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Resumo

O presente trabalho objetiva relatar as experiências das aulas de genética, com destaque para a
utilização de mídia impressa no processo de ensino e aprendizagem dos alunos do terceiro ano do
ensino médio. O trabalho foi desenvolvido em uma escola pública situada no município de São
Cristóvão, estado de Sergipe, através de aulas expositivas, e de discussões participativas com uso de
mídia impressa. O trabalho mostrou que o uso de textos científicos, é essencial à formação do
educando para conhecimento da sua própria realidade de forma consistente. Cabe à escola o papel de
ser intermediadora do ensino e da criação de valores que intentem formar cidadãos críticos e
transformadores.

Palavras-chave: Mídia impressa. Aulas de genética. Ensino-aprendizagem.

Abstract

This objective study report the experiences of classes genetics, with emphasis on the use of printed
media in the teaching and learning of students in the third year of high school. The study was
conducted in a public school located in the city of Sao Cristovao, Sergipe State, through lectures,
discussions and participatory with the use of printed media. The study showed that the use of
scientific texts, is essential for the formation of the knowledge, of their own reality consistently. Is the
school&39;s role to be intermediate education and values of the creation to form citizens critical and
transformers.

Keywords: Print media. Genetic classes. Teaching and learning.

INTRODUÇÃO

A ciência e a tecnologia estão presentes em todos os aspectos da vida e geram mudanças nos setores
sociais, culturais e especialmente econômicos. (PEDRANCINE, 2007). Pode-se dizer que a sociedade

Pág.1/10



experimenta uma época de avanços tecnológicos e científicos como nenhuma outra.

Pesquisas sobre a luta da cura contra câncer, Alzheimer, reprodução humana, bem como investigações
nas áreas da biotecnologia, engenharia genética, clonagem, produtos transgênicos, uso terapêutico das
células-tronco, dentre outras abordagens, constituem frutos dos avanços científicos e tecnológicos da área
da genética. Dessa forma, é simples perceber tanto a importância da genética que é a base da vida quanto
a necessidade de aprender sobre ela.

A sala de aula é um dos ambientes de discussões onde a genética deve ser ensinada de maneira reflexiva,
construtiva e evolutiva do ponto de vista das mudanças causadas por ela. É o recinto onde os alunos
devem ser participantes ativos e o professor mediador da construção de novos saberes e valores,
trabalhando com o propósito de formar uma consciência crítica a respeito dos temas atuais da ciência e
tecnologia (KRASILCHICK, 2004).

Por outro lado, o que se tem verificado é que a escola nem sempre tem possibilitado ao educando
apropriar-se do conhecimento científico a ponto de compreendê-lo, questioná-lo e utilizá-lo, indo muito
além do ensino tradicional (PEDRANCINE, 2007).

O conhecimento científico é uma construção humana, cuja aplicação visa fornecer subsídios para melhor
entendimento dos fenômenos naturais e sociais observados no dia-a-dia (KRASILCHICK, 2004). De acordo
com Krasilchick e Marandino (2004), a ciência é importante para a vida diária, tanto no que se refere às
decisões e nos caminhos que a sociedade pode tomar, quanto na necessidade de analisar cuidadosamente
os fenômenos. Por isso, é impossível separar a vida real da sociedade do ambiente de sala de aula.

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais, o Ensino de Biologia deve colaborar para que os
estudantes desenvolvam habilidades e sensibilidades que permitam perceber a influência da ciência e da
tecnologia no meio local no qual está inserido (PEDRANCINE, 2007). A sala de aula é o ambiente de início
de grandes vitórias e da existência de grandes e futuros pesquisadores, então não se explica e nem se
deve admitir um conhecimento limitado às abordagens dos livros didáticos, especialmente porque se vive
em uma sociedade bombardeada de notícias divulgadas por jornais, revistas, internet, filmes e por outros
meios de comunicação.

Nesse processo, cabe ao professor de biologia trazer à tona debates que envolvam as questões
tecnológicas e científicas mais atuais, a fim de contribuir com os alunos na construção desses
conhecimentos e de suas implicações para a sociedade como um todo. Borges (2007) ressalta que a escola
deve ser um núcleo educacional que zele pela formação de pessoas capazes não de reproduzir
conhecimentos, mas de reconstruí-los, e assim utilizá-los para sua inserção na sociedade e na melhoria de
sua qualidade de vida. Os conteúdos explorados em sala de aula devem estar conectados e adaptados às
concepções de mundo que os alunos já possuem.

Dessa forma, partindo da certeza de que aprendizagem significativa depende da forma como o professor
contextualiza os aspectos científicos e tecnológicos da sociedade, do cotidiano dos alunos e o ambiente da
sala de aula, este trabalho que é fruto das reflexões da disciplina Prática de Ensino e Biologia, ministrada e
supervisionada pela professora Maria Inez Oliveira Araujo e desenvolvida juntamente com a bióloga Quézia
Santana Gomes, tem como objetivo: relatar as experiências das aulas de genética, com destaque para a
utilização de mídia impressa no processo de ensino e aprendizagem dos alunos do terceiro ano do ensino
médio.

Embora este trabalho tenha sido desenvolvido no ano de 2008, ele revela de que maneira a construção do
conhecimento pode modificar as expressões e atitudes em sala de aula e na vida dos alunos. Por essa
razão, é um instrumento de incentivo e apoio aos educadores que vivem desafios inesquecíveis na
educação dos dias atuais.

Esse trabalho, portanto, consiste em um estudo investigativo e participativo onde os sujeitos da ação

Pág.2/10



corresponderam aos alunos de maneira coletiva. O estudo no período de estágio seguiu os procedimentos
da Pesquisa-ação.

Este artigo discorre sobre o uso de mídia impressa na sala de aula como recurso didático de importante
contribuição à aprendizagem significativa dos educandos, aborda os procedimentos metodológicos
utilizados durante o período de estágio, os resultados e discussões consequentes do período de regência e
as considerações finais.

Uso de mídia impressa na sala de aula

A convivência em sociedade exige nos dias atuais a busca pela atualização constante das informações
científicas e tecnológicas. No âmbito escolar não é diferente. A alfabetização científica é algo que deve
ser desenvolvido desde os primeiros anos escolares, pois cada vez mais cedo as crianças já convivem
com meios da área da informática. Portanto, fazer uso de recursos, como jornais e revistas é uma
maneira de alfabetizar cientificamente fora e principalmente dentro da escola. A alfabetização
científica é essencial para que o educando entenda como ocorrem as transformações do mundo
advindas da ciência e da tecnologia. (PUIATI et al., 2007).

A respeito disso, os Parâmetros Curriculares propõem que, além do livro didático, outras fontes
informativas sejam utilizadas, como por exemplo: enciclopédias, livros paradidáticos, artigos de
jornais e revistas, folhetos de campanhas de saúde, museus, textos da mídia informatizada (LEGEY et
al., 2009).

Para as autoras, a mídia impressa pode tornar-se um recurso de ensino motivador para o
aprofundamento de recursos que estão a eles veiculados e resultados de pesquisas científicas e os
aspectos mais diversos da sociedade podem ser abordados por meio de discussões de interesse direto
do aluno.

Conforme Silva e Kawamura (2001), os conhecimentos formais trabalhados em sala de aula
interagem com informações fornecidas pelos meios de divulgação, beneficiando dessa forma o
aprendizado do aluno.

Esses autores afirmam ainda que uma aula preparada com material de divulgação científica pode
provocar o surgimento de situações dotadas de significados, como aquelas geradas em debates, onde
há concordância e discordância de opiniões e formação de opinião crítica.

Entre as funções exercidas pelos textos de divulgação científica na sala de aula pode-se citar:
motivação e estímulo à participação dos alunos, complementação de materiais didáticos,
desenvolvimento de habilidades e práticas ligadas a leituras, relação entre linguagem comum e
linguagem científica, contato com valores tanto sociais como culturais, possibilidade de se explorar
relações entre ciência, tecnologia e sociedade e a formação de um espírito crítico e reflexivo (SILVA;
KAWAMURA, 2001).

O conhecimento consiste em um primeiro passo rumo à autonomia. É através da união entre
realidade social e cultura e realidade escolar que o aluno transforma-se, adquire sua autonomia e
pode fazer uso público da razão (KRASILCHICK, 2004).

Consoante Souza e Freitas (2004), o ser humano jamais será participante ativo da história da
sociedade e das mudanças da realidade, se não for consciente do meio social em que vive e da sua
capacidade particular de transformá-lo. Freire (2000) apud Souza e Freitas (2004) acrescenta que o
homem é sujeito da história do mundo e, sendo assim é capaz de mudar, intervir, criticar, participar e
atuar.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Universo da pesquisa

O presente trabalho foi desenvolvido em um colégio estadual do município de São Cristóvão, estado
de Sergipe, com a turma do 3º ano do Ensino Médio tendo início no final do mês de agosto e término
no mês de novembro do ano de 2008.

Quanto ao perfil dos alunos, muitos já eram adultos, com mais de 18 anos, mães de família e
trabalhadores.

Procedimentos metodológicos

O tipo de pesquisa abordada neste estudo segue as diretrizes da Pesquisa-Ação em que os alunos
participam dos processos de transformação social (MARCONI; LAKATOS, 2009).

Este trabalho foi realizado baseando-se nos procedimentos da pesquisa qualitativa, obtendo e analisando
os resultados a partir de observação participante e relatos dos respectivos autores enquanto professores
estagiários de Ciências. Conforme Marconi e Lakatos (2009), a pesquisa ou abordagem qualitativa, através
desses métodos, consiste num processo de reflexão e análise da realidade, permitindo a compreensão
subjetiva e mais detalhada do objeto estudado.

A turma era composta por trinta alunos e quanto ao período de desenvolvimento do trabalho, duas
semanas foram estabelecidas para momento de observação e vinte duas aulas foram contabilizadas como
período efetivo de regência.

O caráter teórico prático das aulas teve como base a utilização dos seguintes recursos didáticos: livros,
imagens, textos de jornais e revistas. Esses recursos abordaram temas atuais relativos à genética e foram
trabalhados por meio de aulas expositivas, leituras dirigidas, debates e confecção de textos.

Considerando a relevância do presente trabalho no que se refere à divulgação científica no âmbito escolar,
a utilização dos livros como recurso didático foi responsável pelo primeiro contato dos alunos entre o
mundo do ensino e o mundo da genética. É importante ressaltar que os conteúdos de genética ainda não
haviam sido abordados pelo professor ao longo do ano, portanto foi papel das graduandas estabelecerem o
primeiro elo entre educando e genética. Os livros são recursos importantes para a comunicação das ideias
do mundo da ciência, mas não os exclusivos.

Durante as aulas, foram utilizados textos com as seguintes temáticas: projeto genoma, alimentos
transgênicos, doação sanguínea, células tronco, clonagem, tipos de herança cromossômica sexual e
mutações gênicas.

Os textos escolhidos por nós para serem levados à sala de aula foram selecionados ao longo do estágio a
partir principalmente da opinião e necessidade dos alunos.

As aulas discursivas aconteciam no tempo de 30 minutos de cada aula, e os 20 minutos restantes eram
aproveitados para confecção de textos com ideias críticas a respeito do que fora discutido, pelos alunos.

Os alunos foram divididos em grupos (cinco grupos de seis alunos) que em cada aula entregavam um
texto dissertativo falando sobre o “tema do dia”. A confecção dos textos também deveria basear-se na
aprendizagem alcançada pelos educandos durante as aulas expositivas que eram a base para o
entendimento dos textos trabalhados em sala de aula nas discussões.

Em complemento, a pedido das graduandas, os alunos também traziam para sala de aula textos
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complementares aos levados pelas estagiárias, abordando assuntos também atuais sobre fenômenos
genéticos que despertavam a curiosidade.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Período de regência[1]

Durante o período de observação foi verificada desmotivação dos alunos em relação aos conteúdos. A
turma não fazia questionamentos e simplesmente copiava e escutava aquilo que era passado pela
professora de Biologia que nos acompanhou no período da regência. Essa observação foi muito importante
para conhecermos o perfil da turma e partir para uma metodologia que envolvesse participação e
desencadeasse a motivação dos alunos.

No período das vinte e duas aulas fomos responsáveis por ministrar os conteúdos sobre genética e
provocar a construção de um conhecimento científico e tecnológico nesta área da biologia. Utilizamos os
recursos: livros didáticos, imagens, mas principalmente foram utilizados textos de divulgação científica
extraídos de revistas, de jornais e da internet. O material de mídia impressa tratava de temas geradores
de debates nas diferentes mídias.

No primeiro momento começamos o estágio conhecendo a turma e expondo os nossos objetivos para a
disciplina. Os alunos demonstraram-se bastante receptivos, apesar da nítida quietude.

Na primeira aula foram abordadas as primeiras ideias no âmbito da genética trazidas pela 1º lei de
Mendel. Retomamos alguns conceitos relativos à meiose, variabilidade genética, união de gametas,
cromossomos, entre outros termos estudados no 1º ano do ensino médio.

Exemplos da realidade dos alunos foram utilizados para a resolução dos primeiros cruzamentos,
explicando-se a existência de genes dominantes e recessivos, bem como o significado desses termos. A
ocorrência de homozigose e heterozigose e suas definições também foram abordadas. A cor clara dos
olhos de uma das alunas serviu como exemplo para fazermos o cruzamento entre os avós dela, os pais, a
própria aluna e os irmãos. Esse exemplo permitiu-nos falar em árvore genealógica e consequentemente
explicar como funcionam os heredogramas e qual a sua função e importância para o mundo da genética.

A opinião dos alunos quanto à dificuldade inicial com os primeiros assuntos ministrados na primeira aula,
demonstrou certa preocupação sobre a aprendizagem dos educandos, que se mostraram um pouco
perdidos diante do “novo”: o mundo da genética.

Com isso, na segunda aula retomamos o assunto da aula anterior e fomos construindo árvores
genealógicas a partir dos exemplos que eles mesmos davam. O propósito foi fazê-los entender de que
maneira a base da vida, a genética, determinava fenótipos distintos em suas famílias a partir de uma
combinação de genes e da atuação de fatores ambientais. Nesse sentido, ao final da aula foi escrito
exercício na lousa e passado para casa para que os alunos respondessem a atividade e fixassem o
conteúdo. Esta atividade serviu para que os alunos praticassem simples cruzamentos envolvendo a
primeira Lei de Mendel e fixassem os conceitos de termos utilizados pela genética.

Iniciamos a terceira aula com a correção da atividade enviada para casa na aula anterior. Verificamos que
eles já haviam se tornado independentes em relação à resolução das questões que envolviam a 1ª lei de
Mendel. De toda a turma, 60% resolveram a atividade e tiraram dúvidas na sala de aula. Para nós o
retorno satisfatório de pouco mais da metade da turma já demonstrava um avanço diante do que
presenciamos no período de observação.

Posteriormente exploramos as questões que norteiam diariamente a genética e, para isso, levamos um

Pág.5/10



texto sobre projeto genoma. A turma dividida em 6 grupos de 5 alunos realizaram a leitura do texto e
discutiram entre si as ideias principais nesse contidas.

Após esse momento, pedimos aos alunos que fizessem um círculo na sala e em seguida fizemos uma
leitura coletiva. Solicitamos que falassem a respeito do que entenderam e obtivemos respostas e
questionamentos sobre a ideia do texto.

Na quarta aula demonstramos a importância de trabalhar a probabilidade dentro da genética e como os
conceitos probabilísticos são utilizados. Depois de resolvermos exercícios de fixação demos início aos
conteúdos sobre herança dominante e herança recessiva, nessa última falamos sobre o albinismo,
enquanto que naquela demos o exemplo da doença de Huntington.

Na quinta aula retomamos os conteúdos da quarta aula e falamos sobre codominância. Fizemos
cruzamentos na lousa e continuamos a abordagem sobre dominância incompleta também com exemplos
na lousa para que mais uma vez os alunos construíssem o conceito deste último conteúdo.

Apesar da limitada participação, alguns alunos tentaram construir os conceitos desejados, mostraram um
pouco de dificuldade, mas ao final com a nossa ajuda demonstraram ter compreendido os conteúdos.
Muitos eram tímidos, mas uma das alunas veio à frente da sala e resolveu um problema de
semidominância com a ajuda de alguns alunos. Diante disso, a aula sobre 2º lei de Mendel teve que ser
adiada para 6º aula, uma vez que, é importante cumprir o planejamento, mas é fundamental ter a certeza
de que os alunos estão conseguindo acompanhar os conteúdos e alcançar um nível crescente na
aprendizagem.

Na sexta aula iniciamos os conteúdos sobre a 2ª lei de Mendel, retratamos os trabalhos de Mendel
novamente com ervilhas, agora considerando a combinação de duas ou mais características. Fizemos o
cruzamento na lousa pedindo a ajuda dos alunos durante as combinações e assim verificarmos a
aprendizagem dos alunos no momento de fazer os cruzamentos. Passamos para os educandos ao final da
aula uma questão desafio, na qual eles deveriam fazer um cruzamento envolvendo a herança da cor do
olho e da forma da asa em drosófila (Drosophila melanogaster). Do total, 80% tentaram responder e 50%
obtiveram êxito nas respostas. Concluímos com a aula que a maioria dos alunos estava realmente
conseguindo entender e fazer os cruzamentos. E, muito mais do que isso, estavam enxergando a sua
própria realidade nos ensinamentos construídos.

Apesar de muitos alunos terem se mostrado desinteressados nas aulas sem tanta participação nestas,
justamente estes conseguiram responder as questões sem tanta dificuldade. Verificamos isso quando
fomos de cadeira em cadeira analisar de que maneira lidavam com a genética.

Na sétima aula levamos para a sala de aula um texto sobre alimentos transgênicos, o qual trazia
argumentos a favor e contra essa prática tecnológica. Os 6 grupos definidos para todo o período de
estágio reuniram-se para discutir as idéias principais do texto e em seguida explanaram para o restante da
turma o que entenderam. Após esse procedimento, dividimos a turma em dois grupos, um que
argumentaria a favor dos transgênicos e outro contra na aula seguinte. Essa estratégia teve o objetivo de
fazer os alunos não ficarem presos apenas ao texto distribuído em sala, mas fizessem outras pesquisas de
outros textos científicos relacionadas ao tema em questão.

Na aula posterior (oitava aula), os dois grupos argumentaram muito bem suas ideias a favor e contra os
transgênicos. Verificamos que essa metodologia trouxe grandes benefícios para a aula, pois, sendo os
alunos muito tímidos em participar, a disputa entre os dois grupos motivou a turma a se envolver na
discussão e contribuiu na formação de uma consciência mais crítica a respeito da utilização dos
transgênicos na sociedade.

Na nona e décima aula, dando continuidade aos conteúdos, falamos sobre polialelia, seus conceitos e onde
este termo se aplica na realidade dos alunos. Descrevemos como pode ser a cor da pelagem de coelhos e
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o que determina nos cruzamentos os distintos fenótipos. Fizemos uma tabela na lousa com a escala de
dominância dos genes alelos neste fenômeno dos coelhos. Continuando, demos um outro exemplo de
alelos múltiplos, agora em humanos, que se refere ao sistema ABO. Durante a abordagem desse sistema,
o qual enfatiza os tipos de sangue e as possíveis doações sanguíneas, entramos em discussão sobre
doações de sangue.

Após enfatizarmos esse conteúdo sempre com a resolução de exercícios, trabalhamos um texto sobre
doação sangüínea, com objetivo dos alunos compreenderem a importância da doação de sangue na
sociedade. Permitimos a participação deles à medida que perguntamos quais os seus tipos sangüíneos.
Com esse texto os educandos tiveram a possibilidade de tirar várias dúvidas e desvendar mitos com
envolvem a doação de sangue na sociedade. Após a leitura e o debate desse texto, pedimos aos alunos
que nunca doaram sangue que respondessem a seguinte pergunta: por que é importante doar sangue Esta
aula instigou a curiosidade dos alunos que nem mesmo sabiam qual o próprio tipo sanguíneo, pois em
caso de necessidade deveriam entender um pouco mais da doação.

Na décima terceira aula foram retomados os assuntos sobre sistema Rh e sistema MN. Depois da
explicação do conteúdo relembramos o texto sobre doação sanguínea. Ficamos animadas com os alunos,
pois eles participaram intensamente nesta aula em decorrência do interesse em saber mais sobre doação
de sangue.

A décima quinta aula serviu para conversarmos com os alunos sobre os textos confeccionados por eles até
então. Já havíamos corrigido muitos textos e percebíamos a dificuldade dos alunos para escrever. Como
eram 6 grupos nós nos dividimos e cada uma de nós ficou com 3 grupos. Conversamos com os educandos
sobre o que precisava ser melhorado nos textos, o que faltava, onde eles deveriam buscar mais
informações com segurança, falamos sobre a escrita, sobre a arrumação do texto e sobre a importância de
superar as dificuldades.

Mostramos alguns textos dos grupos e falamos sobre os pontos positivos e negativos. Eles se mostraram
participativos neste ponto e pareciam querer fazer algo melhor. Isso mostrou um resultado positivo, pois
contribuir para a formação de pessoas é um dos fortes objetivos da educação.

Na décima sexta aula, trabalhamos os conteúdos sobre cromossomos sexuais e os sistemas de
determinação do sexo, utilizamos textos extraídos de revistas de circulação nacional e de sites da internet
que exploravam a questão das células-tronco e da clonagem, temas polêmicos da nossa sociedade. Os
alunos neste momento mostraram-se bastante participativos, opinando sobre as questões éticas que
envolviam estes temas. Alguns se mostraram a favor, outros contra o uso de células-tronco embrionárias
em pesquisas com seres humanos. Já em relação à clonagem, foi unânime a opinião da turma de que não
seria ético esse procedimento em seres humanos. Os bons frutos dessa aula estavam relacionados à
observação da capacidade de argumentação que ganhava forças a cada aula, em uma turma inicialmente
apática.

Posteriormente, pedimos aos alunos que na aula seguinte trouxessem cartazes mostrando figuras que
relatassem temas tratados até o momento. Nos cartazes sobre células-tronco, solicitamos que eles
buscassem reportagens de revistas, jornais ou internet em que mostrasse depoimentos de pessoas que
foram beneficiadas com o tratamento com células-tronco e de pessoas que não conseguiram esse
benefício, para discussão em sala. Outro grupo ficou responsável por pesquisar as opiniões da ciência e da
igreja em relação a concepção de quando a vida começa, pois essas concepções influenciam as pesquisas
com células-tronco em nossa sociedade.

Outra parte da turma ficou responsável por pesquisar a legislação brasileira que envolve as pesquisas com
células-tronco.

Os alunos que trabalharam a questão da clonagem humana fizeram cartazes mostrando como ocorreu o
processo de clonagem da ovelha Dolly, além de explorar casos internacionais e nacionais que permearam
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a mídia em relação a esse tema.

Na décima sétima aula foi aberto espaço para apresentação dos cartazes. Alguns alunos não participaram,
mas 70% fizeram os cartazes e discutiram ativamente sobre os temas.

Algumas dúvidas ainda faziam parte da mente dos alunos, entretanto a cada aula e a cada debate era
possível ver que eles construíam pouco a pouco uma consciência crítica a respeito dos temas atuais
ligados à genética e isso os auxiliaria a construir textos cada vez mais críticos e conscientes. Ainda nesta
aula iniciamos o conteúdo sobre herança ligada ao sexo.

Na décima oitava aula, foram relembrados os sistemas de determinação do sexo e continuamos os
conteúdos sobre herança ligada ao sexo, em que foi retratado o daltonismo, a hemofilia e a distrofia
muscular. Continuamos a aula com o tema herança restrita ao sexo, abordando o exemplo da hipertricose
auricular e herança influenciada pelo sexo, como é o caso da calvície. Após a exposição dos conteúdos
questões foram realizadas na sala de aula envolvendo os conteúdos aplicados na aula. Em princípio os
alunos confundiram um pouco os tipos de herança, mas com a resolução de questões foi ficando mais
claro e eles mostraram-se estar compreendendo o conteúdo. Ao final da aula solicitamos aos alunos que
trouxessem textos que abordassem os conteúdos trabalhados nesta aula.

Na décima nona aula, nós levamos textos sobre os tipos de herança retratados na aula 18. Como
havíamos pedido aos alunos que levassem material sobre o assunto trabalhamos com os deles. Apenas
três grupos levaram os textos da internet para aula.

Quando orientamos os alunos a pesquisarem na internet em fontes seguras, falamos do Google
acadêmico, onde encontrariam revistas e periódicos com informações seguras. Então nesta aula, algo
muito positivo que aconteceu foi o fato de uma dos grupos levar um texto chamado “Perda auditiva
genética”, texto que chamou a atenção dos outros alunos e foi pauta de discussão da aula.

Na vigésima e vigésima primeira aulas que foram ministradas em um sábado os alunos entregaram os
textos confeccionados a partir da discussão da aula anterior. E iniciamos a aula sobre síndromes genéticas.
A aula foi trabalhada com dois textos: “mutações gênicas” e “conseqüências da não disjunção dos
cromossomos na meiose humana”. De forma expositiva e discursiva retratamos algumas das síndromes
genéticas existentes. Discutimos os dois textos e em seguida cada grupo elaborou seu resumo.

Nestas aulas os grupos de alunos trocaram os resumos entre eles mesmos para que cada grupo avaliasse
outro grupo. O grupo um passou seu resumo ao grupo 2, o grupo 2 passou seu resumo ao grupo 3, o
grupo 3 passou seu resumo ao grupo 4 e assim por diante. Com esta dinâmica eles podiam avaliar o
outro, acrescentar e ou retirar informações. Posteriormente debatemos a dinâmica e os resultados desta.
Alguns grupos mostraram-se passivos em relação ao outro, não queriam opinar, mas outros alunos
participavam e criticavam e ou elogiavam os textos que deviam avaliar do outro grupo.

Verificamos que os debates dos textos utilizados e a freqüente confecção de resumos pelos alunos
trouxeram grandes contribuições para o esclarecimento destes em relação a temáticas relativas à
genética. De maneira coletiva os alunos desenvolveram um pensamento crítico que pode ser visualizado
nas discussões e resumos que serviram para nosso acompanhamento direto dos alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema de ensino aplicado pela instituição escolar pública investigada ainda seguia em 2008 uma
metodologia em que a realidade científica e tecnológica vista no meio social eram distantes da realidade
expressa ensinada pelos professores. Hoje as discussões insistem na mesma realidade: é preciso melhorar
o processo de construção de conhecimentos na educação. E esse trabalho mostrou como foi possível
transformar uma realidade de alunos carentes e que precisam de incentivo no ensino e aprendizagem.
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O modo como os alunos participavam das aulas discursivas e o espanto diante de fatos tão comuns da
sociedade levaram-nos a constatar que aqueles alunos viviam uma realidade restrita ao livro didático. E
era justamente isso que provocava a apatia de muitos e consequentemente o descrédito dado pelos
professores à turma.

O professor é o principal responsável pelo que acontece com a aprendizagem dos alunos nessa fase da
vida. A legislação afirma que o forte objetivo do ensino médio é preparar os alunos para o mercado de
trabalho, e, além disso, a pressão social julga como melhores aqueles capazes de entrarem em uma
universidade, de preferência em nível federal. Contudo, como exigir a existência de bons profissionais e
bons universitários de alunos que não recebem nenhum tipo de motivação em sala de aula

O aluno precisa ser instigado a conhecer o que lhe cerca de maneira científica. Ele precisa acompanhar o
caminho evolutivo das ciências sendo críticos e cidadãos transformadores. Mas para isso, precisam ver as
possibilidades do mundo através de um professor.

Os textos com temáticas ligadas a genética debatidos em sala de aula em paralelo com as aulas
expositivas despertaram a curiosidade de muitos dos alunos. As aulas que em princípio eram pouco
assistidas, com o tempo apresentaram 90% dos alunos. Esse resultado foi fruto de um satisfatório estágio
realizado.

Pode-se ver que no período da regência os conteúdos exigidos para o vestibular foram ministrados, mas o
relato das experiências mostra que ministrar conteúdos não é um depósito de informações, mas uma troca
constante de conhecimentos e adoção de uma nova postura social, ambiental e cultural. Para isso, basta
apenas ser um educador preocupado com o que está formando para o amanhã.

A turma do 3º ano de ensino médio, inicialmente desanimada quanto ao ensino, mostrou que compõe
alunos capazes de refletir, intervir e de formar novas opiniões.

O estágio foi edificante e trouxe imensa realização pessoal. Os alunos que chegavam à escola com nítido
cansaço ou então não compareciam frequentemente, interessavam-se por assistir as aulas de genéticas.
Muitos deles moravam distantes da escola, o que fazia com que fossem embora mais cedo. Na metade do
estágio muitos deles já assistiam a última aula nos dias de terça feira, o que segundo outros professores
era raro acontecer. Mesmo os calados ou aparentemente apáticos se faziam presentes. As notas da prova
também foi outro fator positivo, pois muitos alunos tiraram notas acima da média, fato que já dava sinais
de um processo metodológico que tinha dado certo e precisava ser continuado.

Diante do exposto foi observado que abordagens ligadas à divulgação de textos científicos, são essenciais
à formação do educando para conhecimento da sua própria realidade de forma consistente. Cabe à escola
o papel de ser intermediadora do ensino e da criação de valores que intentem formar cidadãos críticos e
transformadores.
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