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Resumo 
Este trabalho teve por objetivo identificar as principais tendências da pesquisa em ensino de 
Biologia das dissertações e teses (DTs) publicadas de 2007 a 2009. Estas foram buscadas no 
Banco de Teses da CAPES e analisadas quanto ao ano, nível de ensino abordado, local da 
produção, subárea da Biologia e foco temático. Percebe-se um crescimento do número de DTs 
durante esse período.Verificou-se que a maioria das DTs são produzidas em instituições 
públicas (74%), do Sudeste do país (47%), principalmente de São Paulo (22%), como a 
UNESP e a USP. Percebe-se que entre os trabalhos não há uma área específica da Biologia 
predominante. Os níveis escolares mais pesquisados são o Médio (46,2%) e o Superior 
(34,1%), sendo Recursos Didáticos o foco temático da maioria das pesquisas (16,6%).  
Palavras-chave: Pesquisa em Ensino de Biologia, Produção Científica, Dissertações e Teses. 

 

Abstract 
This work aimed to identify the most import trends in the research on science education found 
in theses and dissertations (DTs) published from 2007 to 2009. These were searched in the 
CAPES Theses Databank and analyzed in relation to the school year and level of the students, 
location where the study was performed, Biology subarea and thematic focus of the study. A 
growth in the number of DTs during this period was noted. The majority of the DTs were 
produced in public institutions (74%), of the Southeast region of Brazil (47%), mostly from 
São Paulo (22%), like UNESP and USP. No specific subarea of Biology predominated within 
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the works analyzed. The teaching levels most studied were the High School, or “Médio” 
(46,2%) and the University, or “Superior” (34,1%), being Didactic Resources the  thematic 
focus from the majority of these works (16,6%).  
Key-words: Science Education Research, Scientific Production, Theses and Dissertations. 

1. Introdução 

A pesquisa em Educação no Brasil é atividade regularmente existente desde fins da 

década de 1930. Teixeira (2008) divide a história da pesquisa em educação em dois períodos: 

da primeira metade do século XX até a década de 1970, época em que a pesquisa era feita 

pelos institutos de pesquisa e centros ligados a órgãos governamentais, e um segundo período, 

a partir das décadas de 60 e 70 até os dias de hoje, com o surgimento dos programas de pós-

graduação que se tornaram os grandes centros produtores de pesquisa. 

A pesquisa em Ensino de Ciências vem, desde a década de 70, crescendo 

progressivamente. Segundo Megid Neto (2007), esta é a 

 
área de ensino e pesquisa que abrange estudos e ações educacionais no 
campo das denominadas ciências da natureza (Biologia, Física, Química e 
Geociências), direcionados para os diversos níveis escolares da educação 
básica e superior, bem como aos estudos e ações voltados para processos 
educacionais não-escolares, visando a alfabetização cientifica, a divulgação 
e a popularização das ciências da natureza ao público em geral. Também são 
inseridos na área os estudos no campo da Educação Ambiental, da Educação 
em Saúde e da Sexualidade, desde que correlacionados com o ensino das 
ciências da natureza em processos escolarizados ou não-escolarizados 
(MEGID NETO, 2007, p. 341-342). 
 

 Antes do surgimento dos programas de pós-graduação no Brasil, a pesquisa em Ensino 

de Ciências já era feita em institutos, como a FUNBEC (Fundação Brasileira para o 

Desenvolvimento do Ensino de Ciências) e o IBECC (Instituto Brasileiro de Educação, 

Ciência e Cultura) e era fortemente influenciada pelos grandes projetos americanos e ingleses, 

tais como o BSSC (Biological Sciences Study Commitee) na área de Biologia, e o PSSC 

(Physical Sciences Study Commitee), na área de Física (MEGID NETO, 2007; MALDANER; 

ZANON; AUTH, 2007).  Alguns autores, tais como Slongo (2004 apud TEIXEIRA, 2008) 

não qualificam as ações empreendidas nesse período como pesquisa, no sentido específico do 

termo, mas como atividades de cunho pedagógico. De fato, no período anterior à década de 

70, a área de Ensino de Ciências não estava claramente instituída, enquanto campo de 

pesquisa. Na verdade, existia um esforço em qualificar a prática de sala de aula através da 

produção de subsídios didáticos (SOARES et al., 2007). 

 Somente com a instalação dos primeiros programas de pós-graduação é que se iniciou 

a consolidação da pesquisa em ensino de Ciências propriamente dita. Esse processo teve 
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início nas Universidades de São Paulo e do Rio Grande do Sul que foram as pioneiras na 

implantação de programas de pós-graduação, tendo as primeiras defesas de dissertações em 

1972 (SLONGO; DELIZOICOV, 2006; TEIXEIRA; MEGID NETO, 2006).  

Inserida no campo do ensino de Ciências, a pesquisa em ensino de Biologia também 

foi despontando, vagarosamente a princípio, e apresenta um bom crescimento atualmente 

(SLONGO; DELIZOICOV, 2006). De acordo com Teixeira (2008) o significativo acervo de 

teses e dissertações dessa área conta com 458 dissertações e teses defendidas no Brasil de 

1972, ano da primeira defesa de dissertação em ensino de Biologia, até o ano de 2004. 

Devido à importância dessa área no contexto da pesquisa em Educação, vários 

pesquisadores realizaram estudos das principais tendências da pesquisa em Ensino de 

Ciências e Biologia em dissertações e teses (TEIXEIRA; MEGID NETO, 2006; SLONGO; 

DELIZOICOV, 2006; SLONGO; DELIZOICOV, 2010; FERNANDES, 2009).  

Em um desses estudos, Slongo e Delizoicov (2010) consideram que a pesquisa em 

Ensino de Biologia pode ser dividida em três fases. Na primeira, que vai do início dos anos 70 

até meados de 80, a pesquisa inclina-se ao modelo empirista-positivista, dentro de uma 

perspectiva tecnicista. A segunda fase é de transição, que é marcada pelo surgimento de 

pesquisas relacionadas à cognição, dentro de uma perspectiva mais crítica e qualitativa, 

envolvendo a análise dos sujeitos, programas, projetos e instituições. A partir da década de 

90, é a fase de diversificação e amplificação nas pesquisas, priorizando-se problemas da 

aprendizagem ou da construção do conhecimento, abordados sob a ótica de novos 

pressupostos teóricos, como a influência construtivista, e novas condutas metodológicas 

(SLONGO; DELIZOICOV, 2010). 

Com a instituição pela CAPES da Área de Ensino de Ciências e Matemática (Área 46) 

em 2000, o número de dissertações e teses na área de Ensino de Biologia apresentou um 

aumento significativo, graças ao fortalecimento da pós-graduação. De 2006 até 2009 o 

número de programas dessa área cresceu 92,8%, corroborando para o aumento no número de 

teses e dissertações defendidas no campo (CAPES, 2010). Porém, a partir de 2011 essa área 

foi extinta pela CAPES, ficando os programas de pós-graduação de Ensino de Ciências e 

Matemática inseridos na área de Ensino, juntamente com programas de outras áreas (CAPES, 

2011). 

Com o significativo crescimento do número de pesquisas no período de 2006 a 2009, 

novas tendências podem estar surgindo na pesquisa em Ensino de Biologia, talvez diferentes 

daquelas identificadas por autores como Teixeira e Megid Neto (2006) ou Slongo e 

Delizoicov (2006). Diante disso, esse trabalho teve por objetivo identificar e caracterizar as 
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principais tendências da pesquisa em Ensino de Biologia nas teses e dissertações defendidas 

no período de 2007 a 2009. 

 

 

2. Procedimentos metodológicos 

O corpus sobre o qual recaiu a análise presente nesta pesquisa são resumos de 

dissertações e teses de Ensino de Biologia defendidas no período de 2007 a 2009 no Brasil. 

Para obtê-los, utilizamos o Banco de teses da CAPES (Disponível em: 

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/Teses.do) utilizando-se “Ensino de Biologia” como 

palavra-chave para a busca. Foram obtidos um total de 416 teses e dissertações, sendo em 

seguida feita uma triagem daqueles trabalhos que realmente correspondiam à pesquisa em 

Ensino de Biologia. 

Consideraram-se para este levantamento, as pesquisas relacionadas ao ensino de 

Biologia desenvolvidas no Ensino Médio e Superior, assim como, no Ensino Fundamental 

através da disciplina Ciências. As pesquisas específicas de Educação Ambiental, Educação 

em Saúde e Educação Sexual que não foram diretamente relacionadas ao ambiente escolar 

foram desconsideradas, porque a análise destas acabaria desvirtuando o objetivo desta 

pesquisa. 

As dissertações e teses foram analisadas a partir dos seus títulos, palavras-chave e 

resumos. A leitura atenta dessas informações permitiu a classificação dessas pesquisas de 

acordo com as seguintes categorias: ano da publicação, local onde foi desenvolvida a 

pesquisa, instituição de ensino superior (IES) do programa de pós-graduação a qual o autor 

estava vinculado, principais focos temáticos, subárea da Biologia privilegiada e nível escolar 

privilegiado pelas pesquisas. 

A categoria “subárea da Biologia” foi dividida segundo Teixeira (2008), com algumas 

modificações. Considerou-se como subárea da Biologia: Biologia Geral (quando o trabalho 

tomou a biologia ou as ciências biológicas, em termos gerais, sem se preocupar com um 

conteúdo ou conceito de modo especifico); Botânica; Zoologia; Ecologia; Anatomia, 

Morfologia e Fisiologia Humana; Citologia/Histologia; Bioquímica; Microbiologia; 

Imunologia; Genética e Biologia Molecular; Evolução; Educação Ambiental; Educação em 

saúde; Educação sexual; outras Subáreas (estudos que abrangiam conteúdos de duas ou mais 

áreas de forma integrada, como por exemplo, Biologia e Física; Biologia e Química, Biologia 

e Geologia etc.). 
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 Na categoria de classificação “Foco Temático” foi seguido o trabalho de Megid Neto 

(1998) no Catálogo de teses e dissertações do CEDOC (Centro de Documentação em Ensino 

de Ciências): Currículos e Programas, Formação de Professores, Conteúdo-Método, Recursos 

Didáticos, Formação de Conceitos, Características do Professor, Características do Aluno, 

Organização da Escola, Organização da Instituição/Programa de Ensino Não-Escolar, 

Políticas Públicas, História do Ensino de Ciências, História e Filosofia da Ciência e Outro. 

Esses focos temáticos contemplam tanto elementos mais internos do processo de ensino-

aprendizagem escolar, como elementos da organização do macro/micro sistema educacional e 

também elementos históricos e filosóficos da Educação em Ciências.  

Os dados foram organizados em planilhas, tabelas e gráficos com o objetivo de 

facilitar a análise das principais tendências.  

 

3. Resultados e discussão 

Foram identificadas no Banco de Teses da CAPES 223 pesquisas em ensino de 

Biologia defendidas no período de 2007 a 2009, sendo que destas 165 (74,0%) foram 

dissertações de mestrado acadêmico, 33 teses de doutorado (14,8%) e 25 dissertações de 

mestrado profissionalizante (11,2%).  

 

Figura 1: Distribuição temporal das dissertações e teses em ensino de Biologia no período de 2007 a 
2009 disponíveis no Banco de Teses da CAPES (N=223) 

 

Pode-se notar que houve um aumento da produção acadêmica ao longo desses três 

anos (Fig. 1) e esta é uma tendência que, segundo Teixeira e Megid Neto (2006), vem desde o 

surgimento das primeiras dissertações em Ensino de Biologia em 1972. Nos três anos 

analisados, a média anual de trabalhos defendidos em ensino de Biologia foi de 74,3 

trabalhos, enquanto que de 1972 a 2004 essa média é igual a 13 (TEIXEIRA; MEGID NETO, 
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2006). Percebe-se que cada vez mais a pesquisa em ensino de Biologia vem ganhando força. 

Pode-se destacar, como uma das causas disso, a implantação no ano 2000 da área de Ensino 

de Ciências e Matemática na CAPES, juntamente com os esforços desta instituição em 

expandir cada vez mais os programas de pós-graduação no Brasil (CAPES, 2010). Apesar de 

ter tido tão bons resultados em relação tanto à criação de novos programas de pós-graduação 

como à publicação de DTs e artigos, essa área tornou-se extinta pela CAPES em 2011, sendo 

substituída pela área de Ensino (CAPES, 2011). 

Quanto à natureza das IES nas quais esses trabalhos foram defendidos, verificou-se 

que a maioria foi realizada em instituições federais (Fig. 2). Campos e Fávero (1994), ao 

analisar o quadro nacional da pesquisa em educação identificaram um crescimento dos 

programas de pós-graduação, nessa área, em universidades estaduais, mas sempre com as 

federais prevalecendo sobre as demais. O que se pode perceber com isso é o importante papel 

das instituições públicas no cenário da pesquisa em ensino de Biologia. Estas ainda são 

responsáveis tanto pela maior parte da produção de teses e dissertações nacionais, quanto pela 

organização de eventos científicos na área, que são tão importantes para a divulgação das 

pesquisas (NARDI; ALMEIDA, 2004; DELIZOICOV, 2004). 

 

Figura 2: Natureza das IES em que as dissertações e teses em ensino de Biologia disponíveis no 
Banco de Teses da CAPES defendidas no período de 2007 a 2009 (N=223) foram produzidas.  

 

Outra característica importante dessa produção é a sua distribuição desigual no 

território nacional, com concentração da maior parte dos trabalhos na região Sudeste (Fig. 3), 

resultado também identificados em pesquisas anteriores (TEIXEIRA; SILVA; ANJOS, 2009; 

TEIXEIRA; MEGID NETO, 2006; SLONGO; DELIZOICOV, 2006; GOLDBACH; 

MACÊDO, 2007; CAMPOS; FÁVERO, 1994). Essa distribuição tanto acompanha a 
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desigualdade do desenvolvimento econômico nas regiões quanto a desigualdade regional do 

número de programas de pós-graduação. Ao analisar o relatório de avaliação trienal de 2010 

da extinta área 46 (Ensino de Ciências de Matemática) da CAPES, fica bem clara essa 

correspondência entre o número de dissertações e teses defendidas e o número programas de 

pós-graduação. Este segue o mesmo ranking daquele: sudeste com maior quantidade de 

programas de programas de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática, seguido 

pelo Sul, nordeste, centro-oeste e norte (CAPES, 2010) (Fig. 3). 

 

 

Figura 3: Distribuição regional das teses e dissertações em ensino de Biologia disponíveis no Banco 
de Teses da CAPES defendidas no período de 2007 a 2009 (N=223) e dos programas de pós-
graduação em ensino de Ciências e Matemática de acordo com dados da CAPES (2010). 

 

Teixeira e Megid Neto (2006) afirmam que, em médio prazo, essas disparidades 

regionais podem ser reduzidas, graças, principalmente, ao plano Nacional de Pós-Graduação 

da CAPES que busca, entre outras coisas, a descentralização da pesquisa no Brasil. De fato, 

ao compararmos os dados obtidos por esses autores, em relação à defesa de dissertações e 

teses em Ensino de Biologia até 2003, com os deste trabalho, já é possível notar uma redução 

percentual da participação do sudeste. Enquanto, na pesquisa de Teixeira e Megid Neto 

(2006) as regiões Sudeste e Sul juntas eram responsáveis por 89,1% das defesas de teses e 

dissertações, em nosso trabalho verificamos uma porcentagem menor, correspondente a 73% 

(Fig. 3).  

Porém entre as 11 instituições que tiveram mais defesas de teses e dissertações, seis 

são da região Sudeste (Tab. 1). Destaca-se, entre estas, a UNESP como a que teve maior 

produção acadêmica no período estudado.  Este dado difere do encontrado por Slongo e 
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Delizoicov (2006) numa análise feita das dissertações e teses até o ano de 2000. Na análise 

desses autores a USP foi a instituição que teve maior quantidade de dissertações e teses 

publicadas. Este fato pode indicar uma perda gradual da hegemonia da USP e um 

fortalecimento da área de pesquisa em Ensino de Biologia na UNESP.  

 

Tabela 1: Principais instituições de ensino superior (IES) onde foram produzidas dissertações e teses 
(DTs) em ensino de Biologia disponíveis no Banco de Teses da CAPES defendidas no período de 
2007 a 2009 

IES Estado Quantidade % 
UNESP SP 15 6,7 
USP SP 13 5,8 
PUC-MG MG 12 5,4 
FIOCRUZ RJ 10 4,5 
UFRPE PE 10 4,5 
ULBRA RS 10 4,5 
UFRJ RJ 9 4,0 
PUC-RS RS 9 4,0 
UEM PR 8 3,6 
UNICAMP SP 8 3,6 
UFBA BA 8 3,6 

 

Percebe-se que as dissertações e teses defendidas de 2007 a 2009 abordaram a 

Biologia de forma genérica, sem se deter a uma subárea específica, o que resultou em 81 

trabalhos enquadrados no descritor “Biologia Geral” (Fig. 4). Essa é uma tendência 

encontrada em todo o período da história da pesquisa em ensino de Biologia (TEIXEIRA, 

2008). Estes, em geral, são estudos em que os autores analisam questões que, por um recorte 

do objeto de estudo, tomam o Ensino de Biologia de forma ampla  

Em segundo lugar entre as subáreas abordadas está a Educação ambiental. Em uma 

análise dos trabalhos apresentados no I Encontro Nacional de Ensino de Biologia (I 

ENEBIO), esta subárea aparece como a que apresentou a maior quantidade de trabalhos 

(BORGES; LIMA, 2007). De fato, a pesquisa em Educação ambiental encontra-se em 

ascensão. Desde a década de 90, observa-se um crescimento das teses e dissertações nessa 

área. Este crescimento tanto pode ser causado pela expansão da pós-graduação no Brasil, 

como também pela atual conjuntura de crise ambiental que tem como peculiaridade a 

degradação ambiental gerada por uma única espécie, a humana (REIGOTA, 2007; CUNHA, 

2005; MEGID NETO, 2007). Nesse contexto, a Educação Ambiental tem sido cada vez mais 

freqüente nas escolas e é compreensível que mais pesquisadores em ensino venham 

abordando essa temática em seus trabalhos.  
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Figura 4: Subáreas da Biologia abordadas nas dissertações e teses em ensino de Biologia disponíveis 
no Banco de Teses da CAPES defendidas no período de 2007 a 2009 (N=223).  

 

 Quanto ao nível escolar abrangido nas dissertações e teses, observa-se uma 

predominância de trabalhos focando o Ensino Médio (Tab. 2), seja de forma exclusiva (34,5% 

do total), ou em conjunto com outros níveis (46,6%). Esta tendência difere dos resultados 

encontrados por Teixeira (2008) e Slongo e Delizoicov (2006), nas quais o Ensino Superior 

aparece como maior área de interesse das dissertações e teses analisadas, ficando o ensino 

médio em segundo lugar. 

 Percebe-se uma carência de trabalhos que pesquisem o ensino de Biologia na 

Educação Infantil (somente 1 trabalho, ou 0,4%, abordando também o Ensino Fundamental) e 

na  Educação de Jovens e Adultos (5 trabalhos, ou 2,2%). Esses são dois níveis de ensino que 

apresentam muitas peculiaridades. O primeiro por se tratar do início da formação escolar do 

indivíduo, sendo a Biologia, fundamental nesse processo; e o segundo pela bagagem de 

experiências do indivíduo, fazendo com o que o ensino de Biologia seja uma possibilidade 

nova de interpretação de fenômenos já conhecidos.  
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Tabela 2: Nível escolar abordado nas dissertações e teses em Ensino de Biologia disponíveis no 
Banco de Teses da CAPES defendidas no período de 2007 a 2009 (N=223). 

 
Nível Escolar Quantidade 

de DTs 
% 

E.M. 77 34,5 
E.S. 64 28,7 
E.F. 24 10,8 

E.F. + E.M. 14 6,3 
E.M. + E.S. 9 4,0 

Geral 8 3,6 
Informal 6 2,7 

EJA 5 2,2 
E.F. + E.M. + 

E.S. 
3 1,3 

E.I. + E.F. 1 0,4 
E.M. + 

Informal 
1 0,4 

N.I. 11 4,9 
 Legenda: E.I. = Educação Infantil; E.F. = Ensino fundamental; E.M. = Ensino Médio; EJA = Educação de 

Jovens e Adultos; E.S. = Ensino superior; N.I. = Não identificado  

 

Quanto ao foco temático, prevaleceram os artigos que tiveram como tema principal os 

Recursos Didáticos (Fig. 5). Historicamente, na pesquisa em ensino de Biologia, este é um 

foco que não foi privilegiado até meados da década de 90, sendo até mesmo ausente nos 

trabalhos realizados na década de 70. Até o final dos anos 80, o foco temático mais 

significativo segundo Teixeira (2008) é Conteúdos e Métodos. Posteriormente na década de 

90, este foco perde um pouco de espaço e o destaque fica para a Formação de professores. 

Nos anos 2000 existe uma perspectiva de crescimento das pesquisas sobre Recursos 

Didáticos o que também se verifica na presente análise.  

Dentre as dissertações e teses analisando Recursos Didáticos, grande parte delas 

refere-se à análise de livros didáticos.  Padrão semelhante foi encontrado por Teixeira (2008).  

Isso pode ser um indicativo do porquê desse significativo aumento atual das pesquisas sobre 

recursos didáticos. 
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Figura 5: Focos temáticos abordados nas dissertações e teses de 2007 a 2009 (N=223). 

 

O livro didático sempre foi um recurso bastante presente em sala de aula, chegando até 

mesmo a ser comparado a uma “insubstituível muleta” para boa parcela dos professores 

(SILVA, 1996, p. 8). Porém, nos anos 2000 esse recurso tornou-se ainda mais acessível, tanto 

a alunos como a professores, graças à expansão do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD). Este, que antes se restringia aos alunos do ensino fundamental, se estendeu em 2004 

para alunos do ensino médio e em 2007 para a Educação de Jovens e Adultos (OLIVEIRA, 

2009). A expansão desse programa tornou o livro didático um instrumento ainda mais 

presente na sala de aula, fato este que poderia estar fornecendo subsídios para o aumento da 

pesquisa nessa área. 

 

 

4. Considerações Finais 

A pesquisa em Ensino de Biologia no Brasil vem sofrendo uma expansão nos últimos 

anos, graças ao aumento do número de programas de pós-graduação e da quantidade de 

dissertações e teses defendidas. A grande maioria destas vem sendo produzidas em 

instituições públicas de ensino superior, concentradas principalmente na região Sudeste. 

Apesar de já ser perceptível um aumento das publicações em universidades fora desse eixo, 



12 

 

ainda é necessária uma ampliação dos grupos de pesquisa dessa área em outras regiões do 

país.  

No estado de Sergipe, por exemplo, não foi identificada nenhuma dissertação ou tese 

defendida, apesar de haver na Universidade Federal de Sergipe um curso de mestrado em 

Educação desde 1994. Na biblioteca da universidade, inclusive, é possível encontrar trabalhos 

na área de ensino de Biologia. Essa restrição da disponibilização desses trabalhos pode ser 

uma realidade não só desta universidade, mas também de outras, o que pode limitar os 

resultados deste trabalho. 

É evidente a concentração da pesquisa em ensino de Biologia no Ensino Médio e 

Superior, deixando enormes lacunas em outros níveis como a EJA e a Educação infantil. Estes 

dois níveis, devido às suas particularidades, deveriam ser mais bem estudados na busca 

melhoria do ensino-aprendizagem tantos das crianças como dos jovens e adultos.  

Os recursos didáticos são atualmente o principal foco temático das pesquisas em 

Ensino de Biologia. Este é um foco temático que vem crescendo ao longo da história da 

pesquisa em Ensino de Ciências e Biologia. Este fato provavelmente ocorre devido à forte 

presença do livro didático nas salas de aula de todo o Brasil. 

Ainda existem muitas lacunas na área da pesquisa em Ensino de Biologia. Pesquisas 

do tipo “estado da arte” como esta, além de expor as contribuições geradas pela pesquisa, 

também expõem estas novas demandas da área. Cabe aos pesquisadores desta área procurar 

preenchê-las, gerando cada vez mais avanços no Ensino de Biologia e tornando-o cada vez 

mais relevante para a sociedade.  
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