades com trabalhos individuais e o Módulo II (Meio Ambiente), foi dividido em três 
atividades com trabalhos em grupo. Para ser totalmente veiculado pela Internet, foi criada uma 
homepage contendo as seções necessárias para a comunicação/interação dos participantes. As 
ferramentas de interação usadas foram correio eletrônico (e-mail) e salas de discussão. A 
avaliação da versão piloto mostrou que a experiência do curso de aprofundamento a distância 
foi importante e proveitosa como atividade suplementar às desenvolvidas em sala de aula, 
atendendo à demanda por esse tipo de atividade e expectativas dos alunos participantes. Os 
relatos positivos daqueles que prestaram as provas de vestibulares ao final de 2001 estimularam 
a continuidade do trabalho e seu oferecimento em 2002. A segunda etapa desse trabalho foi 
completada por um curso de aprofundamento denominado “Curso de 2002”, que foi oferecido 
a alunos voluntários da 3ª série do ensino médio e curso pré-vestibular da mesma escola, com 
duração de seis meses e dividido em dois módulos. O Módulo I (Biologia Molecular), 
apresentou sete atividades desenvolvidas individualmente e no Módulo II  (Meio Ambiente), os 
alunos foram divididos em cinco equipes que desenvolveram três atividades. Para o Curso de 
2002 foi utilizado o ambiente virtual TelEduc, que mostrou ser apropriado por apresentar um 
número maior de ferramentas de comunicação/interação do que as usadas no “Curso Piloto”. 
Além do correio eletrônico e sala de bate-papo, foram usados o portfólio e fórum de discussão. 
As atividades presentes nos módulos dos cursos foram semanais ou quinzenais com a 
finalidade de estimular leitura, pesquisa, análise crítica e discussões de informações sobre 
biologia disponíveis na Internet. A avaliação do curso de 2002 mostrou que esta experiência do 
aprofundamento a distância foi importante para o bom desempenho nas provas de vestibulares 
à medida que permitiu sedimentar os conteúdos de biologia do currículo escolar e relacioná-los 
com temas polêmicos e atuais presentes na mídia. Além disso, foi importante demonstrar aos 
alunos que os assuntos não pertencem a uma ou outra área de estudo, mas há 
interdisciplinaridade curricular. Os cursos discutiram temas atuais da biologia, passíveis de 
serem cobrados pelos vestibulares e a Internet foi utilizada como instrumento de trabalho 
investigativo e colaborativo com garantia de informação atualizada. As ferramentas de 
comunicação em EAD permitiram integração e responsabilidade social, o que garantiu o 
comprometimento com a aprendizagem do grupo. Além disso, a EAD da forma como foi 
utilizada, privilegiou a leitura, a fixação de informação e a crítica.  
 
Palavras-Chave: EaD; Pré-Vestibular. 
 

 
 
 SILLA, Vanessa Carli Bones. O uso de animais em pesquisa no estado do Paraná. Curitiba, 
2008. Pós-Graduação em Ciências Veterinárias, Universidade Federal do Paraná. Dissertação de 
Mestrado. (Orientadora: Carla Forte Maiolino Molento). Doc. 92. 
 
RESUMO: O uso de animais para experimentação é um assunto de grande interesse, porém, no 
Brasil existem poucos estudos relacionados ao tema. O objetivo geral deste trabalho foi estudar 
o uso de animais em pesquisa no estado do Paraná, no sentido de se entender as possibilidades 
de redução do sofrimento animal envolvido. O estudo divide-se nos capítulos: (I) apresentação; 
(II) o controle do uso de animais em ensino e pesquisa, visando descrever a regulamentação em 
diferentes países, comparando-as com a situação brasileira e paranaense; (III) uso de animais 
para pesquisa de acordo com amostragem bibliográfica em periódicos científicos do estado do 
Paraná, cujo objetivo foi investigar a utilização de animais para pesquisa no estado e (IV) dois 
anos de Comissão de Ética no Uso de Animais do Setor de Ciências Agrárias- CEUA-SCA- da 
Universidade Federal do Paraná- UFPR, em que é descrito o trabalho da comissão, no que se 
refere à redução do sofrimento animal. O estudo da regulamentação do uso de animais baseou-
se na legislação de países como Alemanha, Austrália, Canadá, Estados Unidos, França, 
Holanda, Japão, Reino Unido, Suécia, Suíça e Brasil. As experiências internacionais podem 
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servir de alicerce para iniciar no Brasil um trabalho de controle do uso de animais para 
experimentação. O uso de animais em pesquisas foi avaliado através de artigos publicados em 
2006, de 18 periódicos do Paraná em saúde, ciências agrárias, ciências biológicas, meio ambiente 
e engenharia de alimentos. Os resultados sugerem que o Brasil seja importante no contexto 
mundial do uso de animais em experimentação e embora a amostragem bibliográfica constitua 
estratégia útil, é premente a construção de um sistema federal de registro do número de animais 
usados e do grau de invasividade dos procedimentos científicos. A descrição do trabalho da 
CEUA-SCA levou em consideração sua composição e metodologia de trabalho, o tempo de 
pronunciamento para os proponentes dos projetos e a efetividade na redução do sofrimento 
animal. No período estudado, a CEUA-SCA promoveu uma efetiva redução do sofrimento 
animal nas pesquisas sob a responsabilidade do SCA-UFPR. Desta forma, o controle oficial 
centralizado do uso de animais para fins científicos, a disponibilização de informações sobre 
animais e procedimentos empregados, bem como a atuação das comissões de ética no uso de 
animais representam instrumentos concretos para a redução do sofrimento animal envolvido. 
Tais instrumentos possuem um papel importante nos estudos relacionados à ética e bem-estar 
animal. 
 
Palavras-Chave: Bem-estar animal; Ética no uso de Animais; Experimentação Animal; 
Regulamentação. 
 

 
 
SILVA, Aparecido Rodrigues da. Desenvolvimento e avaliação de modelos representativos 
para construção de aminoácidos e de estruturas de proteínas. São Carlos, 2010. Instituto de 
Física, Universidade de São Paulo - São Carlos. Tese de Doutorado – Física. (Orientadora: Leila 
Maria Beltramini). Doc. 93. 

RESUMO: Foi desenvolvido um conjunto de peças plásticas que permitem a montagem e 
representação dos aminoácidos mais comuns, bem como a construção de estruturas proteicas. 
Durante e após o desenvolvimento o material foi submetido a várias etapas de avaliação por 
professores (do ensino básico e universitário), alunos de pós-graduação e de graduação. A 
primeira etapa foi o desenvolvimento dos modelos em ambiente computacional, seguida da 
prototipagem das peças. Após discussão com a comunidade científica (apresentados na XXXVI 
Reunião Anual da SBBq, em 2007) as sugestões foram implementadas nos modelos 
computacionais. Quatro moldes para injeção termoplástica foram projetados, detalhados e 
construídos, sob nossa orientação. As peças representando as estruturas que compõe os 
aminoácidos e ligações foram produzidas em grande escala e iniciou-se o processo final de 
avaliação. As peças apresentaram boas relações geométricas com as fórmulas estruturais dos 
aminoácidos obtidas de bancos de dados e livros didáticos. As conexões Cα-amina e Cα-
carboxila permitem verificar a liberdade de rotação característica das cadeias polipeptídicas e as 
possibilidades dos ângulos de torção ψ e ϕ, visualizando a restrição de rotação da ligação 
peptídica. Montando um conjunto de aminoácidos é possível construir uma cadeia 
polipeptídica e, através das ligações de hidrogênio, montar as estruturas secundárias principais 
(hélice-α e estruturas β). Duas avaliações preliminares foram realizadas e a avaliação final 
ocorreu em uma oficina de atividades com 256 professores das áreas de Ciências da Natureza 
da rede pública do Estado de São Paulo. Os resultados da avaliação foram extremamente 
positivos, sendo importante destacar a quantidade e o teor dos comentários elogiosos ao 
potencial de utilização do material, notadamente, dos professores de Biologia e Química. O 
material poderá inclusive auxiliar no preenchimento de lacunas conceituais que existem na 
formação dos professores e que foram observadas durante as atividades de avaliação. Este 
conjunto de peças, organizado na forma de um kit: Construindo Estruturas de Aminoácidos e 
Proteínas, foi submetido à avaliação do MEC e certificado por este órgão, passando a integrar o 
Guia de Tecnologias Educacionais 2008. 

Palavras-Chave: Aminoácidos; Estrutura de Proteínas; Modelos de Aminoácidos; Modelos de 
Proteínas. 
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SILVA, Danielle Fernandes da. Sistema nervoso x demais sistemas: diagnóstico do 
conhecimento prévio em alunos ingressantes no Ensino Superior. Campinas, 2009. Instituto de 
Biologia, Universidade Estadual de Campinas. Dissertação de Mestrado - Biologia Celular e 
Estrutural.  (Orientador: Humberto Santo-Neto). Doc. 94. 

RESUMO: A Biologia é uma disciplina do Ensino Médio cujo objetivo é fornecer noções básicas 
de como funciona o mundo onde vivemos e de como os seres vivos se relacionam com o 
ambiente e como interagem, além de conhecer a estrutura e o funcionamento do corpo humano. 
Em cursos superiores, sobretudo os da área Biológica, essas noções básicas são fundamentais 
para facilitar o acompanhamento de disciplinas como a Anatomia e a Fisiologia. Entre os 
assuntos que despertam curiosidade, e ao mesmo tempo apresentam-se com dificuldades ao 
serem abordados em sala de aula, estão as Neurociências, cujas dificuldades no 
ensino/aprendizagem podem estar relacionadas à complexidade da natureza tridimensional do 
Sistema Nervoso. Este trabalho admite a hipótese de que os alunos que ingressam em cursos 
superiores da área de Ciências Biológicas possuem menor conhecimento dos assuntos 
relacionados ao Sistema Nervoso em relação aos demais sistemas orgânicos. Outros objetivos 
deste trabalho foram: examinar o quanto do assunto sistema nervoso tem sido exigido pelos 
exames vestibulares, e como os livros trazem o assunto “Neurociências”, para saber o tipo de 
material de que os alunos dispõem para estudar fora da sala de aula. Aplicamos uma avaliação 
diagnóstica contendo assuntos relacionados à Anatomia e Fisiologia no Ensino Médio a alunos 
ingressantes de duas Instituições de Ensino Superior públicas paulistas, no 1º dia letivo de 
todos os cursos da área biológica em cujo currículo consta a disciplina de Anatomia. No total, 
foram aplicados 308 questionários. Na comparação entre os acertos do Sistema Nervoso e os dos 
outros sistemas, a média para o Sistema Nervoso foi significativamente menor (p < 0,05). Com 
relação às questões de vestibular, analisamos no total 1108 questões de Anatomia/Fisiologia. A 
porcentagem das questões referentes ao Sistema Nervoso não é diferente daquelas dos Sistemas 
Respiratório, Endócrino, Urinário e Locomotor, embora seja significativamente menor quando 
comparadas aos Sistemas Reprodutor e Circulatório. 
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SILVA, Marcelo Alves da. Sinalização celular- uma nova abordagem para Ciências Biológicas. 
São Paulo, 2006. Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. Tese de Doutorado - 
Ciências Biológicas. (Orientadora: Maria Aparecida Visconti). Doc. 95. 
 
RESUMO: A educação, como detentora de um dos principais meios de transferência da 
informação, deve se preparar para formar alunos que atuem em um novo cenário, onde a 
necessidade de acesso ao conhecimento possui papel fundamental no novo contexto social. 
“Ensinar e aprender” exigem hoje muito mais flexibilidade espaço-temporal, pessoal e de 
grupo, menos conteúdos fixos e processos mais abertos de pesquisa e de comunicação. Em 
paralelo a estes processos, percebemos cada vez mais mudanças nos contextos de aprendizagem 
escolar, com atividades mais centradas no aluno e mais interativas, utilizadas em ambientes 
colaborativos. Neste espaço, parte do processo de "aprender" entende-se como envolvimento 
pessoal do aluno, já que quanto mais ativamente uma pessoa participar da aquisição de 
conhecimento, mais ela irá integrar e reter aquilo que aprender; e "ensinar" como parte de um 
processo o qual consiste, por parte do professor, ajudar da melhor forma possível, os alunos a 
ampliar, construir e reconstruir o conhecimento. O hipertexto e a multimídia interativa 
adequam-se particularmente a estes usos educativos. Esta hipermídia interativa, graças à sua 
dimensão reticular ou não linear, favorece uma atitude exploratória, ou mesmo lúdica, face ao 
material a ser assimilado. É, portanto, um instrumento adequado a uma pedagogia ativa. 
Graças a mudanças recentes no desenvolvimento de métodos pedagógicos, em paralelo aos 
avanços da tecnologia de informação, novas formas de interação surgem nos campos 
tecnológicos, comunicacional e organizacional. As biociências se tornaram uma das maiores 
frentes de inovação científica nos últimos anos. Seja pelo crescente interesse com questões 
ambientais, com o implemento de projetos de pesquisa genômica, pelos avanços das 
neurociências ou pelo conjunto destas atividades. Da mesma forma, o interesse pela Biologia 
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também mudou. Para atender a esta nova demanda, os cursos a distância têm a força de 
oferecer àqueles que hoje não tem acesso à USP, uma linha de comunicação. O tema central 
deste projeto é a criação de um ambiente de aprendizagem à distância, envolvendo o 
planejamento de uma disciplina mediada por tecnologias de rede, o qual apoia o aprendizado 
colaborativo como estratégia pedagógica, possui ferramentas de comunicação que permitiram 
grande interação entre participantes e conteúdo didático especialmente elaborado para este fim. 
O curso em "Sinalização Celular- uma Nova Abordagem para Ciências Biológicas" possui uma 
enorme potencialidade de sucesso em ambientes virtuais de ensino se, somente se, preservadas 
suas principais estratégias de interação e aprendizagem, aplicando-se estruturas mais rígidas e 
estratégias menos flexíveis, além de atividades avaliativas, principalmente se utilizado na forma 
de suporte ao ensino presencial. Caso contrário poderá promover aprendizado apenas pelo 
instrucionismo. 
 
Palavras-Chave: Fisiologia; Sinalização Celular; Ensino-Aprendizagem; EaD; Tecnologia 
Educacional. 

 
 
SILVA, Marilene de Almeida Vianna Reid. A evasão da UENF: uma análise dos cursos de 
licenciatura (2003-2007). Rio de Janeiro, 2009. Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais, 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Dissertação de Mestrado.  
(Orientador: Liéte de Oliveira Accácio). Doc. 96. 

RESUMO: As políticas públicas para a expansão e oferta de vagas no ensino superior, não 
resultou no aumento do número de alunos que conseguem concluir os cursos de graduação. 
Neste contexto, a expansão dos cursos superiores noturnos resulta, de um lado, na inclusão dos 
estudantes neste nível de ensino, mas, por outro, revela a realidade excludente da evasão 
universitária. O presente trabalho tem por objetivo identificar as principais causas da evasão 
discente nos Cursos de Licenciatura em Biologia, Física, Matemática e Química da Universidade 
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), no período de 2003 a 2007. Neste estudo, 
considera-se evasão, a saída do aluno da universidade, que não seja pela conclusão do curso. 
Este trabalho foi desenvolvido com dados coletados na Secretaria Acadêmica, Pró-Reitoria de 
Graduação da UENF e através de 19 entrevistas individuais realizadas com os alunos evadidos 
dos Cursos de Licenciatura em Biologia, Licenciatura em Física, Licenciatura em Matemática e 
Licenciatura em Química e das entrevistas com o Reitor da UENF, Pró-Reitora de Graduação, 
Assessor da Pró-Reitoria de Graduação, Coordenadores e ex-Coordenadores dos Cursos de 
Licenciatura da UENF. Nas entrevistas com os evadidos, buscamos descobrir em que medida 
fatores relativos à condição socioeconômica, escolha e expectativa com o curso, vivência 
universitária e a opinião dos familiares, interferem na decisão do aluno evadir. Os dados 
coletados possibilitaram acompanhar a trajetória acadêmica do aluno após evadir da UENF. Os 
resultados encontrados neste estudo mostram que a “naturalização” da evasão impede que a 
instituição conheça o seu real dimensionamento e revelam que a evasão ocorre pela ação 
conjunta de diversos fatores. Muitas vezes o aluno não percebe esses fatores e justifica sua saída 
da universidade baseando-se em apenas um motivo, embora, alguns desses motivos, possam 
ser minimizados e até mesmo combatidos, através de uma política institucionalizada para todos 
os cursos, mas, para isso, é preciso saber reconhecê-los. 

Palavras-Chave: Evasão; Universidade Pública; Cursos de Licenciatura. 

 
 
SILVA, Valdemir da. O uso do software como recurso didático no ensino de Ciências e 
Biologia. Florianópolis, 2003. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, 
Universidade Federal de Santa Catarina. Dissertação de Mestrado. (Orientador: Francisco 
Antônio Pereira Fialho). Doc. 97. 
  
RESUMO: As mudanças ocorridas no mundo nas últimas décadas, tendo como suporte a 
grande evolução tecnológica nos meios de produção e principalmente nas comunicações, vêm 
alterando profundamente o modo de vida das pessoas. A evolução tecnológica é constante, em 
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todas as áreas da atividade humana, e, portanto, é necessário que o profissional se atualize 
constantemente. A escola e toda a comunidade escolar deveriam adaptar-se às mudanças que o 
novo milênio impõe. A presente dissertação propõe despertar o profissional de educação para o 
seu fazer pedagógico. E avaliar as possibilidades do uso computador na educação, através da 
análise de um software - Bioquímica Educacional - produzido por Eduardo Galembeck. Para 
analisarmos o fazer pedagógico do profissional de educação (em especial, o professor) partimos 
de uma questão epistemológica - a concepção de conhecimento - que cada profissional tem 
inserida em sua prática pedagógica. Assim definimos duas categorias de professores: 
professores praticantes e professores aprendentes, que trazem a concepção de que o 
conhecimento é um produto acabado, ou, o processo em constante auto-organização; 
respectivamente. A avaliação das possibilidades do uso computador na educação, em especial 
do software educativo, é feita através da análise do software - Bioquímica educacional. Fazemos a 
caracterização dos diversos tipos de softwares e uma discussão da aplicabilidade do software, 
bem como a relação dos professores com a tecnologia. 
 
Palavras-Chave: Conhecimento; Aprender a Aprender; Flexibilidade; Software Educacional. 
 

 
 
SILVEIRA, Emanuel Souto da Mota. Intervenções alternativas e análise do material de apoio 
didático no ensino de Zoologia. Recife, 2003. Centro de Ciências Biológicas, Universidade 
Federal de Pernambuco – Biologia Animal. Dissertação de Mestrado. (Orientador: Simão Dias 
Vasconcelos). Doc. 98. 
 
RESUMO: A construção de um novo paradigma educacional tem o desenvolvimento de 
alternativas metodológicas e o redimensionamento dos recursos de apoio didático como eixos 
prioritários. Esta pesquisa teve como objetivos: analisar o impacto causado pela inserção de 
atividades experimentais no processo de ensino-aprendizagem, tendo a Zoologia como área de 
intervenção, e avaliar a abordagem entomológica nos livros didáticos de ciências utilizados no 
ensino fundamental. As etapas metodológicas foram realizadas no Laboratório de Ensino de 
Biologia da Universidade Federal de Pernambuco e em escolas da rede particular de ensino, 
localizadas na Região Metropolitana do Recife. Para a análise dos efeitos da experimentação no 
ensino de Zoologia foram trabalhados dois grupos formados por dez alunos da quinta série do 
fundamental. Esses foram submetidos a metodologias distintas: um grupo foi trabalhado em 
perspectiva tradicional fundamentada na exposição oral, enquanto que o outro foi submetido a 
uma proposta diferenciada pautada na experimentação e resolução de situações-problema. Na 
avaliação dos livros didáticos, foram traçados critérios voltados para a abordagem teórica, 
aspectos editoriais/ visuais e atividades propostas. Foram avaliados oito livros frequentemente 
adotados por escolas públicas e privadas locais. Observou-se que, de modo geral, as 
possibilidades de experimentação em Zoologia são limitadas. No entanto, pôde-se observar que 
em contextos didáticos em que são inseridas atividades experimentais a aprendizagem se 
processa de forma mais eficiente. Os alunos que participaram da execução de tais atividades 
apresentaram maior aproveitamento, revelando, atualmente, um maior domínio teórico e 
condições de resignificar as informações obtidas. A avaliação dos livros didáticos revela que 
apesar de persistirem problemas capazes de comprometer a aprendizagem, já se pode observar 
a preocupação, mesmo que impulsionada por questões a priori econômicas, dos setores 
envolvidos na produção do material de apoio didático em lançar coleções e/ou adequar obras 
clássicas aos novos propósitos educacionais. Futuros projetos de pesquisa sobre produção, 
análise e utilização de recursos de apoio didático e desenvolvimento de alternativas 
metodológicas devem garantir a continuidade e intensificação de instrumentos que garantam a 
qualidade na educação. 
 
Palavras-Chave: Zoologia; Material Didático; Atividades Experimentais; Livro Didático. 
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SILVEIRA, Ghisleine Trigo. O Ensino em saúde no sistema estadual de ensino: do discurso 
legal à prática. São Paulo, Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, 1994. 
Dissertação de Mestrado. (Orientador: Isabel Maria Teixeira Bicudo Pereira). Doc. 99. 
  
RESUMO: Este trabalho descreve o universo das concepções de saúde e Ensino em Saúde 
explícitas ou implícitas na área curricular da Secretaria de Educação de São Paulo durante o 
período de 1931 a 1993, em especial na disciplina Biologia e Programas de Saúde. Para tanto, 
recorre às concepções expressas na fala dos professores de Biologia e Programas de Saúde que 
atuam no 2º grau das escolas da 1ª Delegacia de Ensino da Divisão Regional de Ensino - 1 da 
Capital (DRECAP-1), confrontando-as com as concepções registradas nos documentos legais 
que normatizaram o Ensino em Saúde, no período acima fixado. Os dados relativos às 
concepções dos professores resultaram da realização de entrevistas e incluem aspectos 
referentes à natureza do processo saúde-doença e do Ensino em Saúde, às formas de encarar o 
papel da medicina e/ou tecnologia na manutenção da saúde, aos conteúdos e metodologias que 
desenvolvem e às dificuldades que enfrentam no cotidiano de suas aulas. Quanto a legislação, 
foram consultados os documentos legais federais e estaduais da área, bem como as publicações 
da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo destinadas a implementar o Ensino em 
Saúde neste Estado. O conjunto destas concepções é confrontado com a maneira particular 
como as visões positivista, funcionalista e dialética se posicionam quanto aos aspectos acima 
referidos, chegando-se à conclusão de que o ensino em Saúde apresenta uma discrepância 
significativa entre o que preconiza o discurso legal e a prática docente nas escolas estaduais 
investigadas.  A despeito desta discrepância, o estudo conclui que as reformas curriculares das 
duas últimas décadas assinalaram um avanço importante em relação aos discursos 
institucionais anteriores, principalmente no que se refere ao reconhecimento na natureza social 
do processo saúde-doença. Com base nas sucessivas tentativas de implementação do Ensino em 
Saúde no sistema estadual de ensino e dos depoimentos dos professores que enfatizaram as 
suas dificuldades nesta área, o trabalho inclui recomendações para que a temática da saúde seja 
efetivamente incorporada aos currículos escolares. 
 
Palavras-Chave: Educação para a Saúde; Concepções Docentes; Currículo; Saúde Pública. 

 
 
SILVEIRA, Rodrigo Venturoso Mendes da. Como os estudantes do ensino médio relacionam 
os conceitos de localização e organização do material genético? São Paulo, 2003. Instituto de 
Biociências, Universidade de São Paulo – Ciências Biológicas. Dissertação de Mestrado. 
(Orientador: José Mariano Amabis). Doc. 100. 
  
RESUMO: Pesquisas no ensino de Genética, especificamente sobre pseudoconceitos e 
dificuldades dos estudantes na resolução de exercícios envolvendo herança biológica, 
evidenciam os problemas que os professores enfrentam ao tentar inserir temas atuais - como 
alimentos transgênicos, clonagem e testes de identificação por DNA - tão necessários para a 
educação científica almejada. Para compreender como os estudantes relacionam os conceitos 
básicos de localização e organização do material genético é que desenvolvemos este trabalho, e 
para isso, adequamos metodologias tradicionais às nossas necessidades e particularidades para 
tentar atingir o objetivo definido. Inicialmente, um questionário adaptado foi aplicado em seis 
diferentes escolas com 186 alunos do 3º ano do ensino médio e 156 alunos do 1º ano. Durante a 
análise estatística desses dados, percebemos que seriam necessárias entrevistas semi-
estruturadas para compreender os resultados obtidos com o questionário. Por fim, a análise dos 
resultados iniciais utilizando mapas de conceitos nos permitiu verificar que a rede de 
significados não é comum para os alunos de uma mesma classe, mesmo após o ensino médio. 
Concluímos também que algumas relações filogenéticas conceituais, não são compartilhadas 
por esses mesmos alunos: a célula é a unidade dos seres vivos, todas as células possuem 
informação genética e os genes estão nos cromossomos. No entanto, outras relações são 
compartilhadas por eles: os seres humanos e demais mamíferos possuem células e os gametas 
possuem cromossomos e genes. A partir disso, pudemos elaborar algumas recomendações e 
propostas metodológicas para o ensino da Genética. 
 
Palavras-Chave: Ensino de Genética; Material Genético; Genes.  



199 

 

 

 
 
SOUZA, Josimar Bispo de. Biotecnologia no ensino médio: modelo e aplicação em sala de aula. 
Mogi das Cruzes, 2008. Programa de Pós-Graduação Integrada em Biotecnologia, Universidade 
de Mogi das Cruzes.  Dissertação de Mestrado. (Orientador: Wagner Wuo; Moacir Wuo). Doc. 
101. 
 
RESUMO: Este trabalho de mestrado investigou a possibilidade de apresentação de noções 
básicas de biotecnologia, para alunos de Ensino Médio, em uma escola pública em 
Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo. A pesquisa, que foi fundamentada na pesquisa-ação, 
seguiu orientação teórica de correntes construtivistas. Para a parte prática desenvolvida em sala 
de aula utilizaram-se protocolos elaborados e testados por pesquisadores da Universidade do 
Porto, em Portugal. Esses protocolos foram adaptados ao contexto da escola alvo da 
investigação. Na pesquisa foram utilizadas duas salas de terceiro ano de Ensino Médio, em um 
total de 70 alunos voluntários. Em uma das salas foram aplicados os protocolos de ensino de 
biotecnologia, interligando as disciplinas biologia e química através de tópicos e atividades 
integradas, enquanto a outra prosseguiu com a programação normalmente seguida pelo plano 
de aula dos professores. Foram aplicados dois conjuntos de questionários – pré-teste e pós- teste 
- a todos os alunos, um anterior à aplicação das atividades e outro logo após o término. Os 
resultados foram analisados de acordo com a técnica de Análise de Conteúdo. Os resultados das 
análises evidenciaram um ganho de aprendizagem significativa no grupo que realizou as 
atividades propostas. Concluiu-se  por intermédio desses dados ser possível a inclusão de 
noções básicas de biotecnologia na programação do ensino médio em escola pública do Estado 
de São Paulo, propondo inserções de atividades interdisciplinares e contextualizadas com as 
disciplinas de Química e Biologia. 
 
Palavras-Chave: Ensino de Biotecnologia; Biotecnologia no Ensino Médio; Atividades em sala 
de aula. 
 

 
 
SOUZA, Nádia Geisa Silveira de. Que corpo é esse? O corpo na família, mídia, escola, saúde ... 
Porto Alegre, 2001. Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. Tese de Doutorado – Bioquímica. (Orientador: Diogo Souza). Doc. 102. 
 
RESUMO: Esta tese iniciou com a realização do curso "Uma releitura da dicotomia 
corpo/organismo" oferecido para professores/as de biologia do Ensino Médio da Rede de 
Educação Pública da cidade de Porto Alegre,RS. Nela, problematizo as pedagogias empregadas 
no estudo do corpo visto como um fenômeno "puramente" biológico. Tenho como propósito 
interrogar a concepção disciplinar do corpo como a-histórico ou fixo, pré-determinado na 
herança, genética e/ou histórica, ou como pura anatomia e fisiologia, sem relação com o meio 
onde vive e as maneiras como vive, como, também, chamar a atenção para o papel de algumas 
práticas discursivas presentes na família, na mídia e nas práticas escolares vinculadas ao campo 
da disciplina biológica que se entrelaçam no meio social fabricando os corpos. O entendimento 
de que os sentidos que atribuímos ao corpo são produzidos nos processos de significação 
cultural levou-me a estabelecer aproximações com algumas proposições do campo dos Estudos 
Culturais nas suas versões pós-estruturalistas e de Foucault. O curso foi gravado em fitas de 
videocassete que foram transcritas descritas e analisadas. A estratégia de análise compreendeu 
examinar nas falas e em outras produções - os cartazes - como o corpo foi narrado por esses/as 
professores/as de biologia e, também, nas cenas das atividades, como foram criados 
determinados significados ao corpo. Numa tentativa de empreender uma análise articulada às 
circunstâncias em que a pesquisa se processava, fui estabelecendo conexões entre o que ia 
emergindo no estudo e as anotações que eu havia feito no transcorrer do Curso, com autores/as 
de distintas disciplinas. No Curso foram desenvolvidas atividades com o propósito de pensar e 
de discutir sobre as implicações de algumas práticas habituais na constituição do corpo e da 
vida das pessoas. Dentre essas atividades, três compõem esta Tese que foi organizada na forma 
de artigos. A atividade intitulada Histórias dos Nomes, em que discuto as implicações de 
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alguns marcadores sociais, especialmente os nomes, na constituição das identidades das 
pessoas. A atividade denominada Com quem sou parecido/a? Como é ser parecido/a?, em que 
discuto como algumas práticas que atuam nas famílias constroem as parecenças atribuídas às 
pessoas e aos grupos familiares, instituindo os pertencimentos/as exclusões. A atividade 
intitulada Implicações da disciplina biológica e das mídias na constituição do corpo e da vida, 
em que discuto os efeitos das práticas discursivas veiculadas na mídia e existentes nas práticas 
escolares ligadas ao ensino de biologia que, ao se correlacionam no meio social, constroem os 
significados que atribuímos ao nosso corpo e à nossa vida. Analisar as narrativas desses/as 
professores/as sobre suas experiências relativamente a distintas instituições sociais, as famílias, 
a mídia, a educação escolarizada e, nela, a disciplina biológica, possibilitou-me entender os 
corpos e as vidas como configurados nas práticas de significação que os inscrevem 
cotidianamente. Tais sistemas de significação, que codificam, moldam e regulam as percepções, 
os gestos, os sentimentos, os hábitos, as maneiras de agir das pessoas em relação a elas mesmas 
e aos demais, fabricam os corpos e governam a vida das pessoas. Essas compreensões 
permitiram-me, também, interrogar a pretensa existência do corpo como dotado de essências 
universais biológica, histórica e/ou transcendental, de um corpo fixo, estável e universal. E, 
ainda, problematizar as práticas discursivas da disciplina biológica, presentes na educação 
escolarizada, uma vez que elas engendram uma maneira particular do que e como ver o corpo 
humano. Os pressupostos que regem as estratégias disciplinares, ao assumirem uma posição 
dominante nas salas de aula, vêm excluindo as vozes e as experiências dos/as estudantes em 
relação ao seu corpo e à sua vida, o que têm dificultado conexões com os seus saberes e práticas. 
Dessa forma, as disciplinas vêm atuando mais no controle dos corpos do que na produção de 
saberes relevantes às vidas dos/as alunos/as. 
 
Palavras-Chave: Corpo; Organismo Biológico; Estudos Culturais; Construção Social. 
 

 
 
SOUZA, Nádia Geisa Silveira. Concepções sobre o processo digestivo humano: uma avaliação 
das diferentes compreensões percebidas em alunos/as do 2º grau e cursos de Ciências 
Biológicas a partir de uma revisão histórica. Porto Alegre, 1996. Instituto de Biociências, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Bioquímica. Dissertação de Mestrado. 
(Orientador: Diogo Onofre Gomes de Souza). Doc. 103. 
 
RESUMO: A pesquisa analisa a transposição didática do conceito de digestão humana em 
função da importância deste conceito para a compreensão da constituição do organismo 
humano, dos processos saúde-doença, dos processos envolvidos no fluxo de matéria e energia 
na biosfera e por constar nos programas de ensino do 1º ao 3º graus. Foram examinadas: a 
esfera do saber de referência que correspondeu a uma revisão histórica das concepções sobre o 
conceito desde a antiguidade até o século XX e na esfera educacional, correspondendo à análise 
das compreensões de 223 alunos de escolas públicas de 2º grau Porto Alegre/RS, cursos de 
Ciências Biológicas UFRGS e PUC-RS. Constatou-se a existência de diferentes níveis de 
compreensão e relações sobre o conceito, um distanciamento entre o saber dos alunos do 2º grau 
e alunos formandos e um distanciamento entre o saber de um importante número de alunos e o 
saber contemporâneo. 
  
Palavras-Chave: Transposição Didática; Fisiologia; Digestão Humana; Concepções dos 
Estudantes. 
 

 
 
TEIXEIRA, Tatiana Cristina. Avaliação dos conteúdos relacionados à nutrição contidos nos 
livros didáticos de Biologia do ensino médio. São Paulo, 2009. Programa de Pós-Graduação 
em Nutrição, Universidade Federal de São Paulo. Dissertação de Mestrado. (Orientadora: Dirce 
Maria Sigulem). Doc. 104. 
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RESUMO: Atualmente, o livro didático é um dos materiais educativos mais utilizados pelo 
professor e muitas vezes é a única fonte de conhecimentos científicos para os alunos, por isso o 
seu conteúdo é de extrema importância para analisar a situação de ensino no Brasil. O objetivo 
deste estudo foi analisar os temas de nutrição contidos nos livros didáticos de Biologia do 
ensino médio, comparando a qualidade das informações frente aos conhecimentos atuais, e 
propor modificações necessárias à formação do indivíduo visando aquisição de práticas 
alimentares saudáveis. Tratou-se de um estudo transversal descritivo no qual foram avaliados 
de forma estruturada todos os livros de Biologia recomendados para o ensino médio pelo 
Ministério da Educação. A avaliação estruturada constou de um instrumento no qual as 
variáveis puderam ser classificadas em suficiente, insuficiente ou ausente. Todas as coleções 
apresentaram informações sobre nutrição, porém, apresentaram-se insuficientes para a 
promoção de escolhas alimentares conscientes e/ou mudança de hábitos. Houve informações 
ausentes em alguns livros: hipovitaminose A e deficiência de folato (100%), anemia ferropriva 
(89%), obesidade, deficiência de iodo e pirâmide dos alimentos (78%). Concluiu-se que a 
inserção da educação nutricional no currículo escolar e a revisão dos conteúdos sobre nutrição 
nos livros didáticos são medidas coadjuvantes à prevenção de agravos à saúde dos futuros 
adultos. 
 
Palavras-Chave: Nutrição; Livros Didáticos; Educação Nutricional.  
 

 
 
TRETTEL, Vanda. A aula de campo como estratégia facilitadora para o ensino de Zoologia no 
curso de Ciências Biológicas. São Paulo, 2005. Programa de PG em Semiótica, Tecnologias de 
Informação e Educação, Universidade Braz Cubas. Dissertação de Mestrado. (Orientadora: Luci 
Mendes de Melo Bonini). Doc. 105. 
 
RESUMO: A atividade docente é uma constante busca para melhorar o ensino-aprendizagem. 
Atuando como professora universitária há vários anos, e na busca de maneiras de estimular os 
alunos à aprendizagem, percebeu-se que a aula de campo exercia certo fascínio sobre eles, 
permitindo que manipulassem diretamente o seu objeto de estudo obtendo uma maior 
aprendizagem. Por isso escolheu-se corroborar esta observação, por meio de uma pesquisa 
participante, com os alunos de uma Universidade da Grande São Paulo. A pesquisa foi 
qualitativa baseada na observação em situação real de aula, com turmas preestabelecidas, 
determinada pela Universidade. Antes da pesquisa de campo, fez se um estudo bibliográfico a 
fim de verificar como o ensino de Zoologia é abordado e as sugestões feitas pelos educadores. A 
observação do desempenho dos alunos e seus depoimentos permitiram concluir que essa 
estratégia é uma das mais aprovadas pelos educandos. Espera-se que este trabalho seja mais um 
passo para colaborar com os docentes comprometidos com a educação e preocupados com a 
qualidade do profissional que irão formar. A aula de campo proporciona, além do 
conhecimento sistematizado e técnico sobre os animais estudados, a interação do grupo e a 
consciência da necessidade de respeito à natureza, como respeito a si própria e à vida humana. 
 
Palavras-Chave: Aula de Campo; Ensino-Aprendizagem; Zoologia. 
 

 
 
TRIVELATO, Sílvia Luzia Frateschi. O ensino de Genética em uma escola de segundo grau. 
São Paulo, 1987. Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. Dissertação de Mestrado.  
(Orientador: Oswaldo Frota-Pessoa). Doc. 106. 
 
RESUMO: Analisa o Ensino de Genética em uma escola de 2º grau. Obtêm dados por meio de 
observações diretas, entrevistas orais, questionários escritos e análise de documentos (provas). 
Os resultados indicam que pouco destaque é dado à parte de Genética Humana e que a escola 
não prepara os alunos para usufruírem os produtos das pesquisas científicas e tecnológicas 
nessa área. Faz algumas sugestões, com destaque para sugestões de cunho metodológico e de 
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programação de assunto para o ensino de Genética, que visam dar ao curso secundário, a 
função de etapa preparatória para futuras decisões conscientes. 
 
Palavras-Chave: Ensino-Aprendizagem; Ensino de Genética. 
 

 
 
VARGENS, Marta Moniz Freire. Análise dos efeitos do jogo Clipsitacídeos (Clipbirds) sobre a 
aprendizagem de estudantes do ensino médio sobre evolução. Salvador, 2009. Instituto de 
Biologia, Universidade Federal da Bahia. Dissertação de Mestrado - Ecologia e 
Biomonitoramento. (Orientador: Charbel Niño El-Hani). Doc. 107. 

RESUMO: Os conteúdos de evolução são centrais no conhecimento biológico, porém, sendo 
abstratos e complexos, apresentam dificuldades de ensino e aprendizagem. Considerando os 
jogos educativos como potenciais ferramentas a aprendizagem significativa, avaliamos a 
eficácia da utilização de um jogo sobre seleção natural (clipsitacídeos) no ensino médio. A 
avaliação dos conhecimentos dos alunos, antes e depois das intervenções, sugere que houve 
ganho de aprendizagem em evolução, contudo, jogo e controle, contribuíram de forma 
semelhante na promoção deste aprendizado. Fatores relativos ao próprio contexto de ensino das 
escolas, como o tempo dedicado aos conteúdos de evolução e o preparo dos docentes para 
utilizar estas ferramentas, devem ser observados, a fim de se preservar o equilíbrio entre as 
funções lúdica e educativa dos jogos educativos. As dificuldades de compreensão dos conceitos 
foram compatíveis àquelas observadas em outros trabalhos, reforçando a importância de 
continuar investigando a aplicação de métodos que permitam superar estas dificuldades. 

Palavras-Chave: Evolução; Jogos educativos; Ensino Médio. 

 
 
VILAS BOAS, Rogério Custodio. Microbiologia do solo no ensino médio do município de 
Lavras – MG: um estudo de viabilidade Lavras, 2008. Programa de Pós-Graduação em 
Microbiologia Agrícola, Universidade Federal de Lavras. Dissertação de Mestrado. 
(Orientadores: Fátima Maria de Souza Moreira; Ângelo Constâncio Rodrigues). Doc. 108. 
 
RESUMO: A maioria dos materiais didáticos adotados para o ensino de Biologia nos Colégios 
de Lavras-MG, não aborda os microrganismos do solo. Apesar da importância agrícola e 
ambiental que representam, são negligenciados no Ensino Médio. Objetivando avaliar a 
mudança de percepção dos alunos de algumas escolas da rede de Ensino Médio de Lavras sobre 
Microbiologia do Solo, foram selecionadas três escolas, sendo duas públicas e uma particular. 
Foram aplicados questionários para fazer o levantamento do perfil dos alunos e dos 
professores, avaliar os conhecimentos específicos dos alunos sobre os microrganismos, saber a 
opinião dos professores sobre o ensino de Microbiologia do Solo no Ensino Médio e finalmente 
avaliar a mudança de percepção dos alunos sobre Microbiologia do Solo. Este último 
questionário era do tipo reflexivo formado por 6 questões fechadas com quatro alternativas 
cada, que levava o aluno a refletir sobre suas atitudes, e se deparava com situações 
provocativas. Foi adotada uma metodologia interdisciplinar para trabalhar esse tema através de 
palestras, workshops, aulas e trabalhos práticos com os alunos do Ensino Médio. Os resultados 
foram analisados através de estatística descritiva, o que permitiu concluir que, é possível 
trabalhar o ensino de Microbiologia do Solo no Ensino Médio dentro do conteúdo da disciplina 
Biologia. Isso nos possibilitou criar um material didático de apoio para os professores de 
Biologia. A análise dos resultados também nos permitiu concluir que houve diferença na 
mudança de percepção entre alunos de escolas pública e privada. Esta diferença pode ser 
atribuída aos turnos diferentes (manhã e noite), ou a outros fatores como os culturais e sociais, 
intrínsecos a cada um. 
 
Palavras-Chave: Ensino Médio; Interdisciplinaridade; Microbiologia do Solo. 
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ZOLCSAK, Elisabeth. Estudo da capacidade de comunicação ambiental de exposição de 
animais vivos. São Paulo, 1996. 81p. Universidade de São Paulo - Dissertação (Mestrado em 
Ciência Ambiental). (Orientador: ZYLBERSZTAJN, Décio). Doc. 109. 
 
RESUMO: Parques zoológicos, definidos também como museus, se ocupam com preservação, 
pesquisa e comunicação de elementos naturais. Atualmente, na construção e uso dos recintos de 
animais, os parques zoológicos têm como objetivos possibilitar a vida e a reprodução dos 
espécimes cativos e transmitir informações aos visitantes sobre os animais e seus habitats, visto 
que a preservação de animais na natureza depende da preservação de seus ambientes. A 
exposição de animais vivos, como outras, é um meio para a transmissão de ideias e conceitos. 
Envolve a observação de animais cativos e a percepção ambiental dos visitantes. Este estudo 
traz uma análise da capacidade de comunicação de sistemas de exposição de animais vivos, em 
relação aos seus habitats. Foi desenvolvido no Parque Zoológico de São Paulo, enfocando cinco 
de seus recintos de animais. As verificações sobre a percepção ambiental de visitantes foram 
feitas através de questionários verbais dirigidos a 150 visitantes considerados como exemplos 
nesta análise. Houve observação do comportamento dos visitantes e levantamento do perfil do 
grupo entrevistado. Os resultados indicam que estes sistemas de exposição não fazem os 
visitantes notar os ambientes dos animais. São discutidas algumas características ambientais 
que podem aumentar a compreensão de espaços e habitats sugerindo homogeneidade e 
composição entre os elementos da paisagem. 
 
Palavras-Chave: Parque Zoológico; Animais Vivos; Percepção Ambiental. 


