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RESUMO 

 

Desde de muito tempo o ser humano vem evoluído possibilitando avanços em vários âmbitos 
e um desses, é no material genético, graças ao conhecimento da genética e as ferramentas 
tecnológicas. Este estudo foi realizado com objetivo de analisar como a biotecnologia e 
engenharia genética se encontram presente nos livros didáticos e na prática docente nas 
escolas estaduais do município de Humaitá Amazonas. Pode-se dizer que a genética é área 
que mais avança dentro da Biologia, no entanto na década de 1950 nem se fazia parte dessa 
subdivisão, a partir da explosão do conhecimento biológico, que se teve sua inc lusão. A 
Biologia Molecular proporcionou uma dimensão no campo Biotecnologia e da Engenharia 
Genética. Só que em meio a tantos avanços tecnológicos que favorecem os interesses 
humanos, questões éticas e morais precisam ser discutidas é necessário para melhor 
apropriamento das ferramentas, já que envolvem certos temas polêmicos. Foram analisados 
dois livros didáticos adotados nas escolas públicas do município de Humaitá, entrevistas 
semiestrutura com professores e análise dos documentos legais e orientativos educacionais. 
Com relação ao livro didático verificou-se que os dois livros adotados possuem conteúdo 
coerente, no entanto não possibilitam uma contextualização e um debate sobre os conteúdos 
investigados. No que se refere a prática docente observou-se que os professores utilizam 
como base o livro didático, com aulas expositivas e poucas aulas práticas. Assim pode-se 
concluir que o livro constitui a base para o trabalho docente, no entanto, sem proporcionar um 
debate crítico sobre a Biotecnologia e a Engenharia Genética e sobretudo que existe uma 
lacuna entre o que é indicado nos documentos legais educacionais e o ensino na sala de aula.  
  
Palavra – Chave: Amazonas. Livro didático. Prática docente. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



ABSTRACT 

 
Since a long time the human being has evolved allowing advances in several fields and one 
of these, is in the genetic material, thanks to the knowledge of genetics and technological tools. 
This study was carried out with the objective of analyzing how biotechnology and genetic 
engineering are present in textbooks and teaching practice in the state schools of the 
municipality of Humaitá Amazonas. Genetics may be said to be the most advanced area within 
biology, but in the 1950s it was not even part of this subdivision, since the explosion of 
biological knowledge, which had its inclusion. Molecular Biology provided a dimension in the 
field Biotechnology and Genetic Engineering. But in the midst of so many technological 
advances that favor human interests, ethical and moral issues need to be discussed, it is 
necessary to better appropriate the tools, since they involve certain polemical themes. Two 
textbooks adopted in the public schools of the municipality of Humaitá were analyzed, 
semistructure interviews with teachers and analysis of legal documents and educational 
guidelines. With regard to the textbook, it was verified that the two adopted books have 
coherent content, however they do not allow a contextualization and a debate on the contents 
investigated. Regarding the teaching practice, it was observed that the teachers use the 
textbook as a base, with lectures and few practical classes. Thus, it can be concluded that the 
book constitutes the basis for the teaching work, however, without providing a critical debate 
about Biotechnology and Genetic Engineering and above all that there is a gap between what 
is indicated in legal educational documents and teaching in classroom. 

 

Keyword: Amazonas. Textbook. Teaching practice. 
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INTRODUÇÃO  

 

Na atualidade uma reflexão crítica sobre a ciência e seus avanços se tornou 

primordial, isso é evidente no campo da biotecnologia e na engenharia genética, que 

são ramos da Biologia, vem se destacando cada vez mais, devido as melhorias 

tecnológicas e a gama de conhecimentos que há sobre material genético, 

possibilitando grandes avanços no campo da medicina, da agricultura, da economia e 

entre outros. 

Nesse sentido, como a sociedade recebe e se posiciona a tantas 

transformações, sendo que alguns temas são cercados de debates por envolverem 

conceitos religiosos, científicos, incluindo a ética da Ciência. Estes submergem 

controvérsias, aspectos morais, e esperança em cura de doenças em torno da 

revolução molecular e forma que se obtém benefícios dela. 

Diante desse cenário, uma discussão cuidadosa em relação aos possíveis 

benefícios e desvantagens para a sociedade se faz necessário, segundo Malacinski  

(p.355, 2011) “Onde este novo mundo da engenharia genética está nos levando? 

Estaremos a caminho de criar um mundo perfeito ou há um lado obscuro a esta 

intrusão da ciência em cada aspecto de nossas vidas? Claramente, a humanidade 

obterá muitos benefícios da revolução molecular, mas quais serão algumas de suas 

potenciais desvantagens?”.  

O progresso na ciência é relevante mas, é indispensável uma concepção 

cautelosa em relação a liberdade da pesquisa, investimentos em instrumento que 

facilite atividades e favoreça o ser humano, é necessário também consenso em 

defender a limitação das pesquisas para não infligir aspectos éticos e morais. 

 Diante desse contexto, houve-se a inquietação de conhecer como são 

trabalhados assuntos dessa magnitude na educação básica, especialmente na 

terceira série do ensino médio, já que, fazem parte do conteúdo de genética na 

disciplina de Biologia, e é umas das áreas que mais cresce nas Ciências Biológicas. 

Com efeito, como estão os recursos disponibilizados para as escolas. 

 No estudo, nota-se que o principal instrumento utilizado é o livro didático, 

auxiliam os professores e constitui-se como principal ferramenta para prática docente. 

E nessa perspectiva foram utilizados como base para tais analises, os documentos 

legais e orientativos para o ensino médio.  
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Para a coleta de dados foi utilizada uma pesquisa qualitativa. Na abordagem 

qualitativa um fenômeno pode ser mais bem compreendido no contexto em que ocorre 

e do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada (GODOY, 1995). 

No sentido de averiguar como o livro didático proporciona os conteúdos de 

biotecnologia e engenharia genética e como se estabelece a prática docente no 

âmbito escolar. 

Para o processo de ensino e aprendizagem, a abordagem do conteúdo de 

genética deve proporcionar competências e habilidades para discentes discutir, 

argumentar e se posicionar diante de temas decisivos. E para isso, o livro didático e a 

pratica docente devem apresentarem e possibilidades de problematização e 

contextualização para atribuir uma educação plena em genética. 

Quando se direciona em uma educação plena genética é preciso que a escola 

tenha recursos essenciais correspondente as orientações que são estabelecidas 

pelos documentos normativos e pelas políticas educacionais, assim pode-se alcançar 

qualidade na educação.  

Pode-se dizer diante do estudo realizado que a educação em genética, traz 

contradições, pois ao mesmo tempo que produz avanços tecnológicos depara-se com 

o despreparo, desatualização e descontextualização dos professores. Este fato pode 

estar relacionado a influência das políticas neoliberais na realidade brasileira, capaz 

de gerar uma diminuição dos investimentos em bens sociais como a educação, como 

diz Basso e Neto (2014, p. 02) “o neoliberalismo não está na causa das dificuldades 

educacionais enfrentadas no Brasil, mas contribui como um agravante destas 

dificuldades”. 

E nessa perspectiva é reforçado por Freire (1891, p.89) “Seria na verdade uma 

atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de 

educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de 

maneira crítica”. 

As questões que envolvem interesses políticos e econômicos, pode induzir 

negativamente na formação docente, na prática educacional, em recursos defasados 

e inadequados. Faz-se necessário discutir e construir estratégias que favoreça a 

configuração de um novo cenário, com artifícios que auxiliem no repasse da genética 

de maneira eficaz. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 Analisar o conteúdo de genética no livro didático e prática docente no ensino 

médio com ênfase em uma aprendizagem significativa na biotecnologia e na 

engenharia genética; 

2.2 Objetivos Específicos  

 Entender os conteúdos teóricos, os recursos visuais, as atividades propostas e 

adicionais dos livros adotados pelas escolas públicas do município de Humaitá;  

 Conhecer como o livro didático trata os aspectos sociais e éticos para uma 

educação em biotecnologia e engenharia genética; 

 Identificar as estratégias dos professores de biologia na abordagem dos 

conteúdos que envolvem os conteúdos de genética;  

 Verificar a concepção que os professores têm sobre este tema. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

3.1 Genética Clássica a Biotecnologia/Engenharia Genética 

A genética ganhou uma dimensão maior com a descoberta do DNA e 

demonstração da sua dupla hélice, e não parou por aí, diversos trabalhos foram 

realizados com o intuito de compreender a magnitude desses processos, até então 

chegar na Biologia Molecular. E nesse contexto histórico, não pode-se deixar de cita 

o pai da Genética, Mendel, seus trabalhos foram de grande relevância para a 

Genética. 

Partindo para o viés educacional, os documentos legais, ou seja, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e os documentos orientadores, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) assumem o papel de direcionar esses conhecimentos da 

biotecnologia, da engenharia genética e da ética da Ciência para as escolas do ensino 

médio, já que fazem parte da disciplina de Biologia. 

O Ensino de Biologia ao longo de décadas vem passando por profundas 

transformações em suas teorias de aprendizagem e em suas práticas educativas. Em 

1950 a subdivisão da biologia não apresentava a genética, apenas; botânica, zoologia 

e biologia geral, tópicos que com compunham com mineralogia, geologia, petrografia 

e paleontologia a disciplina história natural.  

Com a explosão do conhecimento biológico, teve como consequência a 

inclusão da genética de populações e genética moleculares. Essas modificações se 

deram devido as ações de três fatores: o progresso da biologia, a constatação 

internacional e nacional da importância do ensino de ciências como fator de 

desenvolvimento, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 20 de dezembro de 

1961, que descentralizou as decisões curriculares, até então de responsabilidade de 

administração Federal (KRASILCHIK, 2008). 

Em 2018, foi homologada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 

ensino médio, e a biologia passa a fazer parte de um bloco unificado chamado 

“Ciências da Natureza” juntamente com as disciplinas de física e química. 

Todas essas variações encontram-se vinculadas a crescente importância que 

Ciência possui para o desenvolvimento econômico das sociedades, como pode ser 

observado na Tabela 1. Desta forma existe a necessidade de se ter um ensino de 

ciências mais vivo e dinâmico, fundamentado na concepção de Ciência como 

atividade humana, social e historicamente construída (SILVA & INFORSATO, 2000).  



10 
 

 

Tabela 1 - Apresentação da Evolução da Situação Mundial, segundo Tendência no Ensino 1950-2000 

Situação Mundial 

Tendências no 
Ensino 

1950 
        Guerra Fria  

1970 
       Guerra Tecnológica  

1990 2000 

                Globalização  

 
Objetivo do 
Ensino 

 
Formar Elite 
Programas 

Rígidos 

Formar cidadão-
trabalhador  
Propostas 

Curriculares Estaduais  

Formar Cidadão-trabalhador- 
estudante  
Parâmetros Curriculares 

Federais   

Concepção de 
Ciência 

 
Atividade neutra  

Evolução Histórica  
Pensamento Lógico-
critico 

 
Atividade com implicações 
Sociais  

Instituições 

Promotoras de 
Reforma 

Projeto 

Curriculares  
Associações 
Profissionais   

 

Centros de Ciências, 
Universidades  

 

Universidades e Associações 
Profissionais  

Modalidade 

Didáticas 
Recomendadas  

 

Aula Práticas 

 

Projeto e Discussões  

 

Jogos: Exercícios no 
Computador  

Fonte - KRASILCHIK, 2008. 

Os PCNs apontam que os assuntos de genética no ensino médio devem 

fornecer “pressuposto para uma compreensão mínima dos mecanismos de 

hereditariedade e mesmo da biotecnologia sendo contemporânea, sem os quais não 

se pode entender e emitir julgamento sobre testes de paternidade pela análise do 

DNA, a clonagem de animais ou a forma como certos vírus produzem 

imunodeficiências” (2002, p. 9). 

E além disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 2002, 

propõem um aprendizado que vise desenvolver nos alunos competências, habilidades 

e valores para atuarem na sociedade de forma crítica, tendo uma visão ampla da 

ciência e do conhecimento cientifico. E para isso propõem que ensino ser 

contextualizado, multidisciplinar e interdisciplinar. 

Desta forma, os conteúdos das áreas de biotecnologia e da engenharia 

genética, são essenciais para compreender e acompanhar os processos da atualidade 

que são de cunho cientifico genético.  

Segundo Cordeiro, 2003 diz que “A Engenharia Genética constitui um conjunto 

de técnicas de analises moleculares que permitem estudos de caracterização, 

expressão e modificações do material genético (DNA e RNA) dos seres vivos”. 

 E o conceito de biotecnologia pode incluir qualquer técnica que utilize 

organismos vivos, ou partes deles, com objetivos, entre outros, de produção ou 

modificação de produtos, de aperfeiçoamento de plantas ou animais e de descoberta 

de microrganismos para usos específicos (ALBAGLI, 1998). 
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A Biologia Molecular foi o marco principal para avanços na Biologia afetando 

diretamente a Genética e altamente presente na atualidade, com ferramentas que 

facilitar para obtenção de produtos e serviços de interesse humanos. Como diz 

Nonohay & Hepp, 2016. 

A biologia molecular é a área da biotecnologia que surgiu a partir da dedução 
da estrutura tridimensional da molécula de ácido desoxirribonucléico (DNA) e 
envolve diversos princípios e técnicas que permitem analisar o material 

genético dos organismos. O desenvolvimento da biologia molecular permitiu 
diversas aplicações, como o diagnóstico de doenças genéticas e patologias ,  
o melhoramento genético animal e vegetal, e a genética forense (p.114). 

Através dos conhecimentos da biotecnologia e da engenharia genética foi 

possível aos cientistas modificarem plantas, aninais e próximos passos já estão sendo 

dando que é manipulação de genes humanos. E esse caso já aconteceu 

recentemente como aponta REIS & OLIVEIRA, 2019, 

No final de 2018, um experimento usando a técnica CRISPR-Cas9 faria um 
tumulto no meio científico: um pesquisado chinês, He Jiankui, de Shenzhen,  
anunciou que implantou embriões manipulados com a técnica CRISPR-Cas9,  

o que resultou no nascimento de duas meninas gêmeas, que seriam, 
portanto, os primeiros humanos nascidos editados geneticamente. Sua 
pesquisa consistiu em desabilitar um gene, denominado CCR5, que permite 

o acesso do vírus da Aids (HIV) em uma célula (p.136) 

A utilização do CRISPR-Cas9 “A técnica do CRISPR-Cas9 permite substituir 

fragmentos da cadeia de DNA por outros, corrigindo “falhas” genéticas ou inserindo 

caracteres benéficos em um determinado organismo” (REIS & OLIVEIRA, 2019). 

No Brasil, a promulgação da Lei de Biossegurança Nacional (Lei 11.105 de 24 

de março de 2005), estabelece certo microssistema para regulamentar todas as 

técnicas de biotecnologia e engenharia genética que envolvem os organismos 

geneticamente modificados. 
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3.2 O Livro Didático  

O livro didático é um instrumento de informações a serviço do professor e dos 

estudantes, que se constitui muitas vezes num método/guia de ensino. Diversas 

pesquisas em Educação têm propiciado a construção de uma visão crítica de 

docentes e alunos, no processo de formação profissional, sobre a qualidade dos livros 

didáticos, bem como seus limites e possibilidades de uso (EMMEL & ARAÚJO, p.01, 

2012).  

Um dos importantes passos foi na direção de uma avaliação criteriosa do livro 

didático foi sem dúvida a implementação do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNDL) pelo Ministério da Educação em 1985, visando coordenar a aquisição e 

distribuição gratuita de livros didáticos aos alunos das escolas públicas brasileiras 

(VASCONCELOS & SOUTO, 2003). 

Historicamente, livros didáticos têm sido compreendidos como agentes 

determinantes de currículos, limitando a inserção de novas abordagens e 

possibilidades de contextualização do conhecimento. Em muitos casos, o livro parecia 

ser concebido na perspectiva principal de aliviar o trabalho do professor, priorizando 

suas necessidades (BIZZO, 2002). 

O livro didático é um instrumento de informações a serviço do professor e dos 

estudantes, que se constitui muitas vezes num método/guia de ensino. Diversas 

pesquisas em Educação têm propiciado a construção de uma visão crítica de 

docentes e alunos, no processo de formação profissional, sobre a qualidade dos livros 

didáticos, bem como seus limites e possibilidades de uso (EMMEL & ARAÚJO, p.1, 

2012).  

Diversas críticas são direcionadas aos livros didáticos e dentre elas, a 

delimitação da prática docente, em apenas utilizar o livro didático não buscando uma 

nova fonte e dessa forma, tornando defasado o processo de ensino e aprendizado. 

Possibilitado que o professor fique passivo para busca de novas metodologias, 

deixando-o em uma zona de conforto. 

Por outro lado, o livro didático é apontado como um ferramenta essencial tanto 

para o professor quanto para os alunos, sendo de acesso gratuito, e contendo principal 

fonte de informação.  

O livro didático é, sem dúvida, a ferramenta de apoio ao ensino mais próxima 

do professor. Apesar da mídia anunciar o seu fim, o livro didático é, ainda, a principal 
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fonte de informação e a principal influência sobre o professor na elaboração dos 

currículos em geral, e os de Ciências em particular (ROSA, 2008, p. 181). 

Os livros didáticos disponíveis no mercado, além de apresentarem deficiências 

já apontadas em vários trabalhos de pesquisa, estão organizados segundo 

sequências rígidas de informações e atividades. Têm sido usados como único material 

didático pelos professores, impondo um ritmo uniforme e a memorização como prática 

rotineira nas escolas. Sobretudo, servem como verdadeiras ‘muletas’, minimizando a 

necessidade do professor de decidir sobre sua prática na sala de aula e preparar seu 

material didático (DELIZOICOV et al., 2003, p. 243). 

Diante do contexto se o livro didático é favorável ou não, é preciso 

primeiramente levar em consideração a formação do professor e a qualidade do livro 

didático, as vezes o professor não está apto para abordar o conteúdo que está exposto 

no livro didático ou o livro didático em muitas vezes, são descontextualizados, não 

fazendo parte da realidade do aluno e não dá o devido suporte ao professor.  

O enfoque que o livro didático traz sobre o conteúdo de genética deve estar 

adequado para auxiliar o professor em sala de aula. É preciso conhecer se as 

informações essenciais para os alunos do ensino médio, estão de forma 

interdisciplinar e contextualizada. 

3. 3 Prática docente  

Quando se aborda o contexto da prática docente é preciso levar em 

consideração a formação do professor, a experiência e o compromisso. Pois ensinar 

não só é meramente transmitir conhecimentos “informações”, mas, criar um campo de 

oportunidades onde o aluno encontre estratégias e aproveitá-las em prol de seu 

desenvolvimento, conforme Freire (1996, p.47) “saber que ensinar não é transferir 

conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção. 

E para essa realização, é necessário que o educador possua capacidades 

além, do domínio do conteúdo, para Freire (2002, p. 33) “o bom professor é o que 

consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a intimidade do movimento de seu 

pensamento” 

Faz-se necessário também, a implicação da família e do estado para 

desenvolvimento educacional eficaz, devendo-se cumprir as leis. E além do mais, o 
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governo deve fornecer a formação continuada para o aperfeiçoamento dos 

professores, implicando diretamente na prática pedagógica. 

O conhecimento profissional consolidado mediante a formação permanente 
apoia-se tanto na aquisição de conhecimentos teóricos e de competências de 
processamento da informação, análise e reflexão crítica em, sobre e durante 

a ação, o diagnóstico, a decisão racional, a avaliação de processos e a 
reformulação de projetos (IMBERNÓN, 2010, p.75). 

Além das formações, os professores ainda são lapidados ao longo do tempo, 

com as experiências, aprimorando e adquirindo habilidades devido, o contato direto 

com o seu público, novas estratégias são formuladas e incorporadas, construindo 

assim, novos saberes e facilitado de forma intrínseca o conhecimento no processo de 

ensino/aprendizagem, na concepção de Larrosa (2002, p. 24), 

A experiência, possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer 

um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que 
correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar,  
pensar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos 

detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade,  
suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os 
olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão,  

escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e 
dar-se tempo e espaço.  

E nessa perspectiva, Caetano e Souza (2015, p. 12) apontam “sob esse 

aspecto, a experiência cumpre um papel fundamental no processo de aprendizagem, 

considerando que o encontro entre o sujeito e o acontecimento gera o impacto, a 

surpresa, o sentimento, a paixão e o pensar sobre o mundo”.    

Até agora, foi comentado sobre as formações docentes e as experiências, e o 

outro fator que se encontra pertinente nessa jornada é compromisso que o educador 

tem com a educação, em todos os aspectos, tanto na busca de aperfeiçoamento 

quanto na prática em sala de aula.  

É importante, quando o professor tem a consciência que não sabe tudo, mas 

que é um eterno aprendiz, nesse sentindo Cury (2005, p. 53) marca “a sabedoria de 

um ser humano não está no quanto ele sabe, mas no quanto ele tem consciência de 

que não sabe”. 

O compromisso que o professor tem com a educação é que o diferencia de 

qualquer realidade, agora se o professor considera por satisfeito apenas com a 

formação superior básica, e só reproduz, certamente enfrentará bastante dificuldade 

em sala de aula, principalmente diante de temas atuais, na perspectiva Roitman 

(2007), 
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No passado, o professor com as suas preleções era a principal janela através 

da qual o estudante tinha acesso ao conhecimento. As tecnologias modernas 
de comunicação e informação fizeram com que a informação vinda do 
professor tenha uma importância menor. Muitos professores não atentaram 

para essa nova realidade. É cada vez mais frequente o professor ter 
estudantes em suas aulas com conhecimento mais atualizado sobre o 
assunto que o próprio professor (p.21). 

Com a difusão das informações através das tecnologias, é primordial que o 

professor tenha o domínio e a flexibilidade dos assuntos que esteja trabalhando em 

sala, para que não haja equívocos entre os conhecimentos prévios dos alunos e os 

conteúdos que estão sendo lecionados pelo professor. Mas que, o professor possa 

aprimorar as informações prévias que os alunos possuem, para que haja uma 

aprendizagem significativa. De acordo com Moreira & Masini (1982, p. 7 apud 

AUSUBEL) “A aprendizagem significativa é um processo pelo qual uma nova 

informação se relaciona com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do 

indivíduo”. 

Nesse momento, tirando o foco do papel do professor, e centralizando nas 

políticas educacionais e no papel da família para o desenvolvimento dos alunos no 

cenário educacional. Tem-se como os principais responsáveis para garantir a 

educação é a família e o governo, conforme o artigo 205 da Constituição Federal, 

[...] a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania sua 
qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

E, além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no seu artigo 4º 

aborda:  

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária 
(BRASIL, 1990). 

Com isso é certo afirmar, vários fatores influenciam no desenvolvimento pleno 

da educação, desde seu fornecimento a aprendizagem significativa, pode-se notar a 

grande responsabilidade para a permanecia e o desempenho dos alunos nas escolas. 

E para isso, a família e a escola precisam caminhar juntas, para enfrentarem 

os desafios e irem a busca por melhorias. Conforme Parolim (2003), 

 



16 
 

Tanto a família quanto a escola desejam a mesma coisa: preparar as crianças 

para o mundo; no entanto, a família tem suas particularidades que a 
diferenciam da escola, e suas necessidades que a aproximam dessa 
instituição. A escola tem sua metodologia filosofia, no entanto ela necessita 

da família para concretizar seu projeto educativo (p. 99). 

 Diante dos três pilares colocado nesse tópico para uma boa prática docente, e 

a necessidade do papel da família e das políticas educacionais em busca da educação 

em plenitude ou pelos menos com resultados satisfatórios. 

É relevante fortalecer a persistência em melhorias para a educação, e essa 

realidade não se concretizara apenas com as leis, é necessário um posicionamento 

crítico, conforme Piletti (1990, p. 26) “as classes populares só conseguirão o respeito 

a seus direitos na medida em que se organizarem e lutarem por isso”. E os 

conhecimentos adquiridos em sala de aula, é essencial para formar cidadãos críticos, 

confiantes e responsáveis para aturem na sociedade e fazerem diferença nela. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Tipo de pesquisa  

A pesquisa teve como abordagem qualitativa. Esse tipo de pesquisa segundo 

Goldenberg (1997, p. 34) não se preocupa com representatividade numérica, mas, 

sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma 

organização, etc.”  

E consistiu em análise documental dos livros didáticos de Biologia da 3a série 

do Ensino Médio e entrevistas como os professores. De acordo com Piana (2009, 

p.122 apud GIL, 2002, p.62-3), a pesquisa documental apresenta algumas vantagens 

por ser “fonte rica e estável de dados”: não implica altos custos, não exige contato 

com os sujeitos da pesquisa e possibilita uma leitura aprofundada das fontes. 

E nas entrevistas utilizou-se um roteiro flexível com o corpo de professores da 

disciplina de Biologia do Ensino Médio em Escolas Estaduais, as mesmas onde foram 

coletados os livros didáticos, na área urbana de Humaitá. Segundo Haguette (1997) 

define a entrevista como um processo de interação social entre duas pessoas na qual 

uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por parte do 

outro, o entrevistado”.  

E também foram feitas pesquisas bibliográficas em documentos legais. A 

pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de artigos científicos e livros (GIL 2008). Trata-se também do 

levantamento e seleção da bibliografia sobre o assunto que está sendo pesquisado 

Marconi e Lakatos (2010).  

4.2 Objeto de estudo 

Para obtenção dos livros didáticos foram realizadas visitas as três escolas de 

ensino Médio na área urbana do munícipio de Humaitá-AM. Desta forma, foram 

analisados dois livros didáticos do PNLD de 2018 (tabela 2), pois duas escolas adotam 

o mesmo livro. E além disso, foram   concretizadas entrevistas com um professor de 

cada escola de onde foram coletados os livros. 

 Tabela 2 - Livros didáticos utilizados como objeto de estudo para a pesquisa  

Código Título do Livro didático Autores Vol. Ano Editora Edição 

LD-I #contato Biologia Marcela Ogo 

Leandro Godoy 

3 2016 Quinteto  1ª 

LD-II Biologia Novas Bases  Nélio Bizzo 3 2016 IBEP 1ª 
Fonte - Dados da pesquisa, 2019. 
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Figura 1. Livro didático I Figura 2. Livro didático II 

 

As figuras 1 e 2 são dos livros utilizados nessa pesquisa, observa-se que 

possuem as capas ilustrativas, na primeira voltada para uma estrutura física biológica 

enquanto a segunda, a natureza e o ser humano. 

 

 

 

    

  

  

 
 
 

 
 

         

         Fonte: https://issuu.com                               Fonte: http://neliobizzo.pro.br 

 

4.3 Procedimentos Metodológicos 
 

 Primeiramente foram realizadas as coletas de dados, os livros didáticos e as 

entrevistas com os professores de Biologia, partindo disso, realizou-se analise dos 

livros didáticos e analise da prática docente em biologia, tendo como base, critérios e 

documentos educacionais. 

Foi analisado o conteúdo de Genética, especificamente ao que se refere a 

Biotecnologia e a Engenharia Genética segundo os critérios de Vasconcellos e Souto 

(2003), que incluem o conteúdo teórico, os recursos visuais, as atividades propostas 

e os recursos adicionais. 

O primeiro critério é avaliação na abordagem teórica procura-se estabelecer 

critérios voltados para o enfoque científico correlacionando-o com aspectos 

educacionais como, por exemplo, o grau de cognição, o estímulo à problematização 

e o nível de contextualização do conhecimento. 
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Quadro 1 - Critérios para análise do conteúdo teórico em livros didáticos. 

Parâmetro Fraco Regular Bom Excelente 

Adequação à série     

Clareza do texto (definições, termos, etc.)     

Nível de atualização do texto     

Grau de coerência entre as informações 
apresentadas (ausência de contradições) 

    

Outros: Especificar     

 Sim  Não 

Apresenta textos complementares?   

Fonte - Modelo adaptado por Vasconcelos e Souto, 2003. 

O segundo critério são os recursos visuais, observação das imagens veiculadas 

pelos livros didáticos se contemplam questões como a qualidade da impressão, a sua 

inserção ao longo do texto, e a relação estabelecida entre texto e imagem. A função 

das ilustrações é tornar as informações mais claras, estimulando a compreensão e a 

interação entre leitores e o texto científico. 

Quadro 2 - Critérios para análise dos recursos visuais em livros didáticos. 

Parâmetro Fraco Regular Bom Excelente 

Qualidade das ilustrações (nitidez, cor, 
etc.) 

    

Grau de relação com as informações 
contidas no texto 

    

Inserção ao longo do texto 

(diagramação) 

    

Veracidade da informação contida na 
ilustração 

    

Possibilidade de contextualização     

Grau de inovação 
(originalidade/criatividade) 

    

Outros: especificar Sim  Não 

Induzem a interpretação incorreta?   

Fonte - Modelo adaptado por Vasconcelos e Souto, 2003. 

O terceiro critério é analisar as atividades propostas, se o livro propõem 

questões ao final do tema, se há questões que problematizem, estimulam e indiquem 

outras fontes aos alunos, a busca de mais informações. 
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Quadro 3 - Exemplos de atividades propostas utilizadas na complementação e contextualização. 

ATIVIDADES SIM NÃO 

Propõe questões ao final de cada 

capítulo/tema? 

  

As questões têm enfoque multidisciplinar?   

As questões priorizam a problematização?   

Propõe atividades em grupo e/ou projetos para 

trabalho do tema 
exposto? 

  

As atividades são isentas de risco para 

alunos? 

  

As atividades são facilmente executáveis?   

As atividades têm relação direta com o 
conteúdo trabalhado? 

  

Indica fontes complementares de informação?   

Estimula a utilização de novas tecnologias (ex. 
internet)? 

  

Outros: Especificar   

Fonte - Modelo adaptado por Vasconcelos e Souto, 2003. 

O quarto critério foram os recursos adicionais, definindo-se como recursos 

complementares ou adicionais os artifícios encontrados pelos autores para facilitar e 

direcionar a interação entre o livro e os professores e alunos. Esses recursos 

complementares são: glossários, atlas ilustrativos, cadernos de exercícios, guias de 

atividades experimentais, complementam as necessidades do aluno, oferecendo 

novas oportunidades de exercitar o conhecimento em construção e proporcionando 

melhor compreensão das informações trabalhadas ao longo da obra. 

 

Quadro 4 - Exemplos de recursos complementares sugeridos em livros .  

Parâmetro Sim  Não 

Glossários   

Atlas   

Cadernos de exercícios   

Guias de experimentos   

Guia do professor   

Fonte - Modelo adaptado por Vasconcelos e Souto, 2003 

Com o intuito de examinar a prática pedagógica em relação a biotecnologia e a 

engenharia genética, os questionários consistiram em seis (06) questões (Tabela 03).  

 

 

 

 

 

 



21 
 

Tabela 03 - Questões para analise a prática docente em relação a genética, especificamente sobre 

Biotecnologia e Engenharia genética.  

Nº Perguntas  

01 Quais os recursos que senhor (a) utiliza para abordagem do conteúdo sobre genética? 

02  Como o (a) senhor (a) aborda o conteúdo de biotecnologia e engenharia genética em sala 
de aula? 

03  Qual sua principal dificuldade na abordagem do conteúdo de engenharia genética e 

biotecnologia? 

04 O que o senhor (a) pensa sobre o conteúdo de biotecnologia e engenharia genética do 
ensino médio? E sobre a abordagem que o livro didático traz? 

05 O livro didático auxilia o senhor (a) em suas práticas pedagógicas? 

06 Em sua aula o (a) senhor (a) aborda os pontos polêmicos e éticos sobre os temas 
clonagem, células tronco e os organismos geneticamente modificado (transgênico)? 

Fonte - Própria, 2019. 
 

Foram utilizados como base artigos, livros, revistas entre outros voltado para o 

ensino de genética, como as Diretrizes Curriculares Nacionais, a BNCC Comum 

Curricular, e documentos orientadores, como os Parâmetros Curriculares Nacionais 

do Ensino Médio (PCNEM). 
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5 POR UMA DIGRESSÃO DO ENSINO DE BIOLOGIA 

5.1 Biotecnologia/Engenharia Genética nos livros didáticos 

5.1.1 Livro Didático I. # Contato Biologia dos autores Marcelo Ogo e Leandro Godoy 
 
5.1.1.1 Critério 01: Conteúdo teórico 

O livro # Contato Biologia apresenta o conteúdo de genética logo na primeira 

unidade, e tem como o capítulo 6 intitulado “o Código Genético e Biotecnologia”. 

Apresenta 18 páginas de conteúdo, e 9 dessas, é direcionada aos tópicos da 

Biotecnologia e da engenharia genética. 

Quadro 5 - Critérios para análise do conteúdo teórico em livro didático 

Parâmetro Fraco Regular Bom Excelente 

Adequação à série  X   

Clareza do texto (definições, termos, etc.)   X  

Nível de atualização do texto  X   

Grau de coerência entre as informações 
apresentadas (ausência de contradições) 

  X  

Outros: Especificar     

 Sim  Não 

Apresenta textos complementares?  X 

Fonte - Modelo adaptado por Vasconcelos e Souto, 2003. 

O quadro 5, traz resultados da análise do conteúdo teórico do livro didático I, e 

observa-se que alguns dos parâmetros são classificados em regular e bom. Isso se 

deu, devido alguns tópicos não corresponderem o que os documentos orientadores 

propõem. 

Como pode ser observado em dois parâmetros: adequação à série e o nível de 

atualização do texto, segue pouco o que é direcionado como relevante para os 

documentos orientadores, nos aspectos éticos e nas manipulações gênicas.  

A “Transmissão da vida, ética e manipulação gênica” é temática cinco (5) 

apresentada pelas orientações educacionais Complementares aos parâmetros 

curriculares nacionais - PCN+ que os discentes têm que ficar à par das discussões 

sociais, tendo como base na análise de genomas humanos e sua relação intrínseca 

com o aconselhamento genético, na disponibilidade desses serviços, precisa-se todos 

esses pontos fundamentados em uma discussão ética (BRASIL, 2000). 

Desta forma, o parâmetro de adequação à série, não exige um nível de 

conteúdo que realmente seria correspondente para alunos da 3ª série, pontos não se 

encontram pertinentes na literatura, com essa ausência torna fragmentada a 
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compreensão e o entendimento na totalidade do assunto. E nem corresponde o nível 

de atualização que se deveria ter. 

 Aponta principalmente para os pontos positivos da engenharia genética e da 

biotecnologia, na área da medicina em desenvolvimento de medicamentos, exemplo 

disso é, a insulina. Ampliações em vacinas, diagnósticos e auxilia a tratamentos de 

doenças. No campo da agricultura o melhoramento genético de espécies cultiváveis.  

E apresenta a biotecnologia em combate à dengue, por meio de um interrompimento 

no ciclo reprodutivo do mosquito, através de modificações genética (Figura 3). E não 

faz nenhuma explanação a respeito das consequências desses recursos da forma que 

pode influenciar no meio ambiente. 

 

Figura 3 – Ilustração do livro Ogo e Godoy, 2016. A presenta que a biotecnologia influencia 
positivamente no combate à dengue a partir do ciclo de vida do mosquito A. aegypti.  

 

Fonte - Dados da pesquisa, 2019  

 

 Deve-se reconhecer a grande contribuição que essas ferramentas trazem, 

porém, alguns pontos precisam ser discutidos com cuidado, principalmente conceitos 

que envolve ética e moral, como clonagem, células-troncos e entre outros. E nesse 

aspecto o uso do diálogo e tolerância são algumas das categorias utilizadas pela 

bioética a fim de manter o convívio entre sociedades de posturas morais diferentes 

(GARRAFA, 2000). 

E o livro didático faz uma apresentação aparente sobre clonagem, (apesar de 

fomenta a relevância de mais estudo e pesquisas na área da clonagem), transgênicos 

e terapia gênica, abordado apenas o básico, ou seja, os conceitos e sua relevância 

para humanidade, como melhoramento para o cultivo, auxilia em tratamento de 

doenças. 
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Certamente os alunos não ficarão a par de informações atuais, pelo fato do 

conteúdo focar principalmente nos aspectos históricos, na área da biotecnologia, e a 

levar a interpreta que essas ferramentas são apenas favoráveis para a humanidade. 

Não apresentar evento marcante como por exemplo, a clonagem da ovelha Dolly.  

Aborda sobre os transgênicos, mas a literatura não se preocupa, em mostrar na 

realidade o contato com esses produtos, em nosso cotidiano, como exemplo em nossa 

alimentação. 

E os demais parâmetros do conteúdo teórico são analisados com bons, como; 

o Grau de Coerência entre as informações apresentadas (ausência de contradições) 

Clareza do texto (definições, termos, etc.) 

5.1.1.2 Critério 02: Recursos Visuais  

Quadro 6 - Critérios para análise dos recursos visuais em livros didáticos 

Parâmetro Fraco Regular Bom Excelente 

Qualidade das ilustrações (nitidez, cor, etc.)   X  

Grau de relação com as informações contidas no 

texto 

  X  

Inserção ao longo do texto (diagramação)  X   

Veracidade da informação contida na ilustração   X  

Possibilidade de contextualização  X   

Grau de inovação (originalidade/criatividade)  X   

Outros: especificar Sim Não 

Induzem a interpretação incorreta?  X 

 Fonte -: Modelo adaptado por Vasconcelos e Souto, 2003 
 

Todas as ilustrações são de boa qualidade, a cor, a nitidez e estrutura física da 

imagem estão boas, ao longo do texto ocorria o grau de relação com as informações 

contidas no texto.  

Não tem imagem que faça parte do dia a dia, como por exemplo, uma 

alimentação com produtos transgênicos. Traz imagem relacionando ao uso da 

biotecnologia a 8 mil anos atrás, no preparo do queijo e do vinho (figura 4). É relevante 

compreendemos a história, mas, é preciso relacionar com aspectos mais atuais.  
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Figura 4 – Ilustração utilizada no livro de Ogo e Godoy, 2016. A presenta o uso da biotecnologia no 

preparo de pães e queijos. 

 

Fonte - Dados da pesquisa, 2019. 

O livro é carente em inserção diagramação ao longo do texto, há veracidade da 

informação contida na ilustração. E possibilidade de contextualização é fragmentada, 

por não contextualizar com a realidade. E há pouca criatividade, não tem algo 

diferencial marcante em relação aos recursos visuais. 

Pode-se dizer que as imagens não induzem, a interpretação incorreta. Mas o 

texto em si, favorece a uma compreensão, de que tudo, que vem da biotecnologia e 

da engenharia genética é bom, não proporcionando discussão de questões 

contraditórias desses conteúdo.  

5.1.1.3 Critério 03: Atividades Propostas 

Quadro 7 -  Exemplos de atividades propostas utilizadas na complementação e contextualização. 

ATIVIDADES SIM NÃO 

Propõe questões ao final de cada capítulo/tema? X  

As questões têm enfoque multidisciplinar?  X 

As questões priorizam a problematização?  X 

Propõe atividades em grupo e/ou projetos para trabalho do tema 
exposto? 

 X 

As atividades são isentas de riscos para alunos?  - 

As atividades são facilmente executáveis?  - 

As atividades têm relação direta com o conteúdo trabalhado?  - 

Indica fontes complementares de informação? X  

Estimula a utilização de novas tecnologias (ex. internet)?  - 

Outros: Especificar  - 

Fonte - Modelo adaptado por Vasconcelos e Souto, 2003. 

No terceiro critério, pode-se dizer, que o livro apresenta resultados 

insatisfatórios, por não apresentar: atividades práticas, questões no final do capítulo, 

questões priorizam a problematização, atividades em grupo e/ou projetos para 

trabalho do tema exposto. 

Em relação as questões ao final do capítulo, é apresentado em duas parte, 

primeira de atividades com 26 exercícios, e apenas três deles é voltado para a 

biotecnologia e engenharia genética, esses pode ser observado na figura 5. E os 
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demais exercícios são sobre a Genética Mendelianas, abordando a primeira e 

segunda lei de Mendel e enfatizando os processos de hereditariedade. E na segunda 

parte, “Refletindo sobre o tema” coloca 5 questões e apenas uma dela é direcionada 

sobre o tema estudado.  

Figura 5 – Ilustração do livro Marcelo Ogo e Leandro Godoy, (2016.) As 2 questões voltadas para a 
biotecnologia e a engenharia genética de 26 exercícios.  

 

 

Fonte - Dados da pesquisa, 2019. 

 E os tópicos não possuem enfoque multidisciplinar, a biotecnologia abrange 

várias áreas (Figura 6), e assim é essencial que o livro tenha esse olhar da 

multidisciplinaridade, para que haja contextualização, que tudo está interligado de 

forma direta ou indiretamente.  

Figura 6 – Multidisciplinaridade da Biotecnologia.  

 

Fonte - Adaptado por VILLEN. R. A. 2002. 
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Nenhuma atividade prática foi apresentada, muito menos trabalho em grupo é 

proposto, dessa forma, as informações do texto não são reforçadas em exercícios e 

nem em textos complementares, assim transparece que o assunto não é relevante 

para ser discutido.   

Nas últimas páginas do livro, faz indicações de fontes complementares) para 

as informações (Figura 7), isso é muito bom, pois, leva a entender que o assunto não 

se delimita apenas no que está no livro didáticos, que tem muito mais a ser explorado. 

Figura 7 - Ilustração utilizadas no livro de Marcelo Ogo e Leandro Godoy (2016). Indica fontes 
complementares de informação. 

 

 

Fonte - Dados da pesquisa, 2019. 

 

 No final do capitulo, é apresentado um texto complementar, em o tópico 

“explorando o tema”, que aborda sobre o tema: “Existem raça humanas?”, porém, não 

tem muita relação aos assuntos relacionados a biotecnologia e a engenharia genética. 

Mas, traz uma discussão relevante, para se apropriar corretamente de conceitos 

presente da área. 

 

 

 

 

. 
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5.1.1.4 Critério 04: Recursos complementares 

Quadro 8 - Exemplos de recursos complementares sugeridos em livros .  

Parâmetro Sim  Não 

Glossários  X 

Atlas  X 

Cadernos de exercícios  X 

Guias de experimentos  X 

Guia do professor X  

Outros: Especificar  X 

 Fonte - Modelo adaptado por Vasconcelos e Souto, 2003. 

O quarto critério foram os recursos adicionais, define-se como recursos 

complementares ou adicionais os artifícios encontrados pelos autores para facilitar e 

direcionar a interação entre o livro e os professores e alunos.  

Glossários, atlas ilustrativos, cadernos de exercícios, guias de atividades 

experimentais, complementam as necessidades do aluno, oferecendo novas 

oportunidades de exercitar o conhecimento em construção proporcionando melhor 

compreensão das informações trabalhadas ao longo da obra.  

Porém, os livros não possui guia de experimentos, cadernos de exercícios, 

atlas e glossários, apenas o guia do professor. A biotecnologia e a engenharia 

genética são uma das áreas que mais crescem dentro da Biologia, com isso é 

relevante que seja explorada no ensino básico.  

 

5.1.2 Livro Didático II. Biologia Novas Bases autor Nélio Bizzo  

5.1.2.1 Critério 01: Conteúdo teórico 

No livro, Biologia e Novas Bases do autor Nélio Bizzo, o conteúdo de genética 

é apresentado na unidade II, voltado para assuntos Mendeliano. E insere a 

Biotecnologia e Engenharia Genética no capítulo 6 da unidade III, da Evolução 

Biológica, diferente do LD-I, que trata e evolução em umas perspectivas dos 

pensamentos evolucionistas. E o capítulo apresenta 17 páginas e 5 destas tratam o 

tema de interesse da pesquisa. 

Dentro deste capítulo, aborda alguns tópicos: a base material da genética; 

expressão genética; a replicação do DNA; mutações e alterações cromossômicas e 

biotecnologia (heterose, a tecnologia do DNA, amplificação e identificação do DNA, 

organismos geneticamente modificados – genes humanos em bactérias, a vacina 

transgênica e alimentos transgênicos. 

A abordagem do conteúdo teórico (Quadro 9) segundo os critérios de 

Vasconcelos e Souto (2003), é avaliado como bom, por apresentar adequação a série, 
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clareza do texto, sem ausência de contradição e por apresentar textos 

complementares. Esse livro levanta problematização sobre os alimentos transgênicos, 

no entanto, não trata dos avanços na genética humana, por exemplo as pesquisas 

com células troncos, e a clonagem.  

Quadro 9 - Critérios para análise do conteúdo teórico em livros didáticos. 

Parâmetro Fraco Regular Bom Excelente 

Adequação à série   X  

Clareza do texto (definições, termos, etc.)   X  

Nível de atualização do texto   X  

Grau de coerência entre as informações 

apresentadas (ausência de contradições) 

  X  

Outros: Especificar     

 Sim  Não 

Apresenta textos complementares? X  

Fonte - Modelo adaptado por Vasconcelos e Souto, 2003. 

Além disso, incentiva as novas buscas, apresentando textos complementares 

como: “em poucas palavras”; resumos do capitulo com pequenas frases; BioChate  

(Figura 7) que é uma forma de um estudo dirigido.   

Figura 9. Ilustração do livro de Ogo e Godoy, 2016. O texto complementar problematizando 
a biotecnologia e com a engenharia genética. 

 
 

 

Fonte - Dados da pesquisa, 2019. 
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5.1.2.2 Critério 02: Recursos Visuais 

  
Quadro 10 - Critérios para análise dos recursos visuais em livros didáticos. 

Parâmetro Fraco Regular Bom Excelente 

Qualidade das ilustrações (nitidez, cor, etc.)   X  

Grau de relação com as informações contidas no 

texto 

  X  

Inserção ao longo do texto (diagramação)   X  

Veracidade da informação contida na ilustração   X  

Possibilidade de contextualização   X  

Grau de inovação (originalidade/criatividade)   X  

Outros: especificar Sim  Não 

Induzem a interpretação incorreta?  X 

Fonte - Modelo adaptado por Vasconcelos e Souto, 2003. 

 

Os recursos visuais (Quadro 10) apresentam qualidade nas ilustrações, tem 

relação com as informações contidas no texto, apresenta diagramação que facilita o 

entendimento dos alunos, veracidade da informação contida na ilustração, 

possibilidade de contextualização e grau de inovação. Deixa claro que o assunto não 

termina ali, mas, que ainda há muito a ser estudados e muito mais informações. 

No livro de Bizzo (2016) sintetiza um texto sobre transgênicos, porém em 

imagem torna perdida algumas informações, ou torna as confusa, Tem-se como 

exemplo a figura 8. 

Figura 10. Ilustração utilizada no livro de Bizzo (2016). Estas fazem uso inapropriado do tamanho.  

Mudas de soja transgênica 
 

 

Fonte - Dados da pesquisa, 2019. 

Em relação a atividades proposta (Quadro 11) apresenta alguns pontos 

insatisfatórios, por deixar de lado as atividades práticas que são essenciais para uma 

boa contextualização, pois é onde o aluno observar a aplicabilidade do assunto no 

cotidiano.  

E apresenta pontos satisfatórios, favorece a investigação, com apresentação 

de algumas atividades de revisão como; biologia no contexto e exercício de vestibular 

e Enem. E contém exercícios 2 exercícios sobre o tema estudado (Figura 9), diferente 
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do LD I que não apresentava nenhum exercício voltado para biotecnologia e a 

engenharia genética, 

Além do mais, expôs textos complementares, e indicações de outras fontes de 

pesquisas, que instiga as novas buscas em livros e em site como na Figura 10. E 

assim, direciona uma visão para além, do que está no livro didático. 

5.1.2.3 Critério 03: Atividades Propostas 

Quadro 11 - Exemplos de atividades propostas utilizadas na complementação e contextualização. 

ATIVIDADES SIM NÃO 

Propõe questões ao final de cada 
capítulo/tema? 

X  

As questões têm enfoque multidisciplinar?  X 

As questões priorizam a problematização? X   

Propõe atividades em grupo e/ou projetos para 
trabalho do tema 
exposto? 

 X 

As atividades são isentas de riscos para 
alunos? 

-  

As atividades são facilmente executáveis? - - 

As atividades têm relação direta com o 

conteúdo trabalhado? 

- - 

Indica fontes complementares de informação? X  

Estimula a utilização de novas tecnologias (ex. 

internet)? 

X  

Outros: Especificar X  

Fonte - Modelo adaptado por Vasconcelos e Souto, 2003. 

Diante dessa análise é possível afirmar que o LD2 está mais apto para auxiliar 

a escola no processo de ensino aprendizagem do que o LD1, mas, que ainda falta 

alcança com mais prioridade os assunto da biotecnologia e da engenharia genética.  

5.1.2.4 Critério 04: Recursos complementares 

Quadro 12 - Exemplos de recursos complementares sugeridos em livros .  

Parâmetro Sim  Não 

Glossários  X 

Atlas  X 

Cadernos de exercícios  X 

Guias de experimentos  X 

Guia do professor X  

Outros: Especificar   

Fonte - Modelo adaptado por Vasconcelos e Souto, 2003. 

Os recursos complementares (Quadro 12) não apresentam cadernos de 

exercícios, guia de experimentos, atlas e glossários. O livro analisado apresenta 

apenas o guia do professor, sendo carente em recursos complementares. 
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5.2 Biotecnologia e Engenharia Genética, prática docente e os documentos 

orientadores 

Os dados obtidos foram a parti de questionários com perguntas abertas, 

direcionadas aos docentes de Biologia, para averiguar as estratégias que são 

utilizadas, as dificuldades encontradas no ensino de genética com ênfase em 

biotecnologia e engenharia genética, e conhecer as concepções e o relacionando dos 

aspectos morais dos temas (Figura 11). 

Figura 11. Esquema dos tópicos que nortearam os resultados e discussões da pesquisa. 

 

Fonte: Própria do Autor, 2019. 

As identificações e as informações profissionais gerais dos entrevistados são de 

relevância para conhecer o grupo de professores envolvidos no estudo, e esses dados 

estão apresentados no quadro 13. 

Quadro 13. Perfil dos professores entrevistados 

                   NOME (CÓDIGO) 
DADOS   

 
PROFESSOR A 

 
PROFESSOR B 

 
PROFESSOR C 

Instituição  Escola A Escola B Escola C 

Cargo  Docente Docente Docente 
Função  Prof. de Biologia  Prof. de Biologia Prof. de Biologia 
Idade  30 44 43 
Escolaridade  Pós-graduação Mestrado  Pós-graduação 
Formação na área na área Sim  Sim  Sim 
Professor efetivo Sim  Sim  Não 
Atou em outra escola Sim  Sim  Sim  
Tempo de serviço  1 a 5 anos  10 ou mais anos 1 a 5 anos 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.  

Prática docente em genética 
com ênfase na 

Biotecnologia/Engenharia 
Genética

ESTRATÉGIAS

DIFICULDADES 
CONCEPÇÕES
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Na descrição dos perfis dos professores, note-se que alguns dados se destacam 

como o tempo de serviço do professor B com mais de 10 anos na prática educativa, 

atou em diferentes escolas, assim, pode-se dizer, que tem uma trajetória bem longa, 

quanto ao demais professores entrevistados, e além disso, nem todos são efetivos 

como o caso, do professor C. E os docentes entrevistados, possuem uma formação a 

mais que graduação, professores A e C com pós-graduação e professor B com 

mestrado.  

5.2.1 Estratégias dos professores de biologia na abordagem dos conteúdos de 

genética 

Tabela 4. Os recursos utilizados para abordagem do conteúdo de genética.  

Entrevistado Resposta do professor de biologia 

Professor A “Eu utilizo a lousa, pincel, vídeos e práticas” 

Professor B “Eu utilizo quadro branco, pinceis, livro didático, revista, internet, data show e 

televisão” 

Professor C “Eu utilizo quadro branco, pinceis, livro didático, data show, aulas práticas de 

laboratório” 

 Fonte - Dados da pesquisa, 2019. 

Diante das análises da (Tabela 4) entrevista com os professores de Biologia, 

nota-se que as modalidades didáticas adotadas como estratégias para abordagem do 

conteúdo de genética, incide em aula expositiva e em aula prática. A aula expositiva 

consiste numa preleção verbal utilizada pelos professores com o objetivo de transmitir 

determinadas informações aos seus alunos (RONCA & ESCOBAR, 1986).  

Já aulas práticas, possibilitam uma compressão maior nos conteúdos abstratos, 

sendo assim, essa modalidade didática é essencial em Biologia, como no ensino de 

Ciências de forma geral. Os autores Campos e Nigro (2009), classifica as atividades 

práticas em demonstrações práticas e experimentos ilustrativos e descritivos. O 

conceito de ambas, consiste em demonstrações práticas “concretas”, diferem em que 

a primeira é realizada pelo professor, e os experimentos ilustrativos e descritivos são 

realizados pelos alunos. 

E os principais recursos didáticos utilizados pelo professores entrevistados são, 

quadro branco e o livros didático. A utilização do quadro branco na maioria das vezes 

é direcionada para uma aula tradicional, transmitido os conteúdos de forma mecânica, 

para uma mera reprodução. E os livros didáticos são os principais instrumento 

adotados nas escolas para professores e alunos, quando utilizado com suporte são 
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de relevância, mas, quando utiliza-se como única fonte para o processo de ensino e 

aprendizagem se torna preocupante.   

Nota-se, que para ensinar genética, além do quadro branco e do livro didático, 

o professor B utiliza revistas, internet e televisão, de certa forma é um direcionamento 

para alfabetização cientifica, que na contemporaneidade se faz primordial, e nessa 

perspectiva comenta Justina e Rippel (2003): 

Na atualidade, há uma preocupação crescente com o baixo nível de 

alfabetização científica e tecnológica na população geral. Na genética, dentre 

as diversas pesquisas sobre o ensino, observa-se um interesse de parte dos 

pesquisadores pela elaboração e/ou inserção de recursos didáticos que 

facilitem e aumentem a compreensão dos alunos dos diferentes graus de 

ensino. Estes incluem softwares, jogos, modelos didáticos, entre outros  

recursos (p.03). 

E para acompanhar esta necessidade é preciso que os professores 

compreendam as origens das inovações científicas e tecnológicas; lutem contra as 

desigualdades impostas pelo capital e pelo exercício do poder e proporcionem aos 

estudantes um desenvolvendo humano e integralmente (NASCIMENTO ET AL. 2010).  

Desta maneira, observa-se a importância da mídia e das ferramentas 

tecnológicas para divulgações de informações, porém, um certo cuidado deve ser 

tomado nesse meio, pois, segundo Barni (2010) na maioria das vezes, o que é 

transmitido na televisão, revistas, jornais não são informações claras e nem 

completamente concretas, podendo levar à compreensão errada e fragmenta-las. 

E com isso, a escola tem o papel de colocar as informações claras e 

completamente concretas aos alunos, sendo que, a escola é uma fonte primordial para 

o desenvolvimento do ser humano, nela, há enriquecimento por meio do convívio, 

debate de ideias, questionamento, e assim, possibilita uma atuação na sociedade de 

forma crítica, podendo fazer a diferença em seu meio. Mas, para isso, é necessário 

qualidade, do sistema, das escolas, das formações dos profissionais e dentre outros 

quesitos. 

Nesse direcionamento, Bueno (2001) coloque que a educação escolar 

representa um importante instrumento não só de formação científica, como também 

de formação humana, uma vez que à escola é delegada a função de formadora de 

cidadãos atuantes na sociedade em que estão inseridos. 
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Tabela 5.  A forma que é abordado o conteúdo de biotecnologia e engenharia genética  

Entrevistado Resposta do professor de biologia 

Professor A “Eu utilizo a lousa, pincel, vídeos, prática e pesquisa utilizadas” 

Professor B “Eu utilizo aulas teóricas, prática e dinâmicas. 

Professor C “Eu utilizo data show, aulas práticas de laboratório” 

Fonte - Dados da pesquisa, 2019. 

Na tabela 5, é possível observar que a maioria dos professores deixam de 

utilizarem certos recursos na abordagem dos assuntos de biotecnologia e engenharia 

genética que utilizavam na genética de forma geral. Não apresentam nenhum outro 

recurso, além da dinâmica. Seria interessante se os professores acrescentar-se em 

suas práticas educativas debates, trabalhos individuais, projetos e entre outros.  

Nessa questão, note-se que os professores adotam praticamente as mesmas 

modalidades didáticas, aulas expositivas e aulas práticas, e deixam de utilizarem 

certos recursos, os professores A e B, deixam de utilizarem recursos essenciais, como 

internet, revistas, vídeos e televisão para o ensino da biotecnologia e engenharia 

genética.  

E os conteúdos de biotecnologia e engenharia genética trazem 

dimensionamento de avanço, problematização, divulgação por meio da mídia, assim, 

é necessário que se esteja com os recursos adequados para uma melhor concepção 

e materialização de entendimento, de acordo com Rocha (2013) os instrumentos da 

mídia e da divulgação científica exercendo papel complementar ao levantar questões 

polêmicas, aponta para a democratização do conhecimento, discussão de caminhos 

legitimadores e para o desenvolvimento da sociedade.   

E quando legitimada, as leis devem ser vista como um ponto de partida e não 

de chegada, pois na medida em que determinados direitos são estabelecidos 

legalmente, o trabalho pela sua concretização assume outra forma (Piletti, 1990).  

5.2.2 Principais dificuldades na abordagem dos conteúdos biotecnologia e 
engenharia genética e o enfoque de temas polêmicos  

Tabela 6. A principal dificuldade na abordagem da biotecnologia e engenharia genética.  

Entrevistado Resposta do professor de biologia 

Professor A “A informática, pois a escola não disponha de computadores e internet. (Para entrar 

no banco de dados)” 

Professor B “Falta de recursos para desenvolver as aulas práticas” 

Professor C “Materiais para elaboração de prática de laboratório” 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 
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Na tabela 6, os professores apresentam as principais dificuldades enfrentadas 

para abordagem dos conteúdos de biotecnologia e engenharia genética no ensino 

médio, que são falta de recursos para desenvolvimento de aulas práticas e a 

informática.  

A informática tem sua relevância para busca de informações de maneira 

rápidas, já que se trata de informação automáticas, dispondo de uma gama de 

conhecimento diferenciado em entorno de um determinado tema, assim, é ferramenta 

enriquecedora para o processo de ensino e aprendizagem, e é muito útil em todas as 

modalidades didáticas e sua relevância é indiscutível quando se apropria de maneira 

adequada.  

Evidencia-se nas falas dos professores B e C, certas dificuldades para 

realização de aulas práticas, por falta de recursos, isso leva a dedução que esses 

professores não fazem o tanto de aula prática que gostaria de fazer ou realizam de 

forma fragmentada por falta de materiais. 

As aulas práticas são bastante discutida, especialmente quando se trata de 

aula prática no laboratório, neste contexto Queiroz (2004) diz que os profissionais de 

ensino, afirmam que este problema (não realiza aulas práticas) é devido à falta de 

laboratório ou de equipamentos que permitam a realização. 

No entanto, o professor não deve delimitar suas aulas prática por falta de 

laboratório ou de materiais, segundo Bassoli (2014) é grande mito que para se realizar 

atividades práticas é indispensável um laboratório de Ciências, quantas escolas que 

não possuem infraestrutura laboratorial, mas que realizam atividades práticas em 

locais improvisados e com materiais de baixo custo e/ou emprestados.  

Os espaços não formais podem serem apontados possíveis para realizações 

de atividades práticas. Nessa perspectiva qualquer professor pode realizar aula 

prática, independe da escola oferecer ou não laboratório, embora exija mais do seu 

tempo e trabalho. 

No ensino de biotecnologia e engenharia genética, pode-se utilizar aulas 

práticas muito simples e eficazes, por exemplo tema de transgênicos, pode-se solicitar 

a turma que identifique produtos transgênicos por meio do símbolo, mais presentes 

no dia a dia, e além disso, fazer comparação entre alimentos orgânico com alimentos 

transgênicos, destacar as principais diferenças entre eles, isso pode ser feito em o 

milho, tomate, soja que são produtos bem presentes no cotidiano das pessoas. 
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E assim, entra em cena o compromisso, se professor sabe que pode melhorar 

ou facilitar a compreensão dos alunos sobre determinado assunto, com aulas práticas, 

mesmo que escola não disponha de recurso, é necessário que estingue a criatividade 

e pesquise para exercesse-as com estar em alcance. 

Tabela 7. A abordagem dos pontos polêmicos e éticos sobre os temas clonagem, células tronco e os 

organismos geneticamente modificado (transgênico).  

Entrevistado Resposta do professor de biologia 

Professor A “Sim, pois é de suma importância para a atualidade” 

Professor B “Sim, procuro relacionar com os acontecimentos que passa nos jornais, as 

últimas tecnologias sobre combate ou a cura de doenças”  

Professor C “Sim, esses pontos polêmicos o que mais chama atenção do aluno são 

organismos geneticamente modificados, causa debates e discussões 

relacionados os convívios com esses alimentos” 

Fonte - Dados da pesquisa, 2019. 

Na tabela 7, é exposto a abordagem de temas polêmicos, como clonagem, 

células tronco e os organismos geneticamente modificado (transgênico) pelos os 

professores entrevistados, todas afirmaram que fazem abordagem desses temas em 

sala de aula. É possível observar que a resposta do professor A é superficial, acredita-

se que desde de muito tempo os assuntos que envolvem Ciência, principalmente 

organismos vivos foram necessárias a ética e a moral. 

Em nenhuma das falas, constata-se referente as células-troncos, terapia 

gênica, clonagem e entre os temas que são essenciais serem discutidos em sala de 

aula de genética, apenas a professora C, argumentou sobre os transgênicos.  

Nesse sentido, o conteúdo teórico na escola não proporcionará aos alunos, 

competências e habilidades nas temáticas que envolvem parte de uma discussão 

ética e moral, como os documentos orientadores estabelecem, PCNEM (2002), escola 

é fundamental para proporcionar um conhecimento maior sobre a vida e a vida 

humana, permitindo ao aluno posicionar-se frente a questões polêmicas como as que 

tratam da manipulação do DNA. 

Se o conteúdo teórico não coloca problematização diante dos feitos da 

biotecnologia e da engenharia genética, certamente não haverá questionamentos de 

quem serão os principais beneficiados, com essas técnicas e métodos, o qual tão 

pouco discutirão as interferências dos transgênicos para o ambiente e para sociedade. 

Nesse quesito de problematizar e contextualizar o professor enfrenta certas 

dificuldades, devido a sua formação. Na grande maioria dos cursos de licenciatura é 
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dada maior ênfase ao conteúdo específico, sem ligação com o conteúdo pedagógico, 

colocando o professor fora do processo educacional e da realidade escolar 

(TOLENDINO & ROSSO, 2008).  

Claro, que se deve reconhecer os avanços que essas ferramentas trouxeram 

para sociedade, inclusive em diversos campos, destacando novas fronteiras e 

possibilitados novos avanços, diante dessas vertentes, as práticas docentes devem 

nortear, preparados alunos que saiam do ensino médio se posicionado e discutindo 

temas biotecnologia e da engenharia genética.   

5.2.3 A concepção dos professores de Biologia sobre o conteúdo de genética 

no ensino médio  

Tabela 8 - A opinião sobre o conteúdo de genética no ensino médio e sobre a abordagem que o livro 
traz. 

Entrevistado Resposta do professor de biologia 

 
Professora A 

“A genética é de suma importância para entender suas características e o porque 
somos parecidos com os avôs. O livro didático ele é pobre em informação sobre 
o assuntos, é necessário fazer pesquisa sobre o assunto” 

 

Professora B 

“É fundamental o conteúdo da genética, para compreendermos o processo da 

transmissão de características desejáveis ou não. O livro didático atual da escola 
não traz um aprofundamento, é necessário pesquisar livros de anos anteriores 
para melhor entender”.  

 

Professor C 

“É muito importante o conteúdo, gosto de aborda a genética, e o livro didático 

facilita a vida do professor e aluno”  

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

A tabela acima (Tabela 8) demostra as opiniões dos professores sobre 

conteúdo de Genética no Ensino Médio e a forma que o assunto se encontra 

distribuído nos livros didáticos. Todos os entrevistados reconhecem a relevante do 

conteúdo para os alunos os alunos, e é possível observar que um direcionamento 

maior dessa importância direcionada para genética mendeliana, principal nos 

aspectos da hereditariedade.  

Não notou-se nenhum comentário sobre os assuntos que estão em alta na 

genética, de biotecnologia e a engenharia genética, e isso leva a um questionamento 

de que os professores não associe esses assuntos como parte da genética, ou não 

tem uma preocupação ou conhecimento da magnitude desse assuntos na atualidade.  

E prática docente sofre reflexo de uma licenciatura com a visão tradicional, que 

pauta modelo da racionalidade técnica, que fragmentação do conhecimento, onde o 

professor, passa ser visto apenas como mero transmissor da ciência.   

Nesse sentido, é possível a ponta a formação continuada dos professores, que 

são pontos pertinentes, as políticas educacionais colocarem a formação continuada 

como primordial, para a atualização do docente, porém na realidade se encontra mais 
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com um obstáculo, como aponta o estudo do Instituto Ayrton Senna (IAS) com The 

Boston Consulting Group (BCG), A maioria das atividades de formação continuada 

com professores no Brasil (70%) tem baixa eficácia. E um dos principais motivos que 

acarreta desafios na formação continuada é apontado por Freitas et al. (2006) 

Fatores limitantes como sobrecarga de trabalho dos professores e 

consequente falta de tempo para a realização de tarefas extraclasse, são 

desafios que devem ser enfrentados e superados pelos administradores e 

gestores do ensino público, que necessitam investir na formação continuada 

de seus professores, garantindo assim a constante atualização e o estimulo 

necessário para o seu bom desempenho em sala de aula, que se reflete na 

aprendizagem de seus alunos (p. 111). 

Tudo isso, certamente refleti na prática docente, desatualização e falta de 

aperfeiçoamento, logo, a formação continuada é essencial e precisa ser um processo 

constante, para proporcionar confiança aos membros escolares. E essa formação 

continuada é legal, garantida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, 

[...] preveja a formação continuada dos gestores e professores para que estes 

tenham a oportunidade de se manter atualizados quanto ao campo do 

conhecimento que lhes cabe manejar, trabalhar e quanto à adoção, à opção 

da metodologia didático-pedagógica mais própria às aprendizagens que 

devem vivenciar e estimular, incluindo aquelas pertinentes às Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) (p. 49). 

Para ensina genética não é diferente, o professor precisa ter formação 

continuada, é basal para sua qualificação. O nível de informações são bastante 

elevadas no dia-a-dia, com diversas fontes norteando conhecimento de maneira 

instantânea. Sendo assim, o professor tem que estar preparado para adquirir 

conhecimento e torna-lo produtivo para si e para seus alunos.  

E as opiniões (Tabela 8) relacionadas aos livros didáticos, os professores A e 

B dizem que os livros didáticos são carentes de informações, e professora B 

argumenta que é necessário a utilização de livros anteriores. Em contrapartida o 

professor C diz que o livro é muito importante e que facilita a vida do professor, e 

enfatiza que gosta de aborda genética.  

Tabela 9 - Auxílio do livro didático de biologia na pratica docente em relação Biotecnologia/Eng.  

Genética. 

Entrevistado Resposta do professor de biologia 

Professor A Sim.  

Professor B “Sim, totalmente me baseio por ele, muito importante” 

Professor C “Sim, ajuda muito porque traz bons exemplos que não faz parte (muitas vezes) 
do nosso cotidiano” 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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E outra pergunta é direcionado aos professores relacionado ao livro didático se 

auxilia ou não com a prática docente, afirmam que os livros didáticos auxiliam em suas 

abordagem dos assuntos de biotecnologia e engenharia genética (Tabela 9), porém é 

observa-se um grau de incoerência na fala da professora A, primeiramente responde 

que o livro didático é pobre de informação que é necessário fazer pesquisas em outras 

fontes, e nessa fala diz que o livro didático contribui com sua prática docente em 

relação aos assuntos de Biotecnologia/Engenharia Genética. 

Sabe-se, que os livros didáticos são instrumentos de informações, que 

precisam ser de qualidade para que atuem como subsidio para fornecer aos alunos e 

aos professores um processo de ensino-aprendizagem eficiente. Mas, para isso o 

conteúdo da disciplina precisa ser abordado de forma contextualizada e 

interdisciplinar fazendo sentido para os discentes. Além do livro didático, o professor 

deve estar habilitado. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando iniciou-se o trabalho de pesquisa constou-se que dentro da Biologia, a 

genética é uma das áreas que mais se destaca, devido aos grandes avanços da 

biotecnologia e da engenharia genética, em contrapartida, é dos temas que os alunos 

apresentam maiores dificuldades para debater e posiciona-se, e por isso, foi 

importante averiguar como é proporcionada a biotecnologia e da engenharia no ensino 

médio. 

Diante disso, a pesquisa teve como objetivo geral analisar o conteúdo de 

genética no livro didático e prática docente no ensino médio com ênfase em uma 

aprendizagem significativa na biotecnologia e na engenharia genética. Constata-se 

que o objetivo geral foi atendido porque efetivamente o trabalho conseguiu demostrar 

certas fragmentações em temas da genética, refletindo na descontextualização dos 

conteúdos, logo não possibilitando em uma aprendizagem significativa. 

O objetivo especifico inicial foi entender os conteúdos teóricos, os recursos 

visuais, as atividades propostas e adicionais dos livros adotados pelas escolas 

públicas do município de Humaitá. Este foi alcançado pois, foi evidenciado que nos 

dois livros analisados, que não apresentam de forma concreta alguns critérios por não 

possibilitar atividades práticas e problematização.  

O segundo objetivo especifico, foi como o livro didático trata os aspectos sociais 

e éticos para uma educação biotecnologia e engenharia genética, neste foi possível 

identificar que um dos livros apresentava uma certa preocupação com esses 

aspectos, possibilitando textos complementares e indicando outras fontes e site para 

pesquisas, o outro livro didático analisando não possibilitou esses quesitos. 

O terceiro objetivo especifico foi de identificar as estratégias dos professores 

de biologia na abordagem dos conteúdos que envolvem genética, esse foi atingido 

pois note-se que desenvolvem estratégia para ensinar genética, através de aulas 

expositivas, quadros brancos, experimentos e atividades práticas, porém para ensinar 

biotecnologia e engenharia genética argumentaram dificuldades em relação a 

informática e em recursos para desenvolverem aulas práticas nessa área. 

O quarto objetivo especifico, verificar a concepção que os professores têm 

sobre este tema, os professores dizem em reconhecerem a relevância dos assuntos 

de biotecnologia e engenharia genética na atualidade. Mas, levanta-se que os 
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docentes se prendem aos ensinamentos mendelianos, principalmente sobre 

hereditariedade. 

A pesquisa partiu da hipótese de que os instrumentos e práticas educacionais 

requerem muitos esforços para concretizar o que documentos legais e políticas 

educacionais propõem ao ensino médio porque as melhorias tecnológicas e a gama 

de conhecimentos que há sobre material genético avançou-se muito. Logo, foi 

possível respondeu o problema, que ainda é grande o “abismos” entre os assuntos de 

Biotecnologia e Engenharia Genética no ensino de biologia no ensino médio com o 

que são propostos pelos documentos legais e as políticas educacionais. 

A partir da metodologia foi possível averiguar que os livros didático analisados 

indicaram resultados distintos em alguns quesitos, o livro didático II concedia com os 

documentos basais, como contextualização de imagens e conteúdo, marcado com 

problematizações sobre transgênicos e terapia genica. E divergiam em alguns pontos 

como as atividade propostas, a supervalorização da biotecnologia e da engenharia 

genética. 

Em relação prática docente foi possível identificar através dos questionários 

vários fatores que perneiam a prática educativa, entre esses, o livro didático por ser o 

principal recurso do professor, provocando delimitação na abordagem conteúdo, 

refletido em um ensino descontextualizado, provido da precarização da formação 

docente, impossibilitado de um maior preparo e atualização e além disso, falta de 

recursos para desenvolverem suas práticas pedagógicas. 

E dentre esses fatores, tem-se o neoliberalismo que influenciam fortemente na 

educação, para que seja desenvolvida de forma plena, devido à falta de investimento 

na educação, pois tudo está relacionado ao mercado de trabalho capitalista, de certa 

forma, há influência nas políticas educacionais, e se torna um fator agravante da má 

qualidade da educação no Brasil. Sendo assim, precisa-se questionar as políticas que 

cercam a educação, para que novos caminhos sejam direcionados. 

Diante, das diversas formas que a educação vem sendo sucateada, para se 

chegar em uma aprendizagem significativa engenharia genética e da biotecnologia 

várias lacunas precisam ser preenchida e uma dela é desenvolver nos alunos um olhar 

crítico em perante a sociedade, possibilitado posicionamento sobre os aspectos éticos 

e morais de temas decisivos.  

Entretanto é notório o afastamento entre teoria e prática no que é proposta para 

o ensino de Biologia, com ênfase na genética, sendo assim, faz-se necessário uma 
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avaliação rigorosa dos livros didáticos antes de chegarem as escolas e que não haja 

acomodação somente dessa ferramenta na prática educativa. 

E além do mais, a formação docente, a disponibilização de cursos de 

aperfeiçoamentos profissionais, deve ser garantido de forma eficaz, refletindo de 

maneira expressiva na educação básica, pois o estudo mostrou, através das análises, 

que se faz necessário, um ensino de biotecnologia e engenharia genética mais 

coerente frente a realidade dos livros didáticos e das práticas docentes. 
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