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“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua própria produção ou a sua construção.” 

Paulo Freire 



RESUMO 

 

O estudo das células provoca o fascínio dos graduandos da área biológica na mesma medida 

em que desmotiva sua aprendizagem em razão da complexidade dos processos, fenômenos e 

terminologias empregadas. O conteúdo abstrato parece se distanciar da vida cotidiana e a 

pergunta mais recorrente é “Por que estudar tudo isso?”. Nesse contexto, buscamos 

reconquistar o interesse do aluno por meio da demonstração do impacto que as informações 

sobre célula podem ter nas tomadas de decisão rotineiras. Para isso, desenvolvemos uma 

sequência didática de abordagem crítico-pedagógica embasada em CTS – Ciência, Tecnologia 

e Sociedade – e circunstanciada na organela mitocôndria. A intervenção foi realizada como 

pesquisa encoberta, na qual os estudantes foram convidados a questionar sobre a segurança, 

efetividade e aplicabilidade da tecnologia do laser numa perspectiva científica e social, 

confrontando o interesse individual e a reflexão sobre os limites entre a saúde e a estética. As 

falas e as impressões dos sujeitos foram registradas em áudio e vídeo e, após o devido 

consentimento, foram analisadas usando como referencial o Engajamento Disciplinar 

Produtivo (EDP). Dessa forma, verificamos em que medida uma abordagem contextualizada 

dos conhecimentos sobre mitocôndria propicia o engajamento dos alunos no processo de 

ensino e aprendizagem de Biologia Celular. Em decorrência disso, o aluno passa de mero 

espectador a protagonista, ou seja, como um agente que pode resolver problemas e mudar a si 

mesmo e o mundo ao seu redor. 

 

Palavras-chave: Sequência didática, CTS, EDP, Laser, Mitocôndria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Studying the cells instigate a fascination in the students of the biological field as it in the same 

time discourage them due to the complexity of the tactics, methods, phenomena, and 

terminologies used on. The unreal and not tangible subject studied seems to be further away 

from their normal lived lives way of living, and the most common doubt is “Why should we 

study about it’? In this way we seek to get back the interest of the student displaying to them 

the impact that the cells information have on their routine lives and on normal decisions made 

daily. To reach it we developed a didactic sequence on a critical reflexive approach STS- 

Science, Technology and Society-based on the organelle mitochondrial. The intervention was 

given as a undercovered searching, through which the students were invited to question about 

safety, effectiveness and applicability of the laser technology on a scientific and social point 

of view, going against the personal interest and the self-thinking reflection between the 

boundaries of beauty and health. The answers collected were registered by audio and video 

after having the proper consetiment, analysed usuing as a referencial point the Methodology 

of the Productive Engagement (MPE). Hence, we intend to verify and check on which way a 

contextualysed approach of the knowledges about mitochondria may promote the getting of, 

or reconciliation, of the students on the learning process of Cell Biology. Therefore the 

student goes from just an outsider to the author of it, as an individual who is about to handle 

problems and issues turning out himself and all the world around. 

 

Key-word: didactic sequence (CTS), EDP, Laser, mitochondria. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Conforme a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) nº 9.394/96, a organização do currículo 

superou as disciplinas estanques com a pretensão de integrar e articular os conhecimentos 

num processo permanente de interdisciplinaridade e contextualização. 

Enquanto a interdisciplinaridade utiliza conhecimentos de várias disciplinas para a 

compreensão dos saberes, a contextualização do conteúdo traz importância ao cotidiano do 

aluno, mostra que aquilo que se aprende, em sala de aula, tem aplicação prática em suas vidas. 

A contextualização permite ao aluno sentir que o saber não é apenas um acúmulo de 

conhecimentos técnico-científicos, mas sim uma ferramenta que os prepara para enfrentar o 

mundo, permitindo-lhe resolver situações até então desconhecidas. 

O contexto dá significado ao conteúdo e deve basear-se na vida social, nos fatos do 

cotidiano e na convivência do aluno, que vive num mundo regido pela ciência, pelas relações 

sociais estando exposto à informação e a vários tipos de comunicação. 

Dessa forma, o cotidiano, o ambiente físico e social devem fazer a ponte entre o que se 

vive e o que se aprende na escola. 

Partindo desse princípio, produzimos uma sequência didática pautada na abordagem 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), que propõe “desenvolver a alfabetização científica e 

tecnológica dos cidadãos, auxiliando o aluno a construir conhecimentos, habilidades e valores 

necessários para tomar decisões responsáveis sobre questões de ciência e tecnologia na 

sociedade e atuar na solução de tais questões” AIKENHEAD, 1994a; IGLESIA, 1995; 

HOLMAN, 1988; RUBBA e WIESENMAYER, 1988; SOLOMON, 1993b; YAGER, 1990; 

ZOLLER, 1982 (apud SANTOS e MORTIMER, 2000, p. 114). 

Diversos conhecimentos sobre a Biologia Celular permeiam a vida das pessoas por 

meio dos veículos de informação e de entretenimento nos âmbitos da saúde, da estética, da 

ética e das discussões familiares. Nas questões de saúde, pode-se citar o aparecimento de 

novos organismos patogênicos ou no domínio de técnicas para o combate de doenças; com 

relação à estética, na oferta de medicamentos, suplementos alimentares e equipamentos que 

modelam o corpo e aumentam a autoestima das pessoas; em discussões éticas, como a 

clonagem humana, prática de abortamento de embriões ou na intervenção clínica em casos de 

infertilidade; e, por fim, nas discussões familiares, como a efetividade ou riscos das vacinas 
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ou na busca por reduzir os resíduos domésticos pela compostagem. Além de vários outros 

temas, nos quais os cidadãos tomam decisões importantes para suas vidas, fundamentados no 

conhecimento incutido que adquiriram. 

Assim, a célula, unidade morfofuncional da vida, é o ponto de partida para todos os 

conhecimentos biológicos. A organização celular, mesmo em seu formato mais simples, como 

as bactérias ou as cianobactérias, apresentam uma divisão de tarefas em suas estruturas. 

Embora estes sejam unicelulares, essas células possuem, em essência, a mesma estratégia 

reprodutiva (mitose), a mesma delimitação membranar (bicamada lipídica com proteínas), a 

mesma forma de acondicionar suas informações genéticas (DNA e RNA), a mesma forma de 

síntese de proteínas (ribossomos) e até a mesma estratégia de obtenção de energia das células 

eucariotas dos organismos multicelulares. 

De fato, a definição de tarefas mais especializadas dos eucariotos, marcadas pelo 

aparecimento das organelas, permitiu que os organismos melhorassem o desempenho, o 

controle dos processos e sustentassem a organização multicelular. 

A mesma lógica estruturante das células, baseada na especialização morfofuncional, 

pode ser observada na organização dos tecidos, órgãos e sistemas animais e vegetais. Lógica 

esta que pode ser extrapolada para o desenvolvimento da organização dos indivíduos em 

grupos ou comunidades. Vale ressaltar que o trabalho individual é fundamental para o 

desenvolvimento do coletivo, que se inicia no nível celular e se repete até a organização social 

dos indivíduos. 

Esses exemplos demonstram o quanto a Biologia Celular está inserida no cotidiano das 

pessoas e por que desperta tanto interesse nos aprendizes que buscam formação profissional 

na área biológica e na saúde. 

Entretanto, a Biologia Celular é apresentada, nos espaços escolares, com um conteúdo 

bastante extenso e denso de informações que demanda capacidade de abstração para o 

entendimento da relação existente entre a morfologia, composição bioquímica e 

funcionamento celular. Reconhecendo tais dificuldades intrínsecas à disciplina, buscamos 

reconciliar, neste trabalho, o conhecimento com os interesses dos aprendizes, trazendo para o 

espaço formal a contextualização do conteúdo sobre a cadeia transportadora de elétrons da 

mitocôndria. 
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Segundo Brasil (2013, p. 167), “a apropriação de conhecimentos científicos se efetiva 

por práticas experimentais, com contextualização que relacione os conhecimentos com a vida, 

em oposição às metodologias pouco ou nada ativas e sem significado para os estudantes. 

Essas metodologias estabelecem relações expositivas e transmissivistas que não colocam os 

estudantes em situação de vida real, de fazer e de elaborar”. 

Em suma, a sequência didática CTS proposta neste trabalho foi circunstanciada no 

estudo da organela mitocôndria e sua relação com a aplicabilidade da tecnologia do laser em 

suas estruturas, numa perspectiva científica e social, de modo a avaliar em que medida uma 

abordagem crítico-pedagógica pode promover o engajamento disciplinar produtivo ao 

conteúdo de Biologia Celular. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

Verificar em que medida uma abordagem crítico-pedagógica dos conhecimentos sobre 

mitocôndria pode promover o engajamento dos alunos no processo de ensino e 

aprendizagem de Biologia Celular. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Investigar se o tema mitocôndria, componente da Biologia Celular, pode ser 

contextualizado na vivência dos estudantes do ensino superior. 

 Desenvolver uma sequência didática referenciada no CTS (Ciência, Tecnologia e 

Sociedade) e aplicá-la, de forma encoberta, aos discentes do curso de Ciências 

Biológicas. 

 Promover um ambiente que possa fomentar o engajamento disciplinar produtivo dos 

alunos do curso de Ciências Biológicas em relação ao conteúdo de Biologia Celular, 

em especial a cadeia transportadora de elétrons. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. A célula e a mitocôndria 

Há menos de 400 anos, deu-se início a uma evolução científica, principalmente em 

relação à biologia celular. Hoje temos a tecnologia para facilitar a compreensão e a 

morfologia e fisiologia das células. Mas nem sempre foi assim. 

Foi somente no século XVII, com o avanço na produção de lentes de vidro e com a 

criação do microscópio simples, por Antonie van Leeuwenhoek, que houve a inauguração de 

um novo campo do saber, a biologia celular. 

Leeuwenhoek observou diversos materiais biológicos, como embriões de plantas, 

hemácias e espermatozoides de animais. Leeuwenhoek também foi considerado o descobridor 

dos microrganismos. 

Estimulado por essas descobertas Robert Hooke desenvolveu o microscópio composto, 

dotado de duas lentes. Observando um pedaço de cortiça através desse aparelho, Hooke em 

1665, comunicou para a Royal Society de Londres que a cortiça era composta de “uma massa 

de minúsculas câmaras”, que ele chamou de célula. 

Ainda de acordo com Alberts et al (2011, p. 6), “a emergência da biologia celular 

como uma ciência distinta foi um processo gradual para o qual vários indivíduos 

contribuíram, mas o seu nascimento oficial foi marcado por duas publicações: uma pelo 

botânico Matthias Schleiden, em 1838, e a outra pelo zoólogo Theodor Schwann, em 1839”. 

Com a publicação de suas obras, foi possível criar a Teoria Celular a qual basicamente 

evidencia que: 

 todos os seres vivos são constituídos por células; 

 as células são unidades fisiológicas dos seres vivos; 

 a vida depende da reprodução de células preexistentes (divisão celular). 

Em 1932, após uma intensa evolução tecnológica e científica, surge o microscópio 

eletrônico, o qual permitiu aos cientistas e pesquisadores estudar detalhes ultraestruturais da 

célula. 

A microscopia eletrônica revolucionou a Biologia Celular, pois revelou a grande 

complexidade estrutural do citoplasma, com seus sistemas de canais, bolsas membranosas, 
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grânulos, fibras etc. O grande desafio dos pesquisadores foi descobrir o papel de cada uma 

dessas partes no funcionamento celular. 

Com a continuidade das pesquisas na área da biologia celular, foram revelados dois 

tipos de células. Uma delas, a célula procariótica, que tem a estrutura mais simples, [...] 

essencialmente não contém organelas e nem mesmo um núcleo para conter o seu DNA 

(ALBERTS et al, 2011, p. 11-15). A outra célula, a eucariótica, em geral, maior e mais 

elaborada que a procariótica. Por definição, todas as células eucarióticas possuem um núcleo. 

Mas a posse de um núcleo significa possuir também uma variedade de outras organelas, 

estruturas subcelulares que realizam funções especializadas (ALBERTS et al, 2011, p. 16). 

A partir do descobrimento das organelas celulares, evidencia-se a mitocôndria, uma 

organela muito singular em relação às outras estruturas subcelulares. Tal organela, segundo 

Guerra et al (2011), apresenta forma variável com cerca de 2 µm de comprimento por 0,5 µm 

de diâmetro, composta por duas membranas lipoproteicas. A mais externa é lisa e semelhante 

às demais membranas celulares, enquanto a membrana interna tem composição química 

diferente e apresenta dobras chamadas de cristas mitocondriais, que se projetam para o 

interior da organela. Este é preenchido por um líquido viscoso – a matriz mitocondrial – que 

contém diversas enzimas, DNA, RNA e ribossomos. (Figura 1) 

                                                                                      Membrana externa 

                                                         Cristas mitocondriais 

                                  Membrana interna 

                                             Matriz mitocondrial 

 

Figura 1 – Representação esquemática de uma mitocôndria 

com uma parte removida para visualização interna. 

Imagem: Wendell Jesus 

A complexidade das mitocôndrias e sua capacidade de autoduplicação levaram os 

cientistas a imaginar que essas organelas tenham se originado de seres procarióticos 

primitivos, que no passado se instalaram no citoplasma de primitivas células eucarióticas. 

Essa explicação ficou conhecida como hipótese endossimbiótica. 

A observação sob o microscópio por si só dá pouca indicação sobre o que as 

mitocôndrias fazem. A sua função foi descoberta rompendo as células e então 

centrifugando a sopa de fragmentos celulares em uma centrífuga; isso separa as 

organelas de acordo com o seu tamanho, a sua forma e a sua densidade. As 

mitocôndrias purificadas foram então testadas para saber quais os processos 

químicos que elas poderiam realizar. Isso revelou que as mitocôndrias são geradoras 

de energia química para a célula. Elas aproveitam a energia a partir da oxidação de 
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moléculas de alimento, como os açúcares, para produzir trifosfato de adenosina, ou 

ATP – o combustível químico básico que energiza a maioria das atividades das 

células. Como as mitocôndrias consomem oxigênio e liberam dióxido de carbono no 

curso das suas atividades, todo o processo é chamado de respiração celular. 

(ALBERTS et al, 2011, p. 17) 

Por conter tantas peculiaridades em relação às demais organelas, as mitocôndrias 

acabaram despertando o interesse da comunidade científica. Com o passar do tempo, a 

mitocôndria passou a ser alvo de estudos e os pesquisadores passaram a descrever não só sua 

morfologia, mas também sua fisiologia, em especial a respiração celular. 

Para ocorrer o processo de respiração celular geralmente são necessárias três etapas 

distintas: a etapa de glicólise, do ciclo do ácido cítrico (ciclo de Krebs) e a fosforilação 

oxidativa. Mas antes mesmo desses processos darem início, é necessário entender como a 

glicose chega até a célula. 

A glicose é a substância crucial da respiração celular. Tal substância é obtida por meio 

da ingestão de alimentos ricos em carboidratos. Quando colocamos na cavidade oral 

alimentos contendo carboidratos, imediatamente começam a serem digeridos (degradados), 

sendo que esse processo vai ocorrendo em todo tubo digestório do indivíduo, por meio da 

ação de enzimas digestivas contidas na saliva. 

Chegando no terço médio do intestino delgado, o jejuno, grande parte dos carboidratos 

já estão praticamente degradados e suas principais moléculas constituintes, os 

monossacarídeos, em especial a glicose, já estão prontos para serem absorvidos pelas 

vilosidades e microvilosidades intestinais e assim serem transportados pela corrente 

sanguínea. 

Nesse ponto, entra em ação um dos principais hormônios envolvidos nesse processo – 

a insulina – a qual permite a entrada da glicose para a célula e, a partir daí, inicia-se a primeira 

etapa da respiração celular. A etapa de glicólise. 

De acordo com Campbell e Farrell (2015, p. 508), nessa etapa de glicólise, “uma 

molécula de glicose (um composto de seis carbonos) gera, após uma longa série de reações, 

duas moléculas de piruvato (um composto de três carbonos). Durante esse percurso, há um 

ganho de duas moléculas de ATP e de NADH (nicotinamida adenina dinucleotídeo)”. 

Dessa forma, uma série de dez reações converte uma molécula de glicose em duas 

moléculas de piruvato. Quatro dessas reações transferem um grupo fosfato. Três são 
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isomerizações; uma é a quebra; outra, uma desidratação e apenas uma é de oxidação. 

(CAMPBELL e FARRELL, 2015, p. 508) 

Após a formação do piruvato na etapa de glicólise, o piruvato precisa ser levado para a 

matriz mitocondrial, de modo a dar início à segunda etapa da respiração celular, o ciclo do 

ácido cítrico. 

Para Campbell e Farrell (2015), uma diferença importante entre a etapa de glicólise e o 

ciclo do ácido cítrico é o local da célula onde a via ocorre. Nos eucariotos, a glicólise 

acontece no citoplasma. Já o ciclo do ácido cítrico transcorre na mitocôndria. Isso ocorre 

porque a maioria das enzimas do ciclo do ácido cítrico estão presentes na matriz mitocondrial. 

O piruvato produzido pela glicólise é transformado por descarboxilação oxidativa 

em acetil-CoA na presença da coenzima A. A acetil-CoA entra então no ciclo do 

ácido cítrico reagindo com oxaloacetato para produzir citrato. As reações do ciclo do 

ácido cítrico incluem duas outras descarboxilações oxidativas, que transformam o 

citrato, composto de seis carbonos, em succinato, composto de quatro carbonos, 

ocorrendo também a produção de NADH. O ciclo completa-se com a regeneração do 

oxaloacetato a partir de succinato em um processo de múltiplas etapas que inclui 

duas outras reações de oxidação e a produção de FADH2 (flavina adenina 

dinucleotídeo). (CAMPBELL e FARRELL, 2015, p. 566) 

No ciclo do ácido cítrico, há também liberação de energia que permitirá diretamente a 

síntese de um ATP por ciclo, considerando que cada molécula de glicose participa de dois 

ciclos do ácido cítrico. Ou seja, no final dessa etapa, temos um saldo energético de duas 

ATPs. Além da liberação de duas moléculas de dióxido de carbono (CO2) que, normalmente, 

serão eliminadas para o meio extracelular. 

Segundo Alberts et al (2011, p. 457 - 458), “a membrana interna da mitocôndria 

(Figura 2) é o sítio de transporte de elétrons e bombeamento de prótons e contém a ATP-

sintase. A maioria das proteínas embebidas na membrana mitocondrial interna são 

componentes da cadeia transportadora de elétrons, necessárias para a fosforilação oxidativa. 

Essa membrana tem uma composição lipídica distinta e uma variedade de proteínas de 

transporte que permitem a entrada de moléculas pequenas e selecionadas, como piruvato e 

ácidos graxos, na matriz”. 
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                                                                            Citocromo C 

    Complexo I 

    Complexo II                                                                                                                           ATP sintase 

                                                                                                                                       Complexo IV 

                                                                  

Figura 2 – Representação esquemática mostrando os conjuntos 

de proteínas transportadores da cadeia respiratória. 

Imagem: Wendell Jesus 

 

A cadeia transportadora de elétrons é um conjunto de reações de oxirredução que 

envolve a participação de quatro complexos proteicos (I, II, III e IV) e de duas moléculas 

conectoras móveis: a ubiquinona (coenzima Q) e o citocromo c. Essas estruturas permitem um 

mecanismo de transporte ativo que transfere íons H+ da matriz mitocondrial para o espaço 

intermembranas. 

Essa etapa de fosforilação oxidativa tem início a partir dos NADH2 e dos FADH2 

produzidos nas etapas anteriores da respiração celular. Nela ocorre síntese de água, transporte 

de elétrons através de uma cadeia de substâncias (cadeia transportadora de elétrons) e bomba 

de prótons (H+) com consequente síntese de ATP. 

 “O complexo I realiza a reoxidação do NADH e envia elétrons para a coenzima Q. O 

complexo II reoxida FADH2 e também envia elétrons para CoQ. O complexo III envolve o 

ciclo Q e transporta elétrons para o citocromo c. O complexo IV recebe os elétrons do 

citocromo c e os passa para o oxigênio na etapa final do transporte de elétrons.” 

(CAMPBELL e FARRELL, 2015, p. 590) 

Durante o processo de transporte de elétrons, várias reações ocorrem, nas quais os 

transportadores reduzidos que apresentam tanto elétrons quanto prótons para doação 

são ligados a transportadores que aceitam apenas elétrons. Nesse ponto, os íons 

hidrogênio são liberados para o outro lado da membrana mitocondrial interna, 

promovendo a formação de uma gradiente de pH. A energia inerente na carga e na 

separação química dos íons hidrogênio é usada para fosforilar o ADP a ATP quando 

os íons hidrogênio retornam para o interior da mitocôndria pela ATP sintase. [...] O 

modo pelo qual o gradiente de prótons leva à produção de ATP depende dos canais 

iônicos através da membrana mitocondrial interna; esses canais são uma 

característica da estrutura da ATP sintase (Figura 3). Os prótons fluem de volta para 

a matriz pelos canais de prótons na porção F0 da ATP sintase. O fluxo de prótons é 

acompanhado pela formação de ATP, que ocorre na unidade F1. (CAMPBELL e 

FARRELL, 2015, p. 590) 
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Figura 3 – Representação esquemática da enzima ATP sintase. 

Imagem: Wendell Jesus 

 

Assim, a membrana mitocondrial interna serve como um dispositivo que converte a 

energia presente nos elétrons de alta energia da NADH e FADH2 em ligações de fosfato de 

alta energia do ATP. Esse mecanismo quimiosmótico é chamado de fosforilação oxidativa 

porque envolve tanto o consumo de O2 quanto a síntese de ATP pela adição de um grupo 

fosfato ao ADP. (ALBERTS et al, 2011) 

Campbell e Farrell (2015, p. 589) afirmam que “essa série de eventos depende da 

presença de oxigênio na etapa final. Essa via permite a reoxidação dos transportadores de 

elétrons produzidos na glicólise, no ciclo do ácido cítrico, e em várias outras vias catabólicas, 

além de ser a fonte real dos ATPs”. 

3.2. Desafios no ensino de Biologia Celular 

Ensinar cadeia transportadora de elétrons para os alunos recém chegados à graduação 

é um desafio, visto que muitos deles chegam ao curso de Ciências Biológicas defasados no 

conhecimento prévio mínimo do contexto celular. Mendes (2010) aponta que uma das falhas 

para compreensão da disciplina de Biologia Celular provavelmente ocorre devido à falta de 

subsídio advindo do ensino médio. Além disso, alguns alunos ingressantes na graduação vêm 

de escolas com abordagem de ensino tradicional, cujo método de ensino se baseia na 

memorização e no acúmulo de informações condicionadas ao objetivo de passar no vestibular. 

Dessa forma, os conteúdos de Biologia Celular acabam sendo abstratos e de difícil 

entendimento para os alunos que têm muitas vezes, como único recurso, a imaginação. Tais 

dificuldades enfrentadas pelos graduandos em Ciências Biológicas, quando entram no curso, 

faz com que acabem se decepcionando com a disciplina ou perdendo o interesse pela matéria. 
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Em virtude disso, os discentes estudam apenas para memorizar o conteúdo, obter nota para ser 

aprovado no semestre. 

Durante sua pesquisa sobre as dificuldades no processo de ensino-aprendizagem de 

Biologia Celular para iniciantes do curso de graduação em Ciência Biológicas, Melo e Alves 

(2011) verificaram que 26% dos alunos entrevistados têm dificuldades com a matéria de 

Biologia Celular, em especial, ao conteúdo de respiração celular. Contudo, 16% dos alunos 

apontam que tal dificuldade está pautada na incapacidade de visualizar objetos, fenômenos e 

processos. Nessa mesma pesquisa, 33% dos discentes dizem que é necessário o uso de 

recursos didáticos, como imagens, esquemas, vídeos e animações, os quais facilitam a 

aprendizagem de tal conteúdo. 

É preciso, portanto, que haja uma contextualização no ensino de Biologia Celular, para 

que o discente não veja a célula e suas organelas como algo isolado, mas sim integrado aos 

seus processos vitais e ao seu cotidiano, a fim de que o mesmo possa ser mais atuante no meio 

sociocultural em que esteja inserido. 

Em virtude disso, Mendes (2010, p. 23) afirma a necessidade de “proporcionar aos 

estudantes algo que lhes irá despertar o interesse (ou pelo menos tentar), e não somente isso, 

mas também facilitar ou ter um efeito positivo no processo de ensino-aprendizagem. Alguns 

profissionais do ensino/educação têm buscado desenvolver e aplicar ferramentas capazes de 

suplementar as aulas tradicionais”. 

Dessa forma, existem inúmeros trabalhos acadêmicos que priorizam o 

desenvolvimento de materiais didáticos que facilitam o ensino-aprendizagem de uma 

disciplina tão abstrata e de difícil compreensão como a Biologia Celular. 

Para isso, Corrêa e Nascimento (2014, p. 6288) desenvolveram um “baralho celular”, 

o qual objetiva “promover uma melhor compreensão e apropriação do conteúdo de Citologia, 

por meio das relações entre as características celulares e a organela correspondente”. 

Outros trabalhos desenvolvidos estão relacionados com a elaboração de modelos 

didáticos, os quais também facilitam o ensino-aprendizagem de Biologia Celular. É o caso do 

trabalho elaborado por Ferreira, Gonçalves e Oliveira (2016), o qual permeia na “construção e 

aplicação de modelos didáticos de célula animal e vegetal. Tal material didático 

tridimensional, é importante para desenvolver nos alunos a noção de profundidade, 

propiciando assim um compreensão das relações entre morfologia e função das organelas”. 



25 

 

São diversas as metodologias a serem utilizadas no processo de ensino 

aprendizagem como: jogos, simulações, pesquisa orientada, softwares educativos, 

Web Quest, entre outros. Nessa perspectiva, a Web Quest é uma destas 

metodologias, caracterizada como um instrumento de pesquisa orientada e um meio 

eficaz para o professor organizar recursos da internet, auxilia os estudantes a 

construírem conhecimento por meio de um ambiente de aprendizagem guiado. 

(HEERDT e BRANDT, 2009, p. 2) 

Durante sua pesquisa, Heerdt e Brandt (2009) afirmam que “a organização de Web 

Quest, constituem um recurso para mediação entre sujeito e objeto de conhecimento, 

colaborando para que os estudantes se tornem autônomos, capazes de gerir seu próprio 

processo de aprendizagem”. 

Isso posto, foi desenvolvido, no MPEC/UFOP, um produto educacional que utiliza o 

TIC por meio de uma WebQuest (é uma atividade orientada para a pesquisa em que alguma, 

ou toda, a informação com que os alunos interagem provém de recursos na internet). Essa 

ferramenta foi denominada como os “Avanços conceituais em Biologia Celular mediados por 

WebQuests”. (RAIMUNDO, 2017). 

Dessa forma, a WebQuest acaba sendo um ótimo recurso didático para o ensino-

aprendizagem de Biologia Celular, funcionando como um mediador pedagógico na interação 

entre o sujeito e o objeto de conhecimento e auxiliando os estudantes na apropriação de 

conceitos mais significativos. 

Outra metodologia que ajuda no processo de ensino-aprendizagem é a sequência 

didática. Quando tal metodologia é preparada e desenvolvida, contribui “com a consolidação 

de conhecimentos que estão em fase de construção e permite que progressivamente novas 

aquisições sejam possíveis, pois a organização dessas atividades prevê uma progressão 

modular, a partir do levantamentos dos conhecimentos que os alunos já possuem sobre 

determinado assunto”. (BRASIL, 2012, p. 20) 

Outra pesquisa, também desenvolvida no MPEC/UFOP, foi uma sequência didática 

investigativa intitulada “O que que a membrana tem?”. Essa sequência foi o produto da 

dissertação "Biomembranas e o Ensino por Investigação no curso de Ciências Biológicas: 

uma análise sob a óptica do engajamento disciplinar produtivo". (FERNANDES, 2018)  

Segundo Mantovani (2015, p. 17), “uma sequência didática é composta por várias 

atividades encadeadas de questionamentos, atitudes, procedimentos e ações que os alunos 

executam com a mediação do professor. As atividades que fazem parte da sequência são 
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ordenadas de maneira a aprofundar o tema que está sendo estudado e são variadas em termos 

de estratégia: leituras, aula dialogada, simulações computacionais, experimentos, etc”. 

Nesse sentido, Silveira (2013, p. 22) afirma que é “necessário o conhecimento das 

principais dificuldades de aprendizagem manifestadas pelos alunos, tendo em vista que cabe 

ao professor não somente ensinar, mas reconhecer que ensinando também se aprende. Nesse 

contexto, o docente acaba por aprender mais, não só em relação aos aspectos conceituais, bem 

como no sentido de conhecer melhor os seus alunos e os obstáculos durante a sua formação 

acadêmica”. 

Dessa maneira, é fundamental buscar a motivação dos alunos, principalmente tendo 

em vista que o aprendizado também envolve o prazer por novas informações e novas 

fontes de conhecimento, o que torna a aprendizagem mais significativa para os 

educandos. A partir da motivação e do desenvolvimento dos alunos com os 

conteúdos de Biologia Celular, eles serão capazes de desmitificar a crença de que 

determinados conteúdos são difíceis de serem aprendidos e, de fato, aprenderem o 

conteúdo de forma mais significativa. (SILVEIRA, 2013, p. 28) 

Uma ferramenta importante é a elaboração de atividades didáticas que aproximem o 

aluno do conteúdo teórico-acadêmico à sua realidade. Assim, permite-se a reconquista do 

aluno para o mundo da Biologia Celular. 

Para Silveira (2013, p. 29), “as atividades que despertam o interesse dos alunos 

também são fundamentais para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. A partir 

delas, o professor poderá adequar os conteúdos de forma a englobar questões contextualizadas 

ao cotidiano do educando, favorecendo o aumento do interesse dos educandos pelo 

conteúdo”. 

Portanto, faz-se necessário colocar o aluno no centro do saber pedagógico, pois o 

desenvolvimento científico e tecnológico acelerado impõe às instituições de ensino um novo 

posicionamento de vivência e convivência com os conhecimentos (BRASIL, 2013). Nessa 

realidade, não se trata de apenas mostrar as maravilhas da ciência, como a mídia já o faz, mas 

de disponibilizar as representações que permitam aos discentes agirem, tomarem decisões e 

compreenderem o mundo de uma forma mais consciente. (SANTOS e MORTIMER, 2000) 

3.3. O laser 

3.3.1. Caracterização do laser 

A luz vem sendo usada, desde os primórdios da civilização para finalidades 

terapêuticas. Um exemplo fundamentado na utilização da luz no tratamento de doenças, é o 
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caso do dinamarquês Niels Ryberg Finsen, que ganhou o prêmio Nobel de Medicina em 1903, 

pelo tratamento de icterícias e tuberculose de pele com base na aplicação da luz. 

Vários cientistas se dedicaram ao estudo da luz, como Isaac Newton e Albert Einstein. 

Esses e outros pesquisadores contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento da 

óptica e, consequentemente, na melhoria dos resultados sobre a fototerapia. 

De acordo com Mendonça (1998, p. 87), “a história do laser começou em 1917, com a 

publicação de ‘On the Quantum Theory of Radiation’ (Sobre a Teoria Quântica da Radiação), 

de Albert Einstein. Porém a história da busca desse dispositivo começou efetivamente alguns 

séculos antes. Mesmo sem saber, Galileu, Newton e até os filósofos da antiguidade 

colaboraram com o primeiro ‘disparo’, em 1960, movidos por um objetivo: a necessidade de 

compreender o mundo tal qual ele verdadeiramente se apresentava, sem a interferência dos 

dogmas e convenções do teocentrismo medieval ou demais instituições de outras épocas”. 

Com o passar dos anos, descobriu-se que a “luz é composta de corpúsculos 

denominados fótons, os quais se propagam em ondas transversais. O fóton é uma partícula 

subatômica desprendida por átomos e dotada de alta energia luminosa, (Figura 4) sendo que 

diferenças de energia resultam em diferentes cores”. (RESENDE et al, 2016, p. 816) 

 

                                                                                 Fóton        

                                                                           Elétron 

                                      Eletrosfera 

                                                           Núcleo atômico 

 

Figura 4 – Representação do desprendimento do fóton. 

Imagem: Wendell Jesus 

Ainda de acordo com Resende et al (2016, p. 817), “a luz é uma onda e os fótons são 

ambivalentes. Apresentam tanto características típicas de uma onda (frequência, amplitude, 

fase e polarização) como também de uma partícula (localização espacial). Os físicos chamam 

isso de ‘dualidade onda-partícula’ e garantem, com base na experiência, que essa dupla 

personalidade faz parte da natureza da luz e da matéria”. 

Para Resende et al (2016), a luz possui características primárias, como intensidade e 

cor. A intensidade de um feixe luminoso está associada ao número de fótons por segundo que 

chegam a uma determinada área. Por exemplo, o olho humano é capaz de detectar luz de 
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intensidade de apenas uns poucos fótons por segundo focalizados por meio da íris. Já o raio 

laser, caracteriza-se também por cor e intensidade, ou seja, comporta-se como raio de luz. O 

que faz o raio laser diferente da luz comum são certas propriedades inerentes a um fenômeno 

chamado ampliação de luz por emissão estimulada. 

“Assim, quando se fala em natureza ondulatória e ondas eletromagnéticas, não se fala 

necessariamente sobre laser, mas sobre luz. O laser apresenta todas essas características, mas 

uma lâmpada incandescente ou a luz solar também as possuem. É a forma de interação entre 

luz e matéria que diferencia um raio laser de um raio de sol”. (MENDONÇA, 1998, p. 87) 

“Desse modo, a palavra laser corresponde a uma sigla composta pelas primeiras letras 

de light amplification by stimulated emission of radiation, a qual significa “ampliação da luz 

por emissão estimulada de radiação”. (LINS et al, 2010, p. 850). Pode-se afirmar então “que a 

luz é coerente uma vez que os fótons estão correlacionados; quase monocromática, pois a 

faixa de frequência no espectro eletromagnético é pequena; direcionada, por se espalhar 

pouco; podendo ser polarizada, pois como toda luz, e o laser também possui natureza 

eletromagnética”. (MENDONÇA, 1998, p. 88) 

 Dessa forma, os lasers são classificados em alta potência e baixa potência. O laser de 

alta potência (Hight Intensity Laser Treatment – HILT) tem efeitos abrasivos, ou seja, seu uso 

é indicado em procedimentos cirúrgicos como cortes, coagulações e cauterização. Já o laser 

de baixa potência (Low-level Laser Therapy – LLLT) é utilizado para fins terapêuticos e 

bioestimulantes, agindo principalmente como acelerador de processos cicatriciais. 

(CAVALCANTI et al, 2011) 

 Segundo Ferreira (2016, p. 34), “a indicação dos tipos de laser é caracterizada pelos 

diferentes comprimentos de onda (determinantes da profundidade de penetração) e pela 

potência. Os lasers de baixa potência operam na faixa de 50 a 300 mW (miliWatt) e por isso 

não produzem aquecimento nos tecidos vivos superior a 1 ºC”. 

3.3.2. A atuação do laser nos tecidos biológicos 

Para Ferreira (2016), o laser de baixa potência caracteriza-se pelos seus efeitos 

fotobiológicos, ou seja, aumenta a atividade celular e influencia as reações teciduais. 

 Portanto, essa interação entre o laser e os tecidos biológicos dependem 

exclusivamente do comprimento de onda e das propriedades ópticas dos tecidos (FERREIRA, 

2016). Desse modo, “quando a luz do laser interage com as células e tecidos na dose 
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adequada, certas funções celulares podem ser estimuladas, como a ativação de mastócitos, o 

aumento na produção de ATP mitocondrial e a proliferação de vários tipos celulares”. (LINS 

et al, 2010, p. 851) 

 Segundo Henriques et al (2010, p. 296), “o laser aumenta a proliferação de células 

tronco e células cardíacas, aumentando também a cicatrização e uma maior expressão de 

colágeno do tipo I e III. Assim, a laserterapia mostra-se efetiva na proliferação de diferentes 

células. 

 De acordo com pesquisas realizadas por Karu (1999) e Lins et al (2010), os efeitos 

biológicos do laser de baixa intensidade nos tecidos biológicos causam efeitos primários 

(diretos), que consistem na interação direta com as moléculas fotorreceptoras, ocasionando 

efeitos pós-irradiação (geração de oxigênio singlete, presença de óxido nítrico, aquecimento 

local transiente, entre outros). Já os efeitos secundários (indiretos) consistem na interação 

entre as proteínas mitocondriais e os mecanismos de produção de DNA e RNA no núcleo. 

 Karu (1999) afirma que a dose de luz e a intensidade são fatores que podem favorecer 

a predominância de um ou outro efeito. Esses efeitos dependem diretamente da dose de 

irradiação, do comprimentos de onda, o modo de emissão e a intensidade de excitação. 

Assim, as reações fotobiológicas implicam na absorção de um comprimento de onda 

específico por moléculas fotorreceptoras especializadas, denominadas cromóforos, 

os quais são responsáveis por absorver a luz dos fótons. Esse fenômeno estabelece 

um estado molecular eletronicamente excitado que resulta em modulação da 

atividade celular. Dessa forma, os comprimentos de onda na faixa do vermelho e do 

infravermelho aplicados em tecido biológico, promove reações fotoquímicas, 

principalmente nas proteínas mitocondriais. KARU, 1987; KARU, 1999; KARU, 

2003 (apud FERREIRA, 2016, p. 35-36) 

 Segundo Silveira et al (2008), a exposição dos tecidos biológicos ao laser de baixa 

potência gera um efeito cascata nas reações celulares, aumentando a proliferação celular. Essa 

intensificação das atividades celulares acontece por causa dos efeitos eletroquímicos que o 

laser de baixa potência causa, principalmente sobre o citocromo C da mitocôndria, o qual 

funciona como um fotorreceptor da luz do laser. Entretanto, ainda permanecem obscuros os 

efeitos fotobiológicos do laser de baixa potência sobre a cadeia transportadora de elétrons da 

mitocôndria. Dessa forma, exige-se o desenvolvimento de mais pesquisas nessa área do 

conhecimento. 

 Para Henriques et al (2010, p. 297), “a resposta biológica das células com laser revela 

uma alteração na atividade mitocondrial de oxidação e redução, resultando em uma cascata de 

reações bioquímicas.” 
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A mitocôndria possui um importante papel em muitas condições fisiopatológicas, 

desde a homeostase do cálcio, geração de oxigênio e controle da apoptose. A 

avaliação da atividade mitocondrial em células submetidas à irradiação é um tópico 

interessante. Pesquisas revelam o aumento da funcionalidade mitocondrial, 

acarretando maior capacidade de regeneração e cicatrização dos tecidos, 

favorecendo a formação de mitocôndrias gigantes, como também um aumento no 

número delas. Quando as células são irradiadas ocorre um intenso agrupamento de 

mitocôndrias na região perinuclear nas 24 e 48h após a irradiação. Ocorrendo 

alterações na morfologia da mitocôndria de uma aparência filamentosa para granular 

nas 72h após a proliferação, além da distribuição no citoplasma ser maior. A 

concentração da mitocôndria na região perinuclear indica a necessidade de energia 

para a síntese de proteínas e duplicação do material genético. Ocorre também, uma 

estimulação de fotorreceptores na cadeia respiratória mitocondrial, estimulando a 

membrana mitocondrial, aumentando o potencial de membrana e, consequentemente 

mudando as propriedades ópticas das mitocôndrias. Esta mudança resulta num 

aumento da produção de oxigênio molecular e ATP, o qual estimula a atividade de 

DNA e RNA para síntese de proteínas reguladoras do ciclo celular e assim a 

velocidade de mitose pode ser aumentada. Outros aspectos importantes quando a 

célula é submetida à irradiação laser, observa-se um aumento na produção de ATP, 

maior atividade da enzima fosfatase alcalina, o que incrementa a proliferação 

celular, e ainda maior expressão de citocinas, promovendo a comunicação celular, a 

migração e proliferação para auxiliar no processo de cicatrização natural. (apud 

HENRIQUES, 2010, p. 297). 

 Em 2008, Silveira et al (2008) “avaliaram os efeitos da laserterapia de baixa potência 

na atividade da cadeia respiratória mitocondrial sobre os parâmetros de estresse oxidativo 

em resposta à cicatrização de feridas em ratos Wistar. Assim, eles concluíram que a 

irradiação com o laser de baixa potência diminui a atividade do complexo II da cadeia 

respiratória mitocondrial. Devido à diminuição na produção de ânion superóxido, ou seja, o 

laser de baixa potência poderia atuar na proteção à célula contra danos oxidativos em lipídios 

da membrana”. 

 Por causa desses e de outros trabalhos realizados por pesquisadores, evidenciam-se os 

“efeitos analgésicos, anti-inflamatórios e cicatrizantes, sendo, por isso, bastante utilizado no 

processo de reparo tecidual, em virtude das baixas densidades de energia usadas e o 

comprimento de onda capaz de penetrar nos tecidos”. (LINS et al, 2010, p. 850) 

 Outros efeitos benéficos da laserterapia estão associados à “desinfecção do campo 

operatório, ausência de vibração, vaporização das lesões, conforto para o paciente, 

propriedades anti-inflamatórias e bioestimuladoras, precisão na destruição tecidual, mínimo 

dano aos tecidos adjacentes, efeito hemostático, redução da dor e do edema e possibilidade de 

controle microscópico e endoscópico”. (CAVALCANTI et al, 2011, p. 957) 

 De acordo com Mendonça (1998), o laser pode ser utilizado em vários procedimentos 

estéticos e salutares, sendo empregado em vários tratamentos odontológicos, médicos e 
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biológicos. Pode ser usado na germinação de sementes, como antibiótico, no crescimento 

vegetal entre outros processos. 

 Contudo, existem estudos que comprovam os malefícios do laser, ainda mais quando é 

aplicado de maneira errônea. É o caso do trabalho desenvolvido por Barella et al (2016), que 

salientam como o laser atinge os cromóforos. Por essa razão, o comprimento de onda e a 

intensidade de emissão da luz do laser deve ser diferente para paciente com pele clara e 

pacientes com pele escura, pois uma das substâncias fotossensíveis ao laser e que se comporta 

como um cromóforo é a melanina. 

 Portanto, para se evitar lesões é necessário que haja alguns cuidados no pré e pós 

tratamento. Dessa forma, Barella et al (2016), citam a calibragem do aparelho a ser utilizado, 

observar se o paciente apresenta sensibilidade anormal ao laser. Também é recomendado que 

pessoas idosas fiquem em observação durante o tratamento e que pessoas com hipotensão 

evitem o procedimento, devido à dilatação dos vasos sanguíneos e consequentemente queda 

da pressão sanguínea. 

 Nas clínicas os critérios para a exclusão do tratamento com laser são: presença de 

implantes cirúrgicos ou tatuagens no local do tratamento, tratamento com infiltração de 

cortisona nos últimos seis meses, comorbidades (câncer, doenças infectocontagiosas, diabetes 

mellitus não controlada, falência renal, desordens colagênicas, doenças reumáticas, epilepsia, 

doenças coagulantes, doenças linfáticas e hipertensão arterial não controlada), portar marca-   

-passo, gravidez e locais de crescimento ósseo (cartilagens epifisárias). Indícios de 

vulnerabilidade em relação à capacidade de autodeterminação, também são critérios de 

exclusão.  

 Todos os procedimentos que utilizam o laser de baixa potência devem ser seguidos 

rigorosamente, para se evitar queimaduras teciduais, alta estimulação celular e danos graves 

aos processos bioquímicos e fisiológicos. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1. Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) 

“Vivemos hoje em um mundo notadamente influenciado pela ciência e tecnologia. Tal 

influência é tão grande que podemos falar em uma autonomização da razão científica em 

todas as esferas do comportamento humano”. (SANTOS e MORTIMER, 2000) 

 A partir dessa influência científica houve uma supervalorização da ciência, visto que a 

sociedade moderna passou a confiar mais no conhecimento científico. Porém, nem tudo pode 

ser resolvido somente com a ciência, pois as relações sociais influenciam nos processos 

científico-tecnológicos. 

 “Com o agravamento dos problemas ambientais e diante de discussões sobre a 

natureza do conhecimento científico e seu papel na sociedade, cresceu no mundo inteiro um 

movimento que passou a refletir criticamente sobre as relações entre ciência, tecnologia e 

sociedade”. AULER; BAZZO, 2001; BAZZO, 1998; CRUZ; ZYLBERSZTAJN, 2001; 

PINHEIRO; SILVEIRA; BAZZO, 2001. (apud SANTOS, 2007, p. 01) 

 “Esse movimento levou a proposição, a partir da década de 1970, de novos currículos 

no ensino de ciências que buscaram incorporar conteúdos de ciência-tecnologia-sociedade 

(CTS).” (SANTOS, 2007, p. 1). Dessa forma, o CTS “trouxe como um de seus lemas a 

necessidade do cidadão de conhecer os direitos e obrigações de cada um, de pensar por si 

próprio e ter uma visão crítica da sociedade onde vivem, especialmente a disposição de 

transformar a realidade para melhor”. (PINHEIRO, 2005, p. 28) 

 Desde a década de 60, já havia nos Estados Unidos uma inserção do aluno nas 

discussões sobre ciência e tecnologia. Com a evolução tecnológica e científica na década de 

70, houve um aumento na degradação ambiental. Assim, o movimento CTS começou a 

ganhar cada vez mais prestígio, visto que o cidadão necessitava cada vez mais de ser inserido 

no meio social no qual soubesse tomar decisões mais assertivas em suas escolhas. (VAZ, 

FAGUNDES, PINHEIRO, 2009) 

 Diante disso, houve a necessidade de incorporar o CTS nos currículos escolares, de 

modo a formar cidadãos mais participativos e atuantes na ciência e tecnologia, pois o ensino 

tradicional não estava alcançando esse objetivo. 
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 Foi só na década de 80 que o movimento CTS chegou ao Brasil, pela inevitabilidade 

de se “propor uma reestruturação nas leis que regiam o contexto educacional, bem como o 

estabelecimento de suas diretrizes curriculares.” (PINHEIRO, 2005, p. 49). “Vários materiais 

didáticos e projetos curriculares brasileiros foram elaborados, incorporando elementos dessa 

perspectiva”. (VAZ, FAGUNDES, PINHEIRO, 2009, p. 111) 

 Vale destacar aqui os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), os quais 

incorporaram em suas diversas versões várias menções ao currículo CTS, como: 

No ensino de Ciências Naturais, a tendência conhecida desde os anos 80 como 

“Ciência, Tecnologia e Sociedade” (CTS), que já se esboçara anteriormente e que é 

importante até os dias de hoje, é uma resposta àquela problemática. No âmbito da 

pedagogia geral, as discussões sobre as relações entre educação e sociedade se 

associaram a tendências progressivas, que no Brasil se organizam em correntes 

importantes que influenciam o ensino de Ciências Naturais, em paralelo à CTS, 

enfatizando conteúdos socialmente relevantes e processos de discussão coletiva de 

temas e problemas de significado e importância reais. Questionou-se tanto a 

abordagem quanto a organização dos conteúdos, identificando-se a necessidade de 

um ensino que integrasse os diferentes conteúdos, com um caráter também 

interdisciplinar, o que tem representado importante desafio para a didática da área. 

(BRASIL, 1998, p. 20-21) 

 Já nos PCNs do ensino médio encontram-se alusões às finalidades do ensino para a 

formação de cidadãos mais críticos em relação ao seu cotidiano, de modo que o mesmo saiba 

lidar de maneira mais efetiva nas tomadas de decisões. 

A formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias 

à integração de seu projeto individual ao projeto da sociedade em que se situa; o 

aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e integração ao mundo do trabalho, com 

as competências que garantam seu aprimoramento profissional e permitam 

acompanhar as mudanças que caracterizam a produção no nosso tempo; o 

desenvolvimento das competências para continuar aprendendo, de forma autônoma e 

crítica, em níveis mais complexos de estudos. (BRASIL, 2000, p. 10) 

 Segundo Santos (2007, p. 3), “na primeira versão dos PCNs para o ensino médio, 

destacou-se no item o ‘sentido do aprendizado na área’. Ao se denominar a área como sendo 

não só de Ciências, mas também de suas Tecnologias, sinaliza-se claramente que, em cada 

uma de suas disciplinas, pretende-se promover competências e habilidades que sirvam para o 

exercício de intervenções e julgamentos práticos. Isso significa, por exemplo, o entendimento 

de equipamentos e de procedimentos técnicos, a obtenção e análise de informações, a 

avaliação de riscos e benefícios em processos tecnológicos, de um significado amplo para a 

cidadania e também para a vida pessoal”. 

 Entretanto, “não adianta apenas inserir temas sociais no currículo, sem qualquer 

mudança significativa na prática e nas concepções pedagógicas. Não basta as editoras de 
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livros didáticos incluírem em seus livros temas sociais, ou disseminarem os chamados 

paradidáticos, sem uma compreensão do papel social do ensino de ciências”. (SANTOS e 

MORTIMER, 2000, p. 127) 

É preciso compreender também, o contexto dos países em que as propostas 

curriculares de CTS foram desenvolvidas. Por se tratar de países desenvolvidos, a 

estrutura social, a organização política e o desenvolvimento econômico são bastante 

diferentes daqueles presentes no contexto brasileiro. Isso implica que seria um 

contrassenso a transferência acrítica de modelos curriculares desses países para o 

nosso meio educacional. (SANTOS e MORTIMER, 2000, p. 126) 

Para isso, é importante que os professores entendam em que se baseia o movimento 

CTS, ou seja, é necessária uma formação contínua, para que o CTS não se torne letra morta na 

legislação. 

A estrutura conceitual de CTS baseia-se em três pilares: a ciência, a tecnologia e o 

social. Esses temas estão relacionados ao conhecimento científico e tecnológico e seus 

aspectos, no âmbito social, proporcionando aos alunos uma tomada de decisão mais 

consciente e o desenvolvimento de valores e ideias por meio de temas globais. (SANTOS e 

MORTIMER, 2000). Dessa forma, é importante discutir aqui a visão da ciência, tecnologia, 

sociedade e suas inter-relações. 

4.1.1. Ciência 

Na época dos filósofos gregos, a ciência era embasada apenas na observação, ou seja, 

no conhecimento empírico. Com o surgimento do racionalismo, na Idade Média, tal ciência 

passou por um declínio, ficando a cargo da Igreja a responsabilidade pelo ensinamento 

exclusivamente bíblico. 

Para os gregos, ciência – episteme – era conhecimento verdadeiro, universal, 

necessário. Conhecimento fundamental e, por isso também, fundamental. Episteme 

era só a Filosofia, única ciência que buscava os fundamentos (e nisso residia a sua 

cientificidade). Por isso, igualmente, já que era nela que todo o outro saber ia buscar 

os seus fundamentos, a Filosofia era a Ciência das Ciências. Ou seja, a Filosofia era 

ciência das primeiras causas e primeiros princípios. (FONSECA, 1997, s/p) 

 Foi só no século XVII, com o surgimento do Renascimento, que voltaram ao auge os 

estudos científicos, visto que “a filosofia já não era mais uma ciência. Então é que se coloca, 

pela primeira vez, a questão do estatuto de cientificidade da filosofia e, a partir daí, ela é 

obrigada a começar por demonstrar que também tem direito à vida e à existência, que há um 

lugar para ela na realidade cultural e institucional”. (FONSECA, 1997, s/p) 
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 No decorrer do século seguinte, as ideias de Francis Bacon e Galileu Galilei foram 

sendo aprimoradas, as quais deram origem ao método hipotético-dedutivo, também chamado 

de método científico. 

 Contudo, esse método acabou engessando a ciência e limitando o seu 

desenvolvimento, uma vez que o progresso científico tem base empírica e é socialmente 

construído e validado. 

 Assim, com a revolução científica, um marco importante na história e no 

desenvolvimento da ciência, ela passou a ter um contexto em que o conhecimento científico 

parte de uma prática social, econômica e política e um fenômeno cultural mais do que um 

sistema teórico-cognitivo. (VAZ, FAGUNDES, PINHEIRO, 2009) 

 Alguns autores defendem a inclusão, no currículo, de temas mais globais, levando em 

consideração a realidade local e nacional. Segundo Santos e Mortimer (2000), existem alguns 

aspectos relativos que podem ser trabalhados na área de ciência em um contexto brasileiro, 

como: (1) exploração mineral e desenvolvimento científico, tecnológico e social; (2) 

influência da tecnologia na sociedade e suas consequências; (3) a história das atividades 

cientificas e suas influências sociais; (4) contribuição da ciência para o desenvolvimento 

econômico do país e (5) aspectos estéticos e salutares das atividades científicas e suas 

influências sobre a literatura e a arte. 

4.1.2. Tecnologia 

Santos e Mortimer (2000, p. 117) afirmam que “a tecnologia pode ser compreendida 

como o conhecimento que nos permite controlar e modificar o mundo. Atualmente a 

tecnologia está associada diretamente ao conhecimento científico, de forma que hoje 

tecnologia e ciência são termos indissociáveis. Isso tem levado a uma confusão comum que é 

reduzir a tecnologia à dimensão de ciência aplicada”. 

 Assim a prática tecnológica baseia-se em um tripé sobre os olhares dos aspectos 

cultural, organizacional e técnico. De modo a dirimir totalmente essa ideia de tecnologia 

como ciência aplicada, faz-se necessário que o professor promova a alfabetização tecnológica, 

para que o educando possa entender a dualidade da tecnologia e consiga questionar a sua 

aplicabilidade em um meio sócio tecnológico. 

 Para abranger a tecnologia de modo mais assertivo, Santos e Mortimer (2000) 

propõem três aspectos tecnológicos dentro do contexto CTS: (1) em um aspecto técnico, é 
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importante trabalhar instrumentos, ferramentas, máquinas, materiais, produtos e resíduos; (2) 

em um aspecto organizacional, é importante trabalhar as atividades econômicas e industriais, 

usuários e consumidores e os sindicatos; (3) no aspecto cultural, trabalhar-se-á parte de 

valores, éticas, crenças e o progresso em uma perspectiva consciente e criativa. 

Nesse sentido, entendemos que a educação tecnológica no ensino vai muito além do 

fornecimento de conhecimentos limitados de explicação técnica do funcionamento 

de determinados artefatos tecnológicos. Não se trata de simplesmente preparar o 

cidadão para saber lidar com essa ou aquela ferramenta tecnológica. Tais 

conhecimentos são importantes, mas uma educação que se limita ao uso de novas 

tecnologias e à compreensão de seu funcionamento é alienante, por contribuir para 

manter o processo de dominação do homem pelos ideais de lucro a qualquer preço, 

não contribuindo para a busca de um desenvolvimento sustentável. (SANTOS e 

MORTIMER, 2000, p. 118) 

4.1.3. Sociedade 

A ciência e a tecnologia estão enraizadas na sociedade contemporânea, ou seja, cabe 

ao educador envolver os alunos em torno de um problema de caráter social em que existam 

diferentes possibilidades em diversos contextos. 

 Nesse sentido, Paulo Freire (2003), em seu livro “pedagogia do oprimido”, salienta 

que a educação deve ser problematizadora, de caráter reflexivo, de desvelamento da realidade. 

Ou seja, essa educação deveria ocorrer por uma reflexão dialógica entre educador – educando, 

em uma perspectiva de prática para liberdade. Assim, o conteúdo educacional teria um papel 

de transformação, em que seus termos geradores, repletos de sentido para os educandos, 

seriam instrumentos de repensar o mundo. 

Desse modo, precisamos de uma imagem de ciência e de tecnologia que possa trazer 

à tona a dimensão social do desenvolvimento científico-tecnológico, entendido 

como um produto resultante de fatores culturais, políticos e econômicos. Deve ser 

analisado seu contexto histórico e considerado como uma realidade cultural que 

contribui de forma decisiva nas mudanças sociais, cujas manifestações se expressam 

na relação do homem consigo mesmo e com os outros. Tal contexto, resultante de 

uma construção histórica, carregado de controvérsias e negociações, precisa ser 

assim compreendida, para que possa garantir a participação pública e democrática 

dos cidadãos nas decisões. (PINHEIRO, 2005, p. 27-28) 

 Santos e Mortimer (2000, p. 120) sugerem alguns temas que podem ser abordados no 

aspecto social em um contexto CTS: “(1) saúde; (2) alimentação e agricultura; (3) recursos 

energéticos; (4) terra, água e recursos minerais; (5) indústria e tecnologia; (6) ambiente; (7) 

transferência de informação e tecnologia e (8) ética e responsabilidade social”. 
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4.1.4. Interações ciência-tecnologia-sociedade 

O conteúdo CTS tem um caráter multidisciplinar, ou seja, devem-se abordar vários 

saberes dentro de um conteúdo proposto, para que o cidadão amplie o seu olhar sobre o papel 

da ciência e da tecnologia na sociedade. 

 Assim, para Pinheiro (2005, p. 29), o movimento CTS “corresponde ao estudo das 

inter-relações existentes entre a ciência, a tecnologia e a sociedade, constituindo um campo de 

trabalho que se volta tanto para a investigação acadêmica como para as políticas públicas. 

Baseia-se em novas correntes de investigação em filosofia e sociologia da ciência, podendo 

aparecer como forma de reivindicação da população para participação mais democrática nas 

decisões que envolvem o contexto científico-tecnológico ao qual pertence. Para tanto, o 

enfoque CTS busca entender os aspectos sociais do desenvolvimento tecnocientífico, tanto 

nos benefícios que esse desenvolvimento possa estar trazendo, como também as 

consequências sociais e ambientais que poderá causar. 

 Já para Santos e Mortimer (2000, p. 121), “um estudo das aplicações da ciência e 

tecnologia, sem explorar as suas dimensões sociais, podem propiciar uma falsa ilusão de que 

o aluno compreende o que é ciência e tecnologia. Esse tipo de abordagem pode gerar uma 

visão deturpada sobre a natureza desses conhecimentos, como se estivessem inteiramente a 

serviço do bem da humanidade, escondendo e defendendo, mesmo que sem intenção, os 

interesses econômicos daqueles que desejam manter o status quo”. 

 Para Santos (2007, p. 10), “inserir a abordagem de temas CTS no ensino de ciências 

com uma perspectiva crítica significa ampliar o olhar sobre o papel da ciência e da tecnologia 

na sociedade e discutir em sala de aula questões econômicas, políticas, sociais, culturais, 

éticas e ambientais. Essas discussões envolvem valores e atitudes, mas precisam estar 

associadas à compreensão conceitual dos temas relativos a esses aspectos sociocientíficos, 

pois a tomada de decisão implica a compreensão de conceitos científicos relativos à temática 

em discussão”. 

4.2. Sequência didática baseada no CTS 

As alterações no âmbito escolar, principalmente nos últimos anos, vêm forçando 

mudanças de postura nos professores em relação aos modelos tradicionais de aula. Entretanto, 

não é tão fácil haver transformações de paradigmas, pois o contexto da ação educativa é 

bastante complexo. 
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Segundo Morelatti et al (2014, p. 640), “a prática docente é uma atividade complexa, 

porque depende do conjunto dos saberes. Para compreendê-la, é necessário evidenciar como 

esses saberes se articulam, e não simplesmente identificá-los. O ‘saber’ docente constitui um 

amálgama entre as diferentes dimensões do saber: saber fazer e saber ser”. 

Vários documentos norteadores na área da educação apontam a importância de levar o 

aluno a pensar, colocá-lo como eixo central no processo de ensino-aprendizagem de modo a 

torná-lo um cidadão mais participativo e atuante na sociedade. 

Contudo, Morelatti et al (2014), em sua pesquisa, evidenciam o professor como eixo 

central do saber pedagógico. Isso dificulta o desenvolvimento do aluno e sua participação em 

um contexto sociopolítico. 

De modo geral, a análise das atividades que os professores descrevem sobre os 

procedimentos que realizam ao tratarem um conteúdo demonstra o predomínio de 

atividades centradas no professor em praticamente todos os momentos da aula. Foi 

possível constatar que a participação dos alunos restringe-se à execução de 

atividades determinadas pelos professores, tais como: leitura, pesquisa, coleta de 

material, resolução de exercícios e problemas. (MORELATTI et al, 2014, p. 645-

646) 

Desse modo, seria interessante que os professores, principalmente aqueles em 

formação, fossem capazes de criar e aprender concepções e alternativas para melhorar o 

ensino-aprendizagem dos alunos, fazendo com que se tornem futuros formadores de opiniões. 

Para isso, já existem pesquisas bem desenvolvidas e concretas em relação a essas 

concepções alternativas, como o CTS, o ensino por investigação, as famosas aulas invertidas, 

entre outras. Cabe, então, aos profissionais da educação procurarem mais informações a 

respeito de tais propostas pedagógicas inovadoras. 

Sendo assim, ensinar caracteriza-se em uma sequência de atividades que busque 

abranger a heterogeneidade das salas de aula. Segundo Vinturi et al (2014, p. 13), “a adoção 

de uma única estratégia de ensino, seja ela qual for, certamente compromete o desempenho de 

uma parcela de alunos não só por desrespeitar as suas diferenças individuais, mas também a 

sua maneira de aprender”. 

As sequências didáticas (SD) são uma maneira de encadear e articular as diferentes 

atividades ao longo de uma unidade didática. Assim, poderemos analisar as 

diferentes formas de intervenção segundo as atividades que se realizam e, 

principalmente, pelo sentido que adquirem quanto a um sequência orientada para a 

realização de determinados objetivos educativos. As sequências didáticas podem 

indicar a função que tem cada uma das atividades na construção do conhecimento ou 

da aprendizagem de diferentes conteúdos e, portanto, avaliar a pertinência ou não de 

cada uma delas, a falta de outras ou a ênfase que devemos lhe atribuir. (ZABALA, 

1998, p. 20) 
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 “Nesse sentido, a aprendizagem de conteúdos conceituais é de extrema importância, e 

só faz sentido quando está aliada às atividades que estimulem a autonomia e a capacidade dos 

alunos em tomar decisões.” (VINTURI et al, 2014, p. 13) 

 Vinturi et al (2014, p. 22), em seus artigos, depois da análise e discussão dos 

resultados das sequências didáticas, demonstram que se “pode verificar [...] a existência de 

uma melhora do aprendizado dos alunos, principalmente nos termos da alfabetização 

científica. Com as atividades propostas, os alunos puderam compreender um pouco mais 

sobre os processos biológicos, o universo científico e como ele opera”. 

Dessa forma, seria interessante que os professores abrissem espaço em sala de aula 

para debates e questões sociocientíficas, pois essas “ações são fundamentais no sentido do 

desenvolvimento de uma educação crítica questionadora do modelo de desenvolvimento 

cientifico e tecnológico”. (SANTOS, 2007, p. 10–11) 

De modo a construir uma sequência didática fundamentada efetivamente em CTS, 

Santos e Mortimer (2000, p. 121 – 122) propõem algumas estratégias de ensino “sequenciadas 

pelos seguintes passos: (1) introdução de um problema social; (2) análise da tecnologia 

relacionada ao tema social; (3) estudo do conteúdo científico definido em função do tema 

social e da tecnologia introduzida; (4) estudo da tecnologia correlata em função do conteúdo 

apresentado e (5) discussão da questão social original”. 

Assim, uma sequência didática com ênfase em CTS, avalia o aluno como um todo, não 

só na participação em debates e discussões, mas como cidadão que participa de questões 

sociais, de modo a verificar a efetividade na tomada de decisões mediante aos problemas 

diários. (SANTOS e MORTIMER, 2000) 

4.3. Engajamento Disciplinar Produtivo (EDP) 

Há vários estudos na área da educação, que mostram a necessidade de mudanças no 

ambiente escolar, de modo a encorajar os alunos para tomarem a iniciativa da sua própria 

aprendizagem. (SOUZA, 2015) 

 Um trabalho de grande prestígio é o estudo realizado por Engle & Conant (2002), os 

quais propuseram o conceito de Engajamento Disciplinar Produtiva (EDP). Esse conceito 

“pode ser entendido como um indicador do nível do alcance do envolvimento dos estudantes 

em temas e práticas de uma disciplina”. (SILVA, 2015, p. 47) 
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 Engle e Conant (2002) afirmam que, para o EDP funcionar de maneira mais efetiva, é 

necessário que o ambiente possua características onde os estudantes tenham autonomia para 

solucionar problemas mediados pelo professor, seguindo normas disciplinares e 

compartilhadas. 

 De modo a impelir o Engajamento Disciplinar Produtivo (EDP), baseamos em quatro 

estratégias básicas, as quais foram propostas por Engle & Conant (2002): 

1ª – Problematização: os professores devem estimular os alunos a enfrentar desafios 

intelectuais.  

2ª – Autoridade: os professores devem encorajar os alunos a serem autores do seu próprio 

conhecimento.  

3ª – Responsabilidade: conceder aos estudantes responsabilidade para com os outros e com 

as normas disciplinares. 

4ª – Recursos: fornecer aos alunos subsídios para que os mesmos possam incorporar as 

estratégias anteriores.  

Dessa forma, “alunos ativos e comprometidos significa alunos envolvidos produtiva e 

disciplinadamente conforme tenham a capacidade para resolver problemas, trabalhar em 

grupo, continuar aprendendo e agir de modo cooperativo. Isso permite que engajem produtiva 

e disciplinarmente nos temas e conteúdos de uma disciplina”. (SOUZA, 2015, p. 30) 

“Há a preocupação com o planejamento de ambientes que possibilitem aos alunos o 

aprendizado dos tópicos de uma disciplina e que esse planejamento não é uma tarefa trivial”. 

(SOUZA, 2015, p. 31) 

Assim, segundo Engle & Conant (2002), o engajamento significa as interações dos 

alunos entre si e/ou com o professor em sala de aula, mediante uma situação problema. Esse 

engajamento só é efetivo quando os estudantes agregam tópicos significativos à discussão, 

havendo uma inter-relação nas colocações entre os alunos e não de maneira independente. O 

uso do termo disciplinar significa a habilidade que o aluno tem de transitar entre o discurso 

escolar e o discurso científico, pois há regras que devem ser seguidas em cada atividade 

realizada em sala de aula. Já o termo produtivo permeia o fato de que o aluno passe do 

conhecimento empírico (conhecimento resultante do senso comum, sem necessidade de 

comprovação científica) para o conhecimento a priori (sem o processo da experimentação), 

ou seja, que o aluno consiga adquirir mais conhecimento além daquele que já possuía. 
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É importante compreender as concepções dos estudantes dentro de um esquema 

geral que permita relacioná-las e ao mesmo tempo diferenciá-las do conceitos 

científicos aprendidos na escola: a noção de perfil conceitual. Essa noção permite 

entender a evolução das ideias dos estudantes em sala de aula não como uma 

substituição de ideias alternativas por ideias científicas, mas como a evolução de um 

perfil de concepções, em que as novas ideias adquiridas no processo de ensino-

aprendizagem passa a conviver com as ideias anteriores, sendo que cada uma delas 

pode ser empregada no contexto conveniente. Por meio dessa noção é possível situar 

as ideias dos estudantes num contexto mais amplo que admite sua convivência com 

o saber escolar e com o saber científico. (MORTIMER, 1994, s/p) 

Dessa forma, o Engajamento Disciplinar Produtivo (EDP) “indica o nível de alcance 

de envolvimento dos estudantes em temas e práticas de uma disciplina e se tal envolvimento 

resulta em progresso intelectual. Levando em conta tanto os aspectos racionais do 

engajamento dos estudantes quanto as ideias do que se configura como um discurso produtivo 

em um domínio específico do conhecimento”. (SILVA, 2015, p. 46) 

“A compreensão das estruturas das interações, bem como de seus aspectos discursivos, 

torna-se relevante o engajamento disciplinar produtivo, pois favorece a percepção do processo 

pelo qual ocorre a interanimação de diferentes ideias e a consequente construção de outras 

novas em ambientes de aprendizagem”. (SILVA e MORTIMER, 2011, p. 118) 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. Definição dos participantes 

Os sujeitos da pesquisa foram 32 graduandos em Ciências Biológicas matriculados na 

disciplina de Biologia Celular. A disciplina é regularmente oferecida aos alunos do 1º período 

do curso de bacharelado e do 2º período do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. 

5.2. Instrumentos e Procedimentos 

Os dados desta pesquisa foram avaliados por meio de uma análise qualitativa do 

desenvolvimento do interesse e engajamento dos alunos às temáticas celulares desencadeados 

por uma sequência didática de fundamentação crítica pedagógica. Analisamos, portanto, o 

comportamento, as atitudes e percepções dos estudantes do curso de Ciências Biológicas em 

relação à abordagem CTS e buscamos identificar sua contribuição na alfabetização científica 

e tecnológica dos estudantes. 

Para composição dos resultados e análise dos dados, utilizamos filmagem de dois 

locais diferentes da sala, gravação de áudio de dois gravadores posicionados no meio e no 

fundo da sala e anotações da interação dos sujeitos durante a aplicação da sequência didática 

(SD) com o objetivo de identificar o engajamento disciplinar produtivo (EDP) dos sujeitos. 

É importante ressaltar que a disciplina na qual realizamos a pesquisa tem ementa e 

plano pedagógico contemplando o estudo da Biologia Celular por meio de uma diversidade de 

ferramentas pedagógicas (ensino por investigação; uso das tecnologias da informação e 

comunicação – TIC; modelagem; abordagem CTS; dentre outras) e que, independentemente 

da ocorrência da pesquisa, as aulas referentes ao conteúdo “mitocôndria” foram ministradas à 

luz da abordagem CTS. 

A pesquisa foi realizada de acordo com desenvolvimento da disciplina, assegurando 

aos alunos, o oferecimento integral dos conteúdos ementados (ANEXO 1). 

A preocupação com o consentimento foi especialmente descrita na medida em que a 

intervenção (SD) se deu na modalidade de pesquisa encoberta, ainda inédita nas pesquisas 

do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto - 

UFOP, caracterizada conforme descrito na Resolução CNS 510/2016, no Capítulo 1 (Dos 

termos e definições) em seu Art. 2º, Parágrafo XV:  
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“Pesquisa encoberta: pesquisa conduzida sem que os participantes sejam 

informados sobre objetivos e procedimentos do estudo, e sem que seu consentimento 

seja obtido previamente ou durante a realização da pesquisa. A pesquisa encoberta 

somente se justifica em circunstâncias nas quais a informação sobre objetivos e 

procedimentos alteraria o comportamento alvo do estudo ou quando a utilização 

deste método se apresenta como única forma de condução do estudo, devendo ser 

explicitado ao CEP o procedimento a ser adotado pelo pesquisador com o 

participante, no que se refere aos riscos, comunicação ao participante e uso dos 

dados coletados, além do compromisso ou não com a confidencialidade. Sempre que 

se mostre factível, o consentimento dos participantes deverá ser buscado 

posteriormente”; 

Essa modalidade nos pareceu adequada para que os alunos se manifestassem de forma 

mais espontânea sobre a temática contextualizadora, que foi “o limite entre a saúde e a 

estética” na utilização dos diversos tratamentos clínicos e estéticos utilizando a tecnologia do 

laser. Entretanto, a utilização dos dados (áudio, vídeo e anotações) para fins de pesquisa só 

foi feita exclusivamente com o consentimento dos alunos, assim que foi encerrada a dinâmica, 

por meio do TCLE descrito abaixo. 

Nossa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da UFOP e registrada sob CAEE 

18807819.0.0000.5150, contando com a assinatura da carta de concordância do Diretor do 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da UFOP (APÊNDICE 1), corresponsável pela 

oferta da disciplina CBI 270/217, Biologia Celular e com a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido pelos alunos, sujeitos da pesquisa. 

A obtenção do consentimento dos alunos que participaram da pesquisa foi confirmada 

a partir do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (APÊNDICE 2) no qual 

constaram os objetivos da pesquisa, a metodologia utilizada para a obtenção dos dados e os 

instrumentos de análise, além da apresentação dos pesquisadores envolvidos (orientadora e 

orientando), informando os seus endereços eletrônicos e telefones para contato, bem como o 

endereço do Comitê de Ética da UFOP, caso o participante desejasse tirar alguma dúvida 

junto à universidade. Esse termo enfatizou os possíveis riscos e benefícios, bem como a total 

voluntariedade de sua participação e a total garantia do sigilo, já que seus nomes e/ou imagens 

não seriam divulgados em nenhum documento, relatório ou artigo que resultasse desse estudo. 

Além disso, para ampliar a garantia do sigilo, os registros produzidos serão acessados apenas 

pelos responsáveis pela pesquisa. Tais registros serão destruídos após 5 (cinco) anos da 

publicação da dissertação. 
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5.3. Composição da sequência didática (produto) 

A sequência didática (SD) foi planejada de modo a “proporcionar o desenvolvimento 

de valores e a tomada de decisão mediante a explicações científicas, planejamentos 

tecnológicos e soluções de problemas sobre um tema prático e de importância social”. 

(SANTOS; MORTIMER, 2000, p. 112) 

Diante disso, a sequência pautada no movimento CTS (ciência, tecnologia e 

sociedade) pretendeu suscitar em que medida uma abordagem crítico-pedagógica pode 

motivar o envolvimento dos estudantes na aprendizagem de Biologia Celular no Ensino 

Superior. 

 A nossa organização foi estruturada ao longo do semestre para que os sujeitos fossem 

preparados para a sequência didática propriamente dita, já que estariam completamente 

esclarecidos sobre a pesquisa somente após a sua aplicação. Assim, realizamos algumas 

atividades preliminares que são definidas na Resolução CNS 510/2016: 

Consideram-se etapas preliminares as atividades que o pesquisador tem que 

desenvolver para averiguar as condições de possibilidades de realização da pesquisa 

incluindo investigação documental e contatos diretos com possíveis participantes, 

sem sua identificação e sem o registro público e formal das informações assim 

obtidas. 

5.3.1. Preparação dos sujeitos da pesquisa 

No decorrer da disciplina de Biologia Celular e de acordo com o cronograma de 

ensino da disciplina, CBI 270 ou CBI 217 da UFOP (ANEXO 1), os alunos do curso de 

Ciências Biológicas foram sendo preparados para a aplicação da sequência didática (SD) 

desenvolvida. 

Diante disso, em uma das aulas da disciplina de Biologia Celular, tratou-se sobre as 

principais metodologias de pesquisa com células. Foram abordadas questões técnicas 

metodológicas como “preparo de material para observação ao microscópio” e o “manejo de 

cultura de células”, como também questões éticas nas pesquisas, principalmente aquelas 

referentes à experimentação pedagógica aplicadas ao processo de ensino-aprendizagem, já 

que no curso em questão temos potenciais docentes pesquisadores. 

Em outro momento da mesma disciplina, discutiu-se como as pesquisas educacionais 

se materializam e quais benefícios podem trazer para o processo de ensino-aprendizagem. 

Além disso, oportunizamos o conhecimento referente ao MPEC/UFOP e as perspectivas do 
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desenvolvimento de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso e outros projetos de 

pesquisa na área de ensino. 

Num terceiro momento, dentro do conteúdo de “Ciclo Celular e Núcleo”, abordaram-  

-se diferentes referenciais para a produção de produtos pedagógicos, como os desenvolvidos 

no MPEC/UFOP. Ainda dentro da temática “Ciclo Celular e Núcleo” foram utilizadas outras 

ferramentas educacionais como o uso de modelos/modelagem.  

De modo a facilitar a aplicação da sequência didática, estabelecemos uma parceria 

com outra pesquisa de mestrado em andamento, desta vez vinculado ao Mestrado em 

Educação da UFOP que desenvolveu um piloto intitulado “Estudo das relações entre as 

práticas epistêmicas e o conhecimento sobre ciclo celular de licenciados em Ciências 

Biológicas no desenvolvimento de uma sequência didática”, sob responsabilidade da 

mestranda Denise Suzane Oliveira Cláudio e orientação da Profª. Drª. Paula Cristina Cardoso 

Mendonça. 

Assim, aproveitamos para familiarizar os alunos com os equipamentos de gravação de 

imagem (câmera, tripé) e áudio (gravadores, microfones) para que no dia da aplicação da 

sequência didática (pesquisa encoberta), os sujeitos não fossem inibidos pela preparação dos 

equipamentos. Além da experiência com o registro audiovisual, os alunos foram esclarecidos 

sobre a pesquisa em andamento, assinaram o TCLE e autorização de imagem para a finalidade 

específica. 

Após estes procedimentos preliminares, os pesquisadores passaram para os ajustes 

finais da sequência didática (SD) a fim de promover sua aplicação. Fundamentados na 

discussão da aula anterior, os pesquisadores se utilizaram do pretexto técnico para filmarem e 

gravarem a aula seguinte, a qual tratava-se do conteúdo de mitocôndria, e, sem que ocorresse 

a desconfiança do grupo de sujeitos, dissemos a eles que a equipe da pesquisadora Denise 

estava com dúvidas a respeito do registro de imagem com o áudio. Assim pedimos para 

registrarmos novamente a aula e todos os alunos consentiram. 

5.3.2. Aplicação da sequência didática 

O tema mitocôndria é de difícil compreensão por parte dos alunos da graduação. 

Muitas pesquisas anteriores focaram seus esforços em criar estratégias para facilitar a 

memorização das etapas e aprendizagem dos processos. 
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Entretanto, demonstramos para os alunos que aquele conhecimento apresentado na 

universidade seria útil para o seu dia a dia e podia auxiliá-los em importantes decisões, por 

exemplo, na adesão ou não a um “tratamento” clínico ou procedimento estético. 

Utilizamos para tal, a tecnologia do laser como contextualizador e promotor do 

engajamento disciplinar produtivo (EDP) de modo a verificar se a Biologia Celular pudesse 

ser contextualizada nas vivências de cada um e permitir que se tomasse decisões conscientes 

baseadas no conhecimento adquirido. 

A sequência didática foi aplicada pelo pesquisador pós-graduando do MPEC 

Guilherme Henrique Silva, cuja identidade não é de conhecimento dos sujeitos da pesquisa e 

pela professora regente Drª Uyrá dos Santos Zama, na qualidade de pesquisadora orientadora 

do trabalho de mestrado. 

Na intervenção, os estudantes (sujeitos) foram surpreendidos, no início da aula, com 

uma proposta comercial de tratamentos estéticos, apresentada pelo pesquisador pós-                

-graduando que se passava por um profissional fisioterapeuta e tentava promover sua 

“clínica” fictícia na turma alvo. A professora regente (e também pesquisadora) permitiu o 

acesso do suposto profissional que passou a entregar um folder fictício com propostas 

apelativas como descontos e sorteio de procedimentos (APÊNDICE 3). 

Ao ser questionado pela regente sobre o motivo da entrega dos panfletos; se era algo 

relacionado à Universidade, o pesquisador respondeu que se tratava da divulgação de uma 

nova clínica de estética que estava sendo inaugurada na cidade. Em seguida, o fisioterapeuta 

fictício (o pesquisador) apresentou aos alunos todo o tipo de tecnologia frequentemente 

acessada ou almejada pelos estudantes, com propostas de resultados indiscriminadamente 

seguros e pouco invasivos. 

A partir desse momento, a professora regente assumiu um papel de “voz da ciência”. 

O fisioterapeuta fictício (o pesquisador), munido de informações criteriosamente avaliadas e 

verdadeiramente seguradas nas bibliografias da área, assumiu um papel de “voz da 

tecnologia” e os alunos, guarnecidos por suas inquietações, assumiram o papel de “voz da 

sociedade”. Desse modo, criamos o tripé do CTS – Ciência, Tecnologia e Sociedade. 

Por meio de uma aula dialógica e sem desconfiarem da relação entre o pesquisador e a 

professora regente, os alunos começaram a ser confrontados sobre suas atitudes e puderam 

explicitar todas as suas dúvidas, interesses e desejos referentes aos procedimentos, de modo 
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organizado e disciplinado, para que não houvesse balbúrdia e, assim, pudéssemos promover a 

disciplinarização do engajamento. Ou seja, para que os alunos tomassem consciência de 

algumas regras disciplinares. 

Em um primeiro momento, a professora regente passou a concordar com a eficiência 

da maioria dos procedimentos clínicos e estéticos oferecidos. Entretanto, começou a 

questionar o fisioterapeuta fictício (o pesquisador) sobre os procedimentos citados no folder. 

Para explicar cada procedimento citado, o fisioterapeuta fictício (o pesquisador), 

precavido de tais questionamentos (combinados entre o orientador e o orientando), portava 

um pendrive, o qual continha um portfólio dos principais procedimentos estéticos, com 

abordagens corriqueiras do “antes” e “depois” do uso do laser (APÊNDICE 4). 

Em um segundo momento, a professora regente apresentou os slides sobre o conteúdo 

de mitocôndria utilizados para a explicação do processo de respiração celular, síntese de 

Adenosina Trifosfato (ATP) e o decaimento energético ao longo da cadeia transportadora de 

elétrons para demonstrar o impacto do laser no funcionamento celular e, por consequência, no 

corpo humano (ANEXO 2). 

É importante destacar que, de fato, os procedimentos clínicos ou estéticos com laser, 

diferentes de várias “terapias” oferecidas rotineiramente à sociedade, não se trata de uma 

trapaça ou de uma proposta inofensiva, cujo resultado está apenas ancorado na boa fé do 

paciente (chamado efeito placebo), mas, sim, representa um protocolo de interferência real 

nos tecidos humanos. Assim, propiciamos que os sujeitos ficassem comprometidos em avaliar 

a relação custo-benefício da intervenção e que fizessem uma reflexão crítica sobre os riscos 

do uso do laser. 

Ao final da prática, que durou um pouco mais de quatro horas-aula, os alunos foram 

esclarecidos sobre o experimento, a identidade do pesquisador pós-graduando e consentiram a 

utilização das informações produzidas na pesquisa. 

O fato de os sujeitos não saberem que estavam sendo estudados permitiu que esses se 

posicionassem sem o compromisso de concordarem com a professora regente em todos os 

aspectos do debate tecnológico científico, permitindo inclusive que acontecimentos 

extraclasses, advindos das suas vivências, tomassem espaço na discussão e que dessem 

suporte a novas argumentações.  
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Na aula seguinte, uma semana depois, o pesquisador pós-graduando retornou à classe 

e acompanhou a aula sobre o conteúdo de cloroplasto ministrada pela regente. Antes de 

começar o conteúdo proposto para aquela aula, a professora fez alguns questionamentos a 

respeito da aula anterior, de modo a coletar informações que ainda pudessem contribuir para a 

discussão do dados. 

 A análise do EDP dos estudantes foi feita a partir dos dados produzidos nos dois 

últimos momentos do diagrama (marcados em cinza). 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De modo geral, houve uma considerável participação dos alunos na aplicação da 

sequência didática proposta. Entretanto, escolhemos alguns diálogos que resultassem em 

progresso intelectual de acordo com as propostas de Engle & Conant (2002) em relação ao 

engajamento disciplinar produtivo. Outro fator resultante de nossas escolhas foram as falas 

das quais emergiram as nossas categorias de análise e permitiram, assim, uma melhor 

qualidade dos dados e o favorecimento na compreensão dos resultados. 

Dessa forma, foram analisadas as contribuições dos alunos do curso de Ciências 

Biológicas em relação às questões científicas, tecnológicas e sociais que tangem a influência 

de procedimentos estéticos e clínicos com a utilização do laser sobre a cadeia transportadora 

de elétrons da mitocôndria. 

Assim, em busca dos resultados da aplicação do produto de pesquisa e a verificação do 

engajamento dos estudantes, em um tema prático e de importância social, procuramos nas 

aulas transcritas evidências do quão produtivo pode ser nossa abordagem. Dos dados, 

suscitamos a ocorrência de quatro categorias de análise, que no nosso entendimento houve a 

ocorrência do EDP no processo metodológico em questão. São elas: 

C1 – Presença de perfil conceitual 

 Consiste na utilização de vários conceitos, desde os de senso comum até os científicos, 

sendo empregados em situações diversas. Especificamente, nessa categoria, analisamos a 

presença de perfil conceitual nas falas dos sujeitos da pesquisa (alunos). 

C2 – Contribuição de conhecimento prévio 

 Tal categoria leva em consideração a contribuição dos sujeitos (alunos) em inferir 

termos advindos da aquisição de conhecimento em toda sua vida escolar, cotidiana, tendo 

cunho científico ou não. 

C3 – Identificação de elementos para a tomada de decisão 

 Nessa categoria, observamos por meio de falas e/ou gestos elementos que denotam 

uma escolha dos alunos em aderir o uso do laser em seu cotidiano. Ou seja, qual seria a sua 

decisão após a discussão e exposição de dados. 

C4 – Análise metodológica 
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 Essa categoria só foi desenvolvida após o esclarecimento de que se tratava de uma 

pesquisa encoberta. A partir desse momento, verificamos a opinião dos alunos em relação à 

metodologia aplicada. 

As categorias foram concebidas tendo em vista as características propostas nos estudos 

desenvolvidos por Engle & Conant (2002). Além disso, analisamos também o fato de os 

argumentos utilizados pelos estudantes para defenderem os seus pontos de vista se tornarem 

mais sofisticados com o decorrer do debate; o surgimento de novas questões devido às 

interações discursivas; a produção de novas relações entre ideias e ações planejadas para 

alcançar um objetivo (ENGLE & CONANT, 2002). 

As transcrições foram dispostas em tabelas da seguinte forma: 

TEMPO PARTICIPANTE DESCRIÇÃO 

 

 Na primeira coluna, evidenciamos o tempo em que a fala do participante deu-se início. 

Na segunda coluna, identificamos o autor da fala ou da ação em questão, havendo o sigilo dos 

sujeitos participantes. Já na terceira coluna, descrevemos as ações, gestos e falas dos sujeitos 

da pesquisa. 

Categoria C1 – Presença do perfil conceitual 

 O fisioterapeuta fictício (o pesquisador), ao adentrar na sala de aula da professora 

regente de Biologia Celular, primeiramente causou um certo “choque” em interromper a aula 

e, a partir do momento que começou a entregar os folders, houve uma certa inquietação entre 

os sujeitos da pesquisa (os alunos). 

 Depois da entrega dos folders para os alunos e também de vários questionamentos da 

professora regente, perguntando, por exemplo, do que se tratava aquela interrupção, se era 

algo relacionado à Universidade, entre outros. Munida do panfleto (Apêndice 4) a professora 

regente pergunta: 

Tempo  Participante Descrição  

Vídeo I – 

00:04:53 

Professora “Alguém já fez? Alguma coisa?” 
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 Coincidentemente, o aluno A levanta a mão dizendo que já havia realizado um 

procedimento estético com laser. Essa coincidência instigou os alunos, permitindo que eles 

engajassem ainda mais ao tema proposto. A partir desse momento, observamos que alguns 

alunos olhavam para o aluno A e questionavam-lhe sobre o fato, perguntando-lhe se era 

verdade o que ele dizia. 

 Desse modo, foi possível identificar o engajamento dos estudantes, mediante a 

interação entre eles e o material apresentado, pois segundo Engle & Conant (2002), uma das 

formas de identificar o engajamento é observar a interação entre os estudantes e o material 

físico (folder). 

 A partir do engajamento dos estudantes e da continuação da sequência didática, 

emergiu a categoria de análise C1 – Presença do perfil conceitual, que segundo Mortimer, 

1996; Amaral & Mortimer, 2004 (apud Vairo; Filho, 2013, p. 195), perfil conceitual é um 

“sistema super individual de formas de pensamento que geram modos de falar empregados na 

enunciação de um conceito. Dessa forma, entende-se a evolução das ideias dos estudantes 

como a evolução de um perfil de concepções em que novas ideias adquiridas no processo de 

aprendizagem passam a conviver com as anteriores, admitindo a convivência entre o senso 

comum, o saber escolar e o saber científico e que a ausência de mudanças radicais não deve 

ser interpretada como fracasso”. 

 Assim, a partir da fala ao aluno A com relação ao procedimento realizado, que no caso 

em questão foi uma depilação a laser nas axilas, o fisioterapeuta fictício (o pesquisador) diz: 

Tempo  Participante Descrição  

 

 

 

Vídeo II – 

00:13:33 

 

 

 

Pesquisador 

“Provavelmente alguém deve ter 

falado com você para não raspar as 

axilas. Para poder fazer o 

procedimento. Porque é necessário 

atingir os cromóforos, que nesse 

caso, são os pelos. Então, na hora 

que eu fizer o procedimento a laser 

naquela região (axilas), é justamente 

o pelo que pegará os fótons.” 
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 A todo momento, durante a fala do fisioterapeuta fictício (o pesquisador), o aluno A 

realizava movimentos com a cabeça em sinal de concordância. E logo em seguida, o aluno A 

afirma: 

 

Tempo  Participante Descrição  

 

Vídeo II – 

00:14:06 

 

Aluno A 

“É por isso que as pessoas que 

realizaram o procedimento em mim, 

disseram que quem tem pelos claros 

não resolve.” 

 

 Na fala do aluno A, há presença de perfil conceitual, pois segundo Vairo; Filho, 2013, 

p. 195, “a construção de um conceito é um processo emergente, sempre produzido a partir de 

interações entre o indivíduo e experiências externas”. 

 Dessa forma, existem outras evidências da categoria de análise C1 – Presença de perfil 

conceitual identificados nos vídeos e áudios. Como no caso do aluno B, que em um 

determinado momento, depois que o fisioterapeuta fictício (o pesquisador) perguntou para a 

turma 

Tempo  Participante Descrição  

 

Vídeo II – 

00:23:43 

 

Pesquisador 

“Por que a tatuagem, quando ela é 

feita na nossa pele, ela não sai com a 

renovação tecidual?” 

 

 Em seguida o aluno B responde: 

Tempo  Participante Descrição  

Vídeo II– 

00:23:59 

Aluno B “É por causa do tecido conjuntivo, né 

não?! Vai até o conjuntivo.” 
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É perceptível na fala do aluno B, a utilização de palavras como: “tecido conjuntivo”, 

vocábulos incomuns a leigos. Isso pode ser explicado devido ao fato de o discente conter 

tatuagens em seu braço referente ao assunto abordado, ou ter ouvido falar dessa expressão na 

sequência didática aplicada. A utilização de tal expressão foi, de certa forma, surpreendente, 

haja vista a falta de disciplinas que o graduando ainda não teve contato na graduação, como 

Histologia. 

Outro fato relevante, que salienta a criação da categoria de análise C1 – Presença do 

perfil conceitual, ocorreu na segunda semana de aula. Ao mostrar o slide nº 21 (Anexo 2, 

página 84), a professora regente explica sobre a cadeia transportadora de elétrons, mostrando 

suas proteínas e evidenciando o complexo do citocromo. Nesse momento, o aluno F levanta a 

mão e pergunta: 

Tempo  Participante Descrição  

 

Vídeo I– 

00:21:08 

2º dia 

 

Aluno F 

“Então essa é a proteína que capta os 

fótons liberados pelo laser que ele 

(fisioterapeuta fictício – o pesquisador) 

falou na outra aula? 

 

“O engajamento disciplinar dos alunos pode ser identificado por meio da construção 

de argumentos mais elaborados e sofisticados ao longo do tempo, no levantamento de 

questões, na relação entre ideia e conceitos [...]” (ENGLE & CONANT, 2002). Dessa forma, 

com aquisição de ideias e conceitos assimilados durante sua formação, os alunos utilizam 

esses conceitos em várias situações cotidianas, nas mais diversas áreas do saber. 

Categoria C2 – Contribuição de conhecimento prévio 

 Na sequência didática aplicada, diferente de Engle & Conant (2002), que evidenciam a 

tomada de consciência dos alunos por regras de atividades em grupo ou individuais, tais 

como: prazo de entrega, formatação, regras para apresentação etc, desenvolvemos uma aula 

dialógica na qual observamos o comportamento dos sujeitos da pesquisa (os alunos) em 

relação à postura durante a aplicação da SD. Verificamos se os discentes levantavam a mão 

antes de perguntar, se havia diálogos entre os alunos de modo a aprimorar o discurso, entre 

outras características. 
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 Como todos os alunos seguiram de forma educada, disciplinar em relação às regras de 

conduta dentro de uma sala de aula, permitindo a fala do outro, ouvindo o que o outro tinha a 

dizer e esperando o seu momento de falar, percebemos, então, que atingimos o engajamento 

disciplinar, proposto por Engle & Conant (2002). 

 Em um dado momento da sequência didática, o fisioterapeuta fictício (o pesquisador) 

estava explicado quais eram os procedimentos realizados em sua clínica fictícia por meio de 

uma apresentação em Power Point. Entre um dos procedimentos, havia uma imagem (Figura 

5) de um corte na barriga de um paciente, o qual fez um procedimento fictício de cicatrização 

com o laser. 

 

Figura 5 – Imagem retirada do portifólio da clínica fictícia 

mostrando o antes e depois do procedimento realizado no 

paciente para fins de cicatrização. 

Durante a apresentação dessa imagem, o fisioterapeuta fictício (o pesquisador) fala: 

Tempo  Participante Descrição  

 

 

Vídeo II– 

00:20:07 

 

 

Pesquisador 

“Eu vou falar uma coisa pra vocês. 

Em alguns protocolos falam que se 

pode fazer tratamento com laser em 

mulheres que estão amamentando. 

Nós, por exemplo, em nossa clínica, 

não gostamos de fazer tal 

procedimento. E é uma escolha 

nossa.” 

 

Após esta fala, houve uma conversa (não audível) entre dois alunos, em que um deles 

fez um gesto apontando para a imagem projetada e, posteriormente, com um movimento que 

representava um corte na barriga. 
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A partir desse momento, um dos alunos citados acima (denominado de aluno C) fez 

uma pergunta: 

Tempo  Participante Descrição  

 

 

Vídeo II– 

00:22:52 

 

 

Aluno C 

“Porque você falou que no caso, 

vocês não gostam de fazer o 

tratamento a laser na amamentação. 

E por que naquela imagem que você 

passou na “virilha”, parecia uma 

marca de cesariana?” 

 

 Dessa maneira, é evidente o engajamento dos alunos, já que eles interagem entre si. E 

também se evidencia o engajamento disciplinar, porque antes de sua fala, o aluno C levanta a 

mão no sentido de pedir permissão para falar, o que salienta a tomada de consciência das 

regras de comportamento. 

 Ainda em relação à fala do aluno C, este enquadra-se na categoria C2 – Contribuição 

de conhecimento prévio, pois em nenhum momento da aplicação da sequência didática houve 

alguma explicação sobre procedimentos cesarianos ou algo do tipo. Dessa forma, é 

perceptível a contribuição de conhecimento prévio que o aluno em questão traz consigo. 

 Nesse caso, segundo (Vairo; Filho, 2013, p. 196), “trata-se de um conhecimento 

ontogenético, o qual refere-se às experiências pessoais do indivíduo, à sua história de 

desenvolvimento cognitivo, seus compromissos podem ser evidenciados a partir de trabalhos 

que abordem concepções alternativas de estudantes sobre o conceito de interesse e da coleta 

de dados empíricos por meio [...] de gravações das interações discursivas nas situações de 

construção de significados”. 

 Outro trecho que traz não só o conhecimento ontogenético, mas também mostra o 

engajamento disciplinar e a contribuição de conhecimento prévio (categoria de análise C2) 

aparece quando a professora regente explica sobre Criolipólise 

Tempo  Participante Descrição  

  “A Criolipólise ela congela, mata e 

depois o corpo absorve aquela 
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Vídeo III– 

00:07:47 

 

 

Professora 

gordura. Gente! Como você 

convence só os adipócitos a 

congelarem e os outros tecidos não? 

Como você acha que vai 

supercongelar, necrosar os adipócitos 

e aí o seu corpo reabsorve aquilo?” 

 

 E o aluno D levanta a mão e pergunta: 

Tempo  Participante Descrição  

 

Vídeo II– 

00:08:36 

 

Aluno D 

“Esse procedimento não é perigoso 

não? Congelar a gordura, ela ser 

eliminada depois e sobrecarregar o 

fígado ou o sistema linfático?” 

  

 É notório, portanto, a partir da fala do aluno supracitado, a denotação da metodologia 

interativa-discursiva da SD. Ainda no referido exemplo, percebe-se o levantamento de 

conceitos e expressões técnicas da área da biologia, que provavelmente o discente adquiriu 

durante alguma etapa de sua formação. Essa bagagem de conhecimento que pertence ao seu 

cognitivo, o aluno pode utilizar no meio social para tomada de decisões. 

Categoria C3 – Identificação de elementos para a tomada de decisão 

 “As relações da ciência e tecnologia com a sociedade pressupõem um novo contrato 

social. O movimento CTS vê na educação a possibilidade de orientar o ensino de ciência para 

formar cidadãos com uma visão socialmente referenciada em relação à ciência e à 

tecnologia”. (ZAUITH; OGATA; HAYASHI, 2011, p. 33) 

 Desse modo, na categoria de análise C3 procuramos identificar elementos nas falas 

e/ou gestos dos sujeitos da pesquisa, uma evolução do perfil conceitual mediante as 

informações fornecidas, tanto no âmbito científico, quanto no âmbito tecnológico. 

 Assim, nas análises realizadas, verificamos alguns fundamentos que nos levaram à 

criação dessa categoria. Como na fala do aluno E 
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Tempo  Participante Descrição  

 

 

 

Vídeo I– 

00:15:46 

 

 

 

Aluno E 

“Porque é assim: já tive vontade de 

fazer depilação a laser, só que 

muitos procedimentos não 

funcionam totalmente. E aqui no 

folder você escreveu – definitivo. 

Então seria o caso dela ser definitiva 

pra quem é claro, e no caso de quem 

tem a pele mais escura não ser 

definitivo?” 

 

 A partir da fala do aluno E transcrito acima, percebemos que ele demonstra uma certa 

dúvida na realização de procedimentos que tem como tecnologia o laser. É perceptível, que 

no momento da fala: “já tive vontade de fazer depilação a laser”, o discente utiliza-se de uma 

expressão que mostra uma tomada de consciência em relação aos resultados ofertados pelo 

mercado.  

Isso acontece porque no decorrer da aplicação da sequência didática, houve um 

diálogo entre o fisioterapeuta fictício (o pesquisador) e a professora regente, os quais 

elucidaram o funcionamento do laser e sua influência nos tecidos biológicos, principalmente 

na cadeia transportadora de elétrons da mitocôndria. 

Mesmo com as explanações feitas pelo fisioterapeuta fictício (o pesquisador) e a 

professora regente, o aluno E ainda demonstra uma certa desconfiança quando diz: 

Tempo  Participante Descrição  

Vídeo I– 

00:17:19 

Aluno E “Ah...sei lá.” 

 

 Esse elemento de desconfiança é importante, pois evidencia a compreensão dos efeitos 

da tecnologia na sociedade, na melhoria da qualidade de vida das pessoas e na tomada de 

decisão embasado em um domínio ontogenético (aquele referente às experiências pessoais do 

indivíduo) permitindo também a identificação do domínio microgenético (formação de 
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conceitos individuais que ocorrem em escalas de tempo mais curto, como no próprio processo 

de ensino-aprendizagem) (VAIRO; FILHO, 2013). 

Uma pessoa letrada tecnologicamente teria o poder e a liberdade de usar os seus 

conhecimentos para examinar e questionar os temas de importância na 

sociotecnologia. Isso implica ser crítico [...] e ter a habilidade intelectual de 

examinar os prós e contras do desenvolvimento tecnológico, examinar seus 

benefícios e seus custos e perceber o que está por trás das forças políticas e sociais 

que orientam esse desenvolvimento. (SANTOS, 2007, p. 7) 

Categoria C4 – Análise metodológica 

 Após serem abordados todos os serviços prestados pela clínica fictícia que constavam 

no folder e toda a aplicação da sequência didática embasada no diálogo, foi exposto para os 

alunos que toda aquela encenação tratava-se de uma pesquisa encoberta do Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências – MPEC. 

 Na semana seguinte à aplicação da sequência didática, o pesquisador volta à aula de 

Biologia Celular, ministrada pela professora Uyrá Zama para realizar algumas observações 

dos sujeitos da pesquisa. 

 Antes de iniciar a aula a professora regente pergunta: 

Tempo  Participante Descrição  

Vídeo I– 

00:08:33 

2º dia 

 

Professora 

“Eu gostaria de saber o que vocês 

acharam da metodologia utilizada na 

aula passada?” 

 

Nesse momento o aluno D supracitado em um dos diálogos acima, responde: 

Tempo  Participante Descrição  

 

Vídeo I– 

00:10:05 

2º dia 

 

Aluno D 

“Pra mim foi a melhor. Pois foi o 

jeito mais fácil de aprender sobre o 

funcionamento da mitocôndria. Eu 

achei superinteressante, porque é 

uma coisa que a gente vê muito, faz 

parte do dia a dia da gente. 
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 A partir desse dialogo emergiu a categoria de análise C4 – Análise metodológica, pois 

esse trecho transcrito permitiu verificar em que medida uma abordagem crítico-pedagógico 

poderia engajar produtivamente os sujeitos da pesquisa. 

 Assim, de acordo como o trecho transcrito acima foi possível verificar que o aluno D 

expôs sua opinião de forma sincera e espontânea, salientando a importância de tratar de 

assuntos relevantes em sala de aula, os quais fazem parte do cotidiano dos alunos. 

 É importante salientar que os alunos de qualquer nível de ensino trazem consigo um 

conhecimento prévio que deve ser levado em consideração. Isso dá autonomia aos discentes 

de modo que conseguem associar o cotidiano à Ciência, despertando seus interesses. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394/96 traz à luz a 

compreensão dos conhecimentos para uso cotidiano e a ideia de contextualização. 

Consideram-se, então, as experiências vividas pelos alunos, como podem atuar como 

cidadãos, enfim, busca-se ensinar, levando em conta o contexto dos estudantes. Assim, trazer 

o cotidiano para a sala de aula e aproximar o dia a dia dos alunos do conhecimento científico, 

a partir do eixo da contextualização, numa experiência CTS sobre o laser e suas interações 

nas mitocôndrias favorece o professor a ter êxito em preparar os alunos para a vida e para a 

tomada de decisões. Isso revela em que medida uma abordagem contextualizada dos 

conhecimentos sobre mitocôndria pode promover o engajamento dos alunos no processo de 

ensino e aprendizagem em Biologia Celular. 

 Baseado nisso, o conhecimento ganhará significado real para o aluno. Do contrário, 

ele poderá se perguntar: “Para que estou aprendendo isso?” ou “Quando usarei isso em minha 

vida?”. Isso propicia a rejeição da matéria dificultando os processos de ensino e 

aprendizagem. 

 Conhecida a complexidade dos processos, fenômenos e terminologias empregadas no 

ensino de Biologia Celular, desenvolvemos e aplicamos uma sequência didática pautada no 

CTS – Ciência, Tecnologia e Sociedade. A partir do tema saúde e estética, como 

contextualizadoras, promovemos um ambiente propicio ao engajamento disciplinar produtivo. 

Verificamos, portanto, que uma abordagem crítico-pedagógica pode facilitar, sobremaneira, a 

aprendizagem em Biologia Celular. Em decorrência disso, o discente torna-se apto a tomar 

decisões mais responsáveis e conscientes mediante ao conhecimento adquirido para atuar na 

solução de questões cotidianas. 
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9. APÊNDICES 

 

Apêndice 1: Termo de concordância da instituição 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS DA UNIVERSIDADE DE 

OURO PRETO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

Declaro para os devidos fins junto ao Comitê de Ética da Universidade Federal de Ouro Preto 

que concedo o uso desta Instituição de Ensino ao pesquisador Guilherme Henrique Silva do 

programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Federal de Ouro 

Preto, para desenvolver sua pesquisa intitulada “A SAÚDE E A ESTÉTICA COMO 

CONTEXTUALIZADORAS DA APRENDIZAGEM EM BIOLOGIA CELULAR: UMA 

EXPERIÊNCIA CTS SOBRE O LASER E SUAS INTERAÇÕES NAS MITOCÔNDRIAS”, 

sob orientação da professora Drª. Uyrá dos Santos Zama e coorientação do Prof. Dr. Gustavo 

Pereira Benevides lotados no DECBI/UFOP. Serão explicados todos os procedimentos da 

pesquisa, garantindo o esclarecimento de eventuais dúvidas e obtido o consentimento do(s) 

participante(s). Não haverá nenhum ônus para esta Instituição decorrente da participação da 

pesquisa. No caso do não cumprimento das garantias acima, terei a liberdade de revogar meu 

consentimento a qualquer momento da pesquisa sem penalização alguma. 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Chefe do Departamento de Ciências Biológicas – DECBI/ICEB 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Ouro Preto, 30 de junho de 2019 
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Apêndice 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA A PESQUISA - 

TCLE 

 

Prezado(a) Aluno(a), 

Eu, Guilherme Henrique Silva, mestrando em Ensino de Ciências pelo Programa Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto (MPEC/UFOP), sob 

orientação da Prof. Drª. Uyrá dos Santos Zama e coorientação do Prof. Dr. Gustavo Pereira Benevides, 

Professores do Departamento de Ciências Biológicas (DECBI) da Universidade Federal de Ouro 

Preto, estamos desenvolvendo a pesquisa intitulada “A SAÚDE E A ESTÉTICA COMO 

CONTEXTUALIZADORAS DA APRENDIZAGEM EM BIOLOGIA CELULAR: UMA 

EXPERIÊNCIA CTS SOBRE O LASER E SUAS INTERAÇÕES NAS MITOCÔNDRIAS”. O 

objetivo principal desse estudo é “Verificar em que medida uma abordagem crítica emancipatória dos 

conhecimentos sobre mitocôndria podem promover o engajamento dos alunos ao processo de ensino e 

aprendizagem de biologia celular”. 

Para tanto, estamos convidando o(a) senhor(a) a participar dessa pesquisa cuja coleta de dados se deu 

de forma encoberta pela participação (engajamento disciplinar produtivo) registrada por meio de 

filmagem e registro de áudio ao longo da aplicação da sequência didática. Além dos comentários e 

experiências vividas durante a aplicação da pesquisa. 

Na medida que a coleta de dados foi feita de forma encoberta, ou seja, antes do devido conhecimento a 

respeito da pesquisa, solicitamos que o(a) senhor(a) autorize a utilização destes dados exclusivamente 

como resultados da nossa pesquisa em total discrição e anonimato. 

Sua participação é voluntária e não implicará em maior risco ou desconforto direto. Apesar de a 

dinâmica acontecer durante a disciplina de Biologia Celular, todas as análises de dados serão feitas 

após o encerramento da mesma e não serão utilizadas como avaliação na disciplina. Para garantir o 

sigilo, os registros produzidos serão identificados por códigos, e acessados apenas pelos responsáveis 

pela pesquisa (orientadora e orientando). Os dados serão armazenados em computadores dos 

pesquisadores e serão protegidos por ferramentas de edição de texto. Nos comprometemos a usar os 

dados coletados apenas para a pesquisa. Os resultados vinculados por meio de artigos científicos em 

revistas especializadas e/ou encontros científicos e congressos, sem nunca tornar possível a 

identificação dos participantes. 

Informo que o Sr(a) tem a liberdade de sanar dúvidas que possam surgir em qualquer fase da pesquisa 

com a Profa. Dra. Uyrá dos Santos Zama, pelo telefone (31) 3559-1217 ou com o mestrando 
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Guilherme Henrique Silva, pelo telefone (37) 9 9988-5737. Se tiver alguma consideração ou dúvida 

sobre a ética da pesquisa, entre em contato como o Comité de Ética da Universidade Federal de Ouro 

Preto – CEP/UFOP, no Campus Universitário Morro do Cruzeiro na PROPP ou pelo telefone (31) 

3559-1368. 

Também é garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo. A pesquisa será suspensa caso seja constatado qualquer 

ocorrência que possa comprometer e causar danos a instituição ou aos alunos. Todos têm o direito de 

ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas e caso seja solicitado, darei todas as 

informações que solicitar. 

Não existirão despesas ou compensações pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. 

Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa 

adicional, ela será assumida pelo orçamento da pesquisa. Qualquer indenização por qualquer dano que 

possa ser causado por sua participação na pesquisa ou qualquer despesa adicional será assumida pelo 

orçamento da pesquisa e ficará sob responsabilidade do pesquisador principal. 

Eu, _______________________________________________________________________________ 

devidamente orientado(a) e esclarecido(a) sobre o objetivo e a finalidade da pesquisa, os 

procedimentos a serem realizados, bem como a utilização dos dados nela obtidos. Esses dados poderão 

ser utilizados para a pesquisa e para publicações posteriores, desde que a confidencialidade seja 

garantida. Por isso aceito participar das atividades da pesquisa intitulada “A SAÚDE E A ESTÉTICA 

COMO CONTEXTUALIZADORAS DA APRENDIZAGEM EM BIOLOGIA CELULAR: UMA 

EXPERIÊNCIA CTS SOBRE O LASER E SUAS INTERAÇÕES NAS MITOCÔNDRIAS” 

vinculados ao Mestrado Profissional em Ensino de Ciências – MPEC/UFOP. 

Assinatura do participante ____________________________________________________________ 

Data: ___/___/_____ 

Telefone: ___________________________ 

Email: ____________________________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador ____________________________________________________________ 

Guilherme Henrique Silva 

guilhermehenrique.silva@yahoo.com.br 

Assinatura do Orientador(a) ___________________________________________________________ 

Uyrá dos Santos Zama 

uyrazama@iceb.ufop.br 
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Apêndice 3: Folder da clínica fictícia 
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Apêndice 4: Portfólio dos serviços prestados pela clínica fictícia 

 

1º 

 

2º 

 

3º 
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4º 

 

5º 

 

6º 
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7º  

 

8º  

 

9º  
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10º  

 

11º  

 

12º 
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10. ANEXO 

 

Anexo 1: Cronograma de referência da disciplina de Biologia Celular. 

 

Semana Conteúdo 

1ª 
Introdução ao estudo das células: diversidade (células procariotas, eucariotas animal e 

vegetal) e apresentação da disciplina. 

2ª Composição química das células. 

3ª Métodos de estudo das células, com ênfase em microscopias e ética em pesquisa. 

4ª 

Instrumentação em Biologia celular e pesquisa em ensino. 

Entrega e discussão do trabalho sobre “metodologias não convencionais em biologia 

celular utilizados nas escolas” (1 ponto) 

5ª 

Biomembranas: estrutura, composição bioquímica e propriedades. 

Relatório da prática demonstrativa investigativa sobre membranas realizada em 

sala de aula (0,5 ponto) 

6ª 

Biomembranas: transporte através de membranas (difusão simples, facilitada e transporte 

ativo).  

Discussão sobre Ensino por investigação. 

7ª 
Primeira prova (1,5 pontos).  

Disponibilização da WebQuest na plataforma Moodle. 

8ª 

Ciclo Celular. Revisão de mitose e meiose. 

Entrega do mapa conceitual (0,5 pontos) solicitado na WebQuest.  

Discussão sobre as TICs e o ensino de Biologia Celular. 

9ª 

Núcleo: estrutura e organização da cromatina, da lâmina nuclear; envoltório nuclear: 

estrutura e transporte através do complexo do poro nuclear. 

Discussão sobre uso de modelagem e de material áudio-visual autoral para o ensino de 

Biologia Celular. 

10ª Mitocôndria: estrutura e funcionamento. Abordagem CTS 

11ª 

Entrega de um modelo/gravura/figura/esquema sobre cromatina/cromossomos (0,5 

pontos) 

Segunda prova (1,5 ponto) 

12ª 

Nucléolo, ribossomos e RER: estrutura e funcionamento. Atividade de síntese proteica.  

Discussão sobre diversidade de inteligências em sala de aula com ênfase nas atividades 

cinéticas. 

13ª 
Transporte vesicular; estrutura e funcionamento do Complexo de Golgi, Lisossomos e 

Endossomos. 

14ª 
Dinâmica cinética sobre processos mitocondriais (1 ponto) 

Entrega de trabalho sobre “complexo do poro nuclear” (1 ponto) 

15ª Citoesqueleto. Junções celulares (complexo juncional) e especializações de membrana. 

16ª 
Modelagem em biologia celular: preparo de material para ensino de citoesqueleto (1 

ponto) 

17ª Terceira prova (1,5 pontos) 

18ª Exame Especial (10 pontos) 
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Anexo 2: Power Point sobre o conteúdo de mitocôndria. 
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