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RESUMO: O presente trabalho objetiva identificar as tendências de pesquisas na área do Ensino de Ciências e/ou
Biologia, presentes nos anais disponíveis da Semana de Biologia de Itabaiana – Sergipe (SEBITA). Sendo assim, o
trabalho trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa. Nesse sentido, foi realizado a análise dos anais de duas edições
do evento. Os trabalhos dos anais do SEBITA foram analisados a partir dos resumos. A leitura dessas informações
possibilitou sua categorização, utilizando os seguintes critérios: focos temáticos, subáreas da Biologia privilegiada,
metodologias utilizadas, nível escolar no qual as pesquisas foram realizadas e seu público alvo. Os resultados mostram
que o foco temático dominante foi recurso didático, as subáreas mais pesquisadas foram Educação Ambiental e Biologia
Geral, o aporte metodológico que possui maior concentração foi a observação, o nível escolar mais estudado é o ensino
fundamental maior, percebeu-se que houve uma tendência a se trabalhar com alunos. Assim, concluímos que trabalhos
com esse viés contribuem para divulgar como se encontra a prática de pesquisa referente ao Ensino de Ciências e/ou
Biologia no cenário local, mostrando as principais práticas de pesquisas e suas contribuições, possibilitando a exposição
de novas demandas da área estimulando que os pesquisadores as preencham.
 
Palavras-chave: Divulgação Científica. Ensino de Ciências e/ou Biologia. Prática de Pesquisa.
 
ABSTRACT: This study aims to identify trends of research in the area of &8203;&8203;Science and / or Biology
teaching, present in the available annals of the Week of Biology Itabaiana - Sergipe (SEBITA). Therefore, the job is a
qualitative and quantitative study. In this sense, it was performed the analysis of the proceedings about two editions of
the event. The work of SEBITA annals was analyzed from the abstracts. Reading this information allowed their
categorization, using the following standard: thematic focus, subareas of prime Biology, applied methodologies, grade
level in which the research was carried out and its public target. The results had shown that the dominant thematic focus
was teaching resource, the most subareas research were Environmental Education and General Biology, the
methodological approach that owns highest concentration was the observation, the most studied school level is the
largest elementary school, it was noticed that there was a tendency to work with students. So, we conclude that work
with this tendencies contribute to disclose how is the practice of research in the Science Teaching and / or Biology on the
local scene, showing the main practices of research and its contributions, enabling the display of new demands of area
stimulating researchers to fill them.
 
Keywords: Science Communication. Teaching Science and / or Biology. Research Practice.
 

1 INTRODUÇÃO
Ao conhecer o caminhar da pesquisa em ensino de Ciências no Brasil, percebe-se que a mesma teve início na década
de 60 do século XX. O seu surgimento e desenvolvimento não foi em vão, tem-se conhecimento que o aparecimento
dos programas de pesquisa em Ensino de Ciências coincidiram com a necessidade de inovação do Ensino de Ciências
no início de 1960. A criação destes programas era uma resposta à crescente inquietação de profissionais da educação
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com a ausência de materiais nacionais de apoio ao docente de Ensino Fundamental e Médio, já que projetos de ensino
europeu e americano importados para o Brasil não tiveram o êxito desejado (NARDI, 2005).
A pesquisa em Ensino de Ciências vem crescendo e ganhando notório destaque, desde o início da década de 70 até os
dias atuais, vem se desenvolvendo consideravelmente, principalmente devido ao avanço da pós-graduação, dando
suporte à formação de pesquisadores e educadores em Ensino de Ciências no país (TEIXEIRA, MEGID NETO, 2012).
Concordando com os autores supracitados, este crescimento, sem dúvida, deve ser acompanhado de análises não
somente quantitativas dessas publicações produzidas, mas também qualitativas. É fundamental que se façam reflexões
sobre a pesquisa produzida, além disso, é de suma importância analisar não somente o alcance que tais pesquisas
tiveram, mas também a sua efetividade nas relações de ensino e aprendizagem das Ciências no contexto educacional
do nosso país.
A verificação das práticas de pesquisas, baseados nos parâmetros e/ou critérios de classificação desenvolvidos por
Teixeira (2008), demostra a importância dessa prática, haja vista que encurtam a distância entre o pesquisador e uma
boa fonte de coleta de dados, pois identifica em qual evento ou revista estão sendo publicados materiais de qualidade
que condiz com a necessidade momentânea. Além de documentar o que está sendo mais pesquisado e o  falta serem
pesquisado, as lacunas de conhecimento, mostrando as tendências de pesquisa. Tal ação, possibilita que os
pesquisadores transformem e traduzam da linguagem carregada de atributos científicos para o real significado da
divulgação e popularização do conhecimento cientifico, parafraseando com Moreira (2006), que afirma que para que o
processo educacional se estabeleça no mundo atual, os cidadãos devem ter no mínimo noções básicas de ciência e
tecnologia (CT), principalmente dos riscos e entraves, além de saber os interesses sociais impregnados.
 
Diante disso, o presente trabalho objetiva identificar as tendências de pesquisas, na área do Ensino de Ciências e/ou
Biologia, presentes nos anais disponíveis da Semana de Biologia de Itabaiana – Sergipe (SEBITA). O presente evento,
de âmbito local, tem a intenção de divulgar o que está sendo pesquisado nas áreas que permeiam a Biologia. O SEBITA
apresenta, até o momento, três edições, sendo que todas foram realizadas no Campus Professor Alberto Carvalho, em
Itabaiana.
.
2 ASPECTOS METODOLÓGICOS
Esse trabalho trata-se de uma pesquisa de abordagem quali-quantitativa, na qual realizou-se um levantamento dos
anais de duas edições do SEBITA. Segundo Chizzotti (1998, p.34) “a pesquisa quantitativa não necessita ser oposta à
qualitativa, mas ambas devem sinergicamente convergir na complementaridade mútua”.
 O SEBITA é um evento de divulgação científica, estruturado pelos estudantes de Biologia do Campus de Itabaiana com
apoio dos professores do Departamento de Biociência, com o intuito de, por meio dessa divulgação científica, contribuir
na formação dos graduandos e pós-graduandos, e assim, permitir a troca de experiências entre esses discentes e
profissionais de reconhecida experiência em sua área de atuação, promovendo um ambiente de diálogo, colaboração e
reflexão. Logo, o mesmo pode ser considerado um importante veículo de divulgação das pesquisas cientificas
realizadas no âmbito local, que teve até o momento três edições, realizadas respectivamente em 2010, 2011 e 2013.
Apenas as edições de 2010 e 2013 disponibilizaram, via online, os anais, por isso nossa pesquisa se delimitou em
analisar estes anais disponíveis.
Os trabalhos dos anais do SEBITA foram analisados a partir dos resumos. Neste levantamento, consideraram-se
apenas os trabalhos relacionadas ao ensino de Ciências (desenvolvidas no Ensino Fundamental) e Biologia (Ensino
Médio e Superior).
 A leitura atenta dessas informações permitiu a categorização das pesquisas de acordo com alguns critérios descritos
por Teixeira (2008), que são: principais focos temáticos, subárea da Biologia privilegiada, metodologias utilizadas, nível
escolar no qual as pesquisas foram realizadas e seu público alvo.
Para uma melhor análise dos dados coletados, no que tange ao foco temático e a subárea, obedecendo os critérios de
categorização segundo Megid Neto (1998) e Teixeira (2008). O primeiro critério analisado foi o  “foco temático”. Esses
comtemplam, de acordo com Megid Neto (1998), tanto elementos mais internos do processo de ensino-aprendizagem
escolar, como elementos da organização do macro/microsistema educacional e também elementos históricos e
filosóficos da Educação em Ciências. Os focos temáticos utilizados foram: Currículos, Formação de Professores,
Conteúdo-Método, Recursos Didáticos, Formação de Conceitos e Características do Aluno.
Ao analisar o critério “Subárea da Biologia” seguimos alguns dos critérios adotados por Teixeira (2008), que são:
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
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Ambiental; Educação em saúde; Educação Sexual e outros (que não apresentaram uma subárea delimitada).
Para melhor entendimento e análise, todos os dados foram organizados em planilhas, com o objetivo de facilitar a
apreciação das principais práticas de pesquisas apresentadas nos trabalhos selecionados.
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os trabalhos publicados nas duas edições do SEBITA somam 63 pesquisas, das quais, 26 apresentam como eixo
temático o Ensino de Ciências e/ou Biologia, ou seja 41,27% das pesquisas. Assim, percebe-se que a quantidade de
trabalhos voltados para o Ensino de Ciências e Biologia é significativa, o que evidencia um comprometimento dos
participantes em pesquisar os diferentes aspectos que envolvem este campo de investigação.
Ao analisar os 26 trabalhos selecionados, observou-se que estes se concentravam em sete focos temáticos principais.
Diante da análise, percebe-se que o foco temático dominante foi “Recursos Didáticos” com 46,1%, seguido por
“formação de conceito” com 26,1% e “formação de professores” com 15,4%.
Em relação a categoria de “formação de conceito”, Slongo (2004) argumenta que o progressivo crescimento da
categoria “formação de conceito” se dá a partir do momento em que a pesquisa em ensino de Biologia apoia-se em
pressupostos epistemológicos não-empiristas, compartilhando de uma concepção de sujeito do conhecimento que
atribuem-lhe a característica de ser ativo e não-neutro no processo de construção e produção do saber.
A temática formação de professores também se apresenta crescente no cenário acadêmico, sendo a problemática
principal de importantes investigações (MEGID NETO,1999; DELIZOICOV, SLONGO & LORENZETTI ,2013). Os focos
temáticos “Currículos”, “Conteúdo-Método” e “Características do Aluno” apresentaram um percentual de 3,86%, sendo
assim, temáticas pouco exploradas nos trabalhos analisados.
Na categoria “Subárea”, observamos a ocorrência de uma diversidade nas temática abordadas, com destaque para
Educação Ambiental e Biologia Geral, ambas com 15,45%, seguidas de Educação em Saúde com 11,60%, Evolução e
Citologia/Histologia 7,73%, Ecologia, Botânica, Zoologia, Educação Sexual, Genética e Anatomia/Fisiologia tiveram o
mesmo quantitativo, de 3,83%. É importante destacar, que alguns trabalhos não apresentaram subárea delimitada,
retratando o Ensino de Ciências e/ou Biologia com um viés geral, correspondendo à 19,06 dos trabalhos analisados.
Diante do exposto, observa-se que o Ensino de Ciências e/ou Biologia está sendo trabalhado de uma forma mais ampla,
sem delimitar uma subárea específica. E quando há essa especificidade, percebe-se que a Educação Ambiental e a
Biologia Geral predomina. Acredita-se que tais escolhas prevaleçam pelo falo de serem temáticas, principalmente a
Educação Ambiental, de grande enfoque no curso de Ciências Biológicas/Licenciatura da Universidade Federal de
Sergipe, por meio de propostas de pesquisa e projetos de extensão, como por exemplo, a OCMEA (Oficina de Ciências,
Matemática e Educação Ambiental), que é uma proposta de extensão, desenvolvida em processo de colaboração de
todas as áreas do conhecimento que compõem a Universidade Federal de Sergipe, campus professor Alberto Carvalho,
possuindo como uma de suas linhas a Educação Ambiental.
Ao analisar a respeito dos aspectos metodológicos presentes nas pesquisas, principalmente enfocando no instrumento
metodológico de coleta de dados, observou-se que o mais utilizado foi a Observação, representando 50% dos trabalhos,
seguindo pelos Questionários com 42,3%, sendo que, houve apenas uma pesquisa que combinou dois instrumentos
metodológicos,  que foram Questionário e Entrevista e  uma outra que utilizou  apenas a Entrevista. 
Ao analisar os 26 trabalhos que possuíam como eixo temático o Ensino de Ciências e/ou Biologia, buscou-se identificar
o nível escolar em que estes foram realizados. Observando as pesquisas, percebe-se que grande parte das pesquisas
abrange principalmente o Ensino Fundamental Maior com percentual de 34,60% , seguidos do Ensino Médio com
30,75% e Ensino Superior com 19,25%. Percebeu-se também, que houve trabalhos que abrangeram mais de um nível
escolar, estes correspondem a 11,55%.
Apesar do trabalho ter analisado dados de um evento local, pode-se inferir que grande parte dos trabalhos que abordem
a temática educacional, no nosso caso, o Ensino de Ciências e/ou Biologia,  tem apresentado como nível prevalecente o
Ensino Fundamental Maior, sendo perceptível a frágil presença de pesquisas referentes ao Ensino Fundamental Menor.
Mesmo com a distância temporal, o trabalho de Megid Neto (1998), nos revela dados semelhantes, visto que das 212
teses e dissertações por ele analisadas, a maioria também focava no Ensino Fundamental Maior. Isso nos faz refletir
acerca da fragilidade que envolve as problemáticas referentes as séries iniciais e contribui para a reflexão e
perpetuação de problemáticas nas séries posteriores.
Diante disso, observou-se que os níveis de ensino que compreendem a Educação Básica foram priorizados, com isso,
vem a contribuir com o enriquecimento e divulgação científica dos diversos aspectos que permeiam essas séries,
permitindo com que a pesquisa e suas reflexões em cima dos seus resultados, possam contribuir para melhoras no
Ensino de Ciência e/ou Biologia dessas séries, mesmo que timidamente, além de chamar atenção para a necessidade
de pesquisar nas séries iniciais, como também no Ensino Superior.
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Um outro aspecto analisado foi o público alvo referentes aos trabalhos analisados. De acordo com as leituras dos anais,
observa-se que houve uma tendência a se trabalhar com alunos, representando 69,22%,  já as pesquisas voltadas para
os alunos e professores, somam 15,39%, sendo perceptível, a pouca ênfase dada para pesquisas que visem apenas o
professor como sujeito principal da investigação.
Perante o que foi apresentado, nos faz refletir a cerca da necessidade de pesquisar mais a respeito do professor como
construtor do Ensino de Ciências e/ou Biologia na sala de aula, mostrando seus medos, entraves, desafios, como
também todas as possibilidades que envolvam a sua atuação e reflexão na sala de aula.
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
            Conforme foi identificado nessa  pesquisa, percebe-se que o Ensino de Ciências e/ou Biologia foi um enfoque
valorizado neste evento, o que mostra que os pesquisadores não estão deixando de lado o empenho em trabalhar e
estudar em cima dos limites e possibilidades que envolvam o Ensino de Ciências e/ou Biologia.
Foi Evidente que a concentração das pesquisas em Ensino de Ciências e/ou Biologia centraram-se no Ensino
Fundamental e Médio, deixando lacunas em outros níveis, como a Educação Infantil e o Ensino Superior. Tais níveis,
diante das suas singularidades e importância, deveriam ser mais estudados, com o intuito de contribuir para melhorias
nos aspectos que envolvem o ensino no Brasil.
Os recursos didáticos foram o principal foco temático das pesquisas em Ensino de Ciências e/ou Biologia analisadas.
Este é um foco temático que vem crescendo ao longo da história da pesquisa em Ensino de Ciências e/ou Biologia.
Estudar e refletir a cerca dos recursos e estratégias didáticas no Ensino de Ciências e/ou Biologia é fundamental para
promover qualidade e eficiência do uso dos mesmos, a fim de promover um ensino dialógico, participativo e
contextualizador. Considerando a dependência quase que absoluta desse recurso didático pela maioria dos professores,
pesquisas analisando sua qualidade, adequação e estratégias mais eficientes de uso são muito relevantes.
Trabalhos com esse viés contribuem para divulgar como se encontra a prática de pesquisa referente ao Ensino de
Ciências e/ou Biologia no cenário local, para a partir disso, refletir a cerca do que se tem pesquisado até o presente
momento e fazer inferências das futuras possibilidades de investigações, enfocando os critérios de pouca ênfase.
Assim, percebe-se que divulgar as questões do cenário acadêmico para todos que estejam interessados, mostrando as
principais práticas de pesquisa e suas contribuições, possibilitando a exposição de novas demandas da área,
estimulando que os pesquisadores as preencham e divulguem, a fim de promover avanços no Ensino de Ciências e/ou
Biologia.
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