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RESUMO 

 

O conteúdo de Genética Mendeliana no Ensino Médio tem como foco principal a 1ª e 

a 2ª Leis de Mendel, frisando conceitos, cruzamentos e heredogramas quase sempre 

exemplificados nos livros didáticos. O presente trabalho ressalta a importância de uma 

metodologia de ensino pautada no cotidiano dos alunos, em suas familiaridades e 

experiências vividas, abordando o preconceito étnico-racial como gatilho para o 

ensino de heranças genéticas. Dessa forma, por meio de uma sequência didática na 

qual a principal estratégia pedagógica foi a construção de árvores genealógicas, 

buscou-se contribuir para uma aprendizagem significativa do conteúdo. Essa 

sequência foi constituída de atividades lúdicas e investigativas, sendo aplicada para 

alunos do Ensino Médio de uma escola estadual na cidade de Montanha-ES.  

Utilizando a pesquisa qualitativa do tipo pesquisa-acão e relatos etnográficos, coletou-

se as percepções dos alunos sobre a temática hereditariedade e preconceito étnico-

racial. Cada aluno também foi convidado a produzir um autorretrato étnico-racial na 

tentativa de se entender como ele se vê frente a esta temática. Os instrumentos 

utilizados para a coleta destes dados foram entrevistas semiestruturadas e não 

estruturadas, questionários e as atividades dinâmicas de cunho pedagógico aplicadas 

aos participantes. Durante todo desenvolvimento do trabalho os estudantes se 

mostraram entusiasmados com a proposta, uma vez que as discussões das relações 

étnicos-raciais despertaram curiosidade quanto à sua origem, sendo capaz de 

contextualizar o tema dentro do ensino de Genética por meio de uma proposta de 

caráter investigativo. Esse resgate às origens possibilitou descobertas 

surpreendentes na construção das árvores genealógicas, motivados por essas 

revelações os alunos começaram a esboçar associações e assimilar conceitos para 

que pudessem desenvolver as atividades propostas.  

Por meio da construção dos autorretratos foi possível coletar dos alunos uma 

autodeclaração étnico-racial, pautada não apenas nas suas histórias familiares, nas 

suas origens, mas levando em consideração também o sentimento identitário de cada 

um, considerando principalmente o constructo social no qual estavam inseridos, 

ressignificando dessa forma a identidade cultural, étnico-racial de vários estudantes, 

de acordo com os depoimentos obtidos.  



 

 

Podemos concluir que por meio da Sequência didática foi possível desenvolver o 

ensino de Genética atrelado às relações étnicos-raciais, o que a caracterizou como 

uma proposta metodológica emancipadora, tendo seguramente contribuído para o 

aprendizado do aluno. Os resultados deste trabalho mostraram que os alunos 

compreendem e percebem a existência do preconceito étnico-racial na escola, porém 

revela ainda que a questão precisa ser urgentemente priorizada no processo de 

ensino-aprendizagem.  

 

 

PALAVRAS-CHAVES: Identidade cultural; autorretratos étnico-raciais; interações 

discursivas; heredograma; racismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

The content of Mendelian Genetics in High School has as main focus the 1st 

and 2nd Laws of Mendel, emphasizing concepts, crossings and heredograms almost 

always exemplified in textbooks. The present work highlights the importance of a 

teaching methodology based on the students' daily lives, on their familiarities and lived 

experiences, addressing ethnic-racial prejudice as a trigger for the teaching of genetic 

inheritances. Thus, through a didactic sequence in which the main pedagogical 

strategy was the construction of family trees, we sought to contribute to a meaningful 

learning of the content. This sequence consisted of playful and investigative activities, 

being applied to high school students from a state school in the city of Montanha-ES. 

Using qualitative research-action research and ethnographic reports, students' 

perceptions of heredity and ethnic-racial prejudice were collected. Each student was 

also invited to produce an ethnic-racial self-portrait in an attempt to understand how 

he sees himself in relation to this theme. The instruments used to collect these data 

were semi-structured and unstructured interviews, questionnaires and dynamic 

activities of a pedagogical nature applied to the participants. Throughout the 

development of the work, the students were enthusiastic about the proposal, since the 

discussions of ethnic-racial relations aroused curiosity as to its origin, being able to 

contextualize the theme within the teaching of Genetics through an investigative 

proposal. This rescue to the origins made possible surprising discoveries in the 

construction of the family trees, motivated by these revelations the students started to 

sketch associations and assimilate concepts so that they could develop the proposed 

activities. 

Through the construction of self-portraits it was possible to collect from students 

an ethnic-racial self-declaration, based not only on their family histories, on their 

origins, but also taking into account the identity feeling of each one, considering mainly 

the social construct in which were inserted, thus re-signifying the cultural, ethnic-racial 

identity of several students, according to the testimonies obtained. 

We can conclude that through the Didactic Sequence it was possible to develop 

the teaching of Genetics linked to ethnic-racial relations, which characterized it as an 

emancipatory methodological proposal, having certainly contributed to the student's 

learning. The results of this work showed that students understand and perceive the 



 

 

existence of ethnic-racial prejudice at school, but it also reveals that the issue needs 

to be urgently prioritized in the teaching-learning process. 

 

KEY WORDS: Cultural identity; ethnic-racial self-portraits; discursive interactions; 

heredogram; racism. 
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RELATO DO MESTRANDO 

 

Ser professor da Educação Básica no Brasil é um sonho para quem? Quem ou 

quantos se lembram em sua adolescência de terem escrito, naquelas redações sobre 

o que pretendem ser quando adultos, “meu sonho é ser professor”?  

O meu sonho era ser veterinário, era isso que eu escrevia nas redações. 

Quando terminei meu Ensino Médio logo percebi que não seria possível ser 

veterinário, as condições econômicas de minha família não me permitiriam, nem 

mesmo em uma instituição pública, então meus planos mudaram e resolvi cursar uma 

Licenciatura em Biologia na universidade pública que havia em minha cidade. Para 

ser sincero, quando comecei a fazer a graduação sequer sabia que licenciatura era 

para formar professores, pensei apenas que seria biólogo o que me aproximava de 

meu antigo sonho, a medicina veterinária. Porém, durante os dois primeiros semestres 

descobri que ser professor é ser um agente a serviço das transformações sociais 

necessárias para construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Essas descobertas me tornaram professor, entendi que lecionando poderia 

contribuir de alguma forma para as mudanças sociais tão necessárias em nosso país. 

Para tanto, sempre soube que precisava estar continuamente me aperfeiçoando, que 

precisava dar continuidade aos meus estudos, a extensa carga horária atrelada ao 

deslocamento entre cidades para lecionar me impediam de realizar uma pós-

graduação como o mestrado, pela demanda de tempo que deveria ser dispensado. 

A oportunidade surgiu quando eu soube do Mestrado Profissional em Ensino 

de Biologia, o PROFBIO, com minha admissão tive a chance de realizar o curso que 

almejava desde o início da docência. O PROFBIO é transformador, a principal razão 

disso é a simples reunião semanal dos mestrandos para a aula, a interação com os 

demais colegas me transformou, aprendi com a experiência de 17 colegas, voltei a 

acreditar, inspirei-me em relatos e causos e fiquei maravilhado com trabalhos 

apresentados por meus colegas em suas atividades investigativas. Compartilhamos 

angústias, indignações e tivemos momentos de discordância, mas tivemos a 

oportunidade e a liberdade para fazer tudo isso. O PROFBIO foi esse lugar, o lugar 

de aprender com a academia, o lugar de aprender com os colegas e também o lugar 

de ensinar, ensinar com a minha experiência docente. 



 

 

É verdade também que o PROFBIO é pauleira, muito conteúdo e muito 

aprofundamento, atualizações imprescindíveis para nosso crescimento enquanto 

profissionais. Nos sentimos muitas vezes na pele de nossos alunos, enquanto 

aproximavam-se as qualificações e ficávamos todos muito nervosos e temerosos de 

não conseguir, aqui quero enaltecer o nosso polo, a Universidade Federal do Espirito 

Santo – UFES/CEUNES, pelo trabalho primoroso do corpo docente que nos 

acompanhou por toda caminhada, conseguimos todos, ninguém ficou para trás, 

ninguém sequer precisou fazer uma recuperação, foi maravilhoso, obrigado 

professores. 

Se saio mudado? Totalmente. E trago comigo para minha práxis docente a 

oportunidade, é isso que levarei para sala de aula para meu o aluno, a oportunidade 

de construir o seu conhecimento através da prática investigativa, do poder educador 

da curiosidade, por meio da significação daquilo que se aprende e da relevância deste 

conhecimento para sua vida.  

Voltando a falar de sonhos, do sonho de ser professor da Educação Básica, a 

perspectiva de crescimento profissional pode ser um fator motivador, algo que atraia 

os jovens ao ofício docente e estou certo que o mestrado profissional é uma iniciativa 

importante para o magistério brasileiro, uma esperança na valorização dos 

educadores da massa trabalhadora do país. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O sistema educacional brasileiro tem garantido na Lei 10.639/03 (BRASIL, 

2003) a aplicação de conteúdos que desenvolvidos dentro da diversidade curricular 

contribuem à uma educação para as relações étnicos-raciais, combatendo assim 

todas as formas de racismo e discriminação tanto no espaço escolar quanto nas 

comunidades que dela fazem parte. A realização de debates e discussões sobre as 

relações étnicos-culturais pautadas nos conteúdos de Genética, em especial o tema 

herança poligênica, podem facilitar a aprendizagem dos alunos, atendendo assim ao 

que dispõe a lei, e mais do que isso, contribuindo para formação de cidadãos despidos 

de comportamentos que tanto prejudicam o desenvolvimento de uma sociedade mais 

justa e igualitária. 

O Brasil é um país continental, grandioso territorialmente e ainda mais em 

diversidade cultural e étnica. Essa pluralidade de povos, com origens distintas que 

aqui se agregaram para formar um só povo, fez daqui, dessa nação, certamente a 

com maior potencial humano para superar adversidades históricas e constituir uma 

sociedade livre do preconceito e intolerância que de inúmeras formas penalizam 

outros povos. 

Nós, brasileiros, nesse quadro, somos um povo em ser, impedido de 
sê-lo. Um povo mestiço na carne e no espírito, já que aqui a mestiçagem 
jamais foi crime ou pecado. Nela fomos feitos e ainda continuamos nos 
fazendo. Essa massa de nativos oriundos da mestiçagem viveu por 
séculos sem consciência de si, afundada na ninguendade. Assim foi até 
se definir com uma nova identidade étnico-nacional, a de brasileiros. 
Um povo, até hoje, em ser, na dura busca de seu destino. Olhando-os, 
ouvindo-os, é fácil perceber que são, de fato, uma nova romanidade, 
uma romanidade tardia mas melhor, porque lavada em sangue índio e 
sangue negro (RIBEIRO, 1995, p.453). 
 

Apesar desta constatação, revelarei aqui comportamentos recentes que 

remetem a tempos de tristeza em nossa história remota, tempos em que a cor da pele, 

a origem ou simplesmente o local de nascimento determinavam o grau de aceitação, 

o valor e até mesmo a humanidade de uma pessoa. Durante o período histórico do 

Brasil Colonial, os homens eram divididos em europeus cristãos e, portanto, 

impedidos de serem escravizados, africanos sem alma e, portanto passíveis de serem 

escravizados, e indígenas com  alma e por suposto, deveriam ser cristianizados pelas 

ordens católicas portuguesas, e suas terras assim controladas pela Igreja, e por 
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conseguinte, pelo Estado (RIBEIRO, 1995). É a partir 

deste ponto, desta mácula, desta ferida mais do que aberta na sociedade brasileira, e 

sobretudo na nossa região geográfica, o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo, que 

se constrói este relato. 

 

1.1 Memorial, autoetnografia, relato de racismo e xenofobia com nordestinos, 

no sul da Bahia e norte do Espirito Santo 

 

Meu relato, de um baiano, filho de uma mãe solteira descendente de imigrantes 

europeus (portugueses) e de um pai negro, com ascendência também indígena, que 

provocado e incomodado com esse preconceito, nem sempre tão velado, resolve 

investigar e analisar de qual maneira a educação, em especial o Ensino de Genética 

no Ensino Médio, tem contribuído para minimizar ou reforçar o preconceito étnico 

racial no extremo norte do estado do Espirito Santo, em especial na cidade de 

Montanha, onde resido atualmente. 

Como dito antes, minha família materna é oriunda da Bahia, um lugarejo 

chamado de Tapiraípe (Paraíso), distrito do município de Ruy Barbosa. Minha avó 

materna é a minha ascendência mais antiga que conheci. Felizmente por ter 

convivido com ela por toda minha infância, ouvi alguns relatos e histórias sobre sua 

infância e terra de origem, afinal a mesma saiu do sertão da Bahia e migrou para o 

sul do estado com toda família, em busca de oportunidades e melhores condições 

de vida. Minha avó nasceu nos anos de 1930 e cresceu em uma fazenda da família, 

onde segundo ela, na sua infância, ainda brincava em uma espécie de galpão da 

fazenda onde anteriormente havia sido utilizado como senzala para acomodação de 

escravos. De origem portuguesa, percebi ao longo do tempo que toda a educação 

que minha avó recebeu foi uma reafirmação de comportamentos e preconceitos 

familiares típicos dos descendentes de europeus, descrito e teorizado na obra Casa 

Grande e Senzala de Freyre (2006), que agora destituídos de seus escravos, 

buscavam e transmitiam mecanismos para submissão dos negros e imposição de uma 

suposta superioridade dos brancos europeus em relação aos mesmos. Ao analisar o 

censo do ano de 1950 Darcy Ribeiro nos mostra um pouco da realidade da época: 
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Ascendendo à condição de trabalhador livre, antes ou depois da 
abolição, o negro se via jungido a novas formas de exploração que, 
embora melhores que a escravidão, só lhe permitiam integrar-se na 
sociedade e no mundo cultural, que se tornaram seus, na condição de 
um subproletariado compelido ao exercício de seu antigo papel, que 
continuava sendo o de animal de serviço (RIBEIRO, 1995, p.232). 
 

 Minha avó, apesar de ser uma mulher pobre, viúva e com sete filhos pequenos 

para criar, manteve este ranço, este preconceito em relação aos negros, embora 

evidente tantas virtudes que teve, especialmente como uma nordestina sertaneja 

extremamente trabalhadora, que batalhou incansavelmente para criar seus filhos 

com trabalho e dignidade. No sertão da Bahia a família de minha avó era muita 

abastada financeiramente. Conta minha mãe que hoje o distrito de Tapiraípe, 

antigamente chamado de Paraíso, foi fundado em terras doadas por seu avô, grande 

proprietário de terras e gado na região, o homem porém, teve 17 

filhos, mais homens que mulheres, o que após a morte do mesmo, na partilha fez 

com que as mulheres não fossem devidamente justiçadas, causando a migração de 

muitas delas para o extremo sul da Bahia e Minas Gerais. Relato intrigante que 

sempre ouvi de minha avó e minha mãe era o fato de acontecerem inúmeros 

casamentos consanguíneos onde moravam, não era algo explícito em palavras, mas 

não se permitia casar filhas com rapazes de outras famílias, era para os mesmos 

ainda pior casar-se com negros, vistos sempre como preguiçosos e desqualificados 

para família. Mais do que uma questão de desqualificação esse comportamento era 

nas palavras de Roberto DaMatta fruto de uma ideologia implantada no período pós 

abolição. 

O fato de a Abolição se constituir num movimento concreto é uma terrível 
ameaça ao edifício econômico e social do país. Deste modo, se a ideologia 
católica e o formalismo jurídico que veio com Portugal não eram mais 
suficientes para sustentar o sistema hierárquico, era preciso uma nova 
ideologia. Essa ideologia, ao lado das cadeias de relações sociais dadas pela 
patronagem e que se mantiveram aparentemente intactas, foi dada com o 
racismo (DAMATTA, 1987, p.69). 

 

O que sabemos de fato é que a consanguinidade ao longo de gerações fez 

com que problemas sérios acontecessem na família de minha avó, inclusive inúmeros 

casos de suicídios, decorrentes de graves problemas psicológicos, além de 

problemas ósseos e de visão. Hoje, felizmente, com a migração da família para o sul 

do estado tais problemas foram reduzidos, graças a miscigenação ocorrida a partir de 

então. De fato, o preconceito manteve-se como algo velado em minha família, vejo 
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isso ainda hoje, mesmo após todas essas mudanças é perceptível certos 

comportamentos em que alguns familiares deixam transparecer resquícios de um 

racismo enraizado ao longo de décadas em uma família. A família de meu pai 

sempre foi uma incógnita para mim, sei pouquíssimo, mesmo porquê tive uma 

pequena proximidade na infância, após o abandono por parte de meu pai, 

acabamos nos afastando definitivamente de minha família paterna, conheci 

brevemente meu avô paterno, que faleceu ainda na minha infância, o mesmo era um 

senhor de pele escura, cabelos lisos e bem brancos pela idade avançada, minha avó 

era descendente de indígenas, a etnia ou região infelizmente até o momento não 

consegui descobrir. A dificuldade de contato com meu familiares de origem paterna é 

grande, sei apenas que meu pai é oriundo da Bahia e toda sua família paterna 

também, sua mãe ao que parece é oriunda do Espírito Santo, tenho ainda um primo 

que reside em Pinheiros no norte do estado, porém apesar de próximos 

geograficamente, não tenho contato algum.  

Apesar de pouca profundidade, a descrição autoetnográfica desse pequeno 

mapa genealógico mostra o quão plural é minha origem, porém, sei que isso não é 

uma peculiaridade minha, uma singularidade. Sei que isso é o Brasil, é o povo 

brasileiro, pois com algumas raríssimas exceções somos essa mistura, esse mosaico 

étnico do qual sou mais um em um recanto do estado do Espirito Santo. 

Em 2002 me casei, mas o percurso para tal também foi marcado por alguns 

problemas relacionados ao preconceito racial. Ainda hoje, depois de quase 18 anos 

de casado, quando toco no assunto minha família sempre nega, mas na ocasião em 

que namorava sofri com atitudes preconceituosas por parte de alguns familiares, 

principalmente pelo fato de minha esposa ser negra, de uma família humilde e que 

morava em uma localidade muito depreciada na cidade, é uma negação por vezes 

silenciosa, que se explicita nos gestos e feições, na resposta aos dilemas e mazelas 

sociais que diariamente apresentam-se nos noticiários, no trabalho ou na vizinhança. 

Em “Haiti”, Caetano Veloso e Gilberto Gil diante do racismo estrutural que se 

revela na ação das forças repressoras do estado sobre a população negra e pobre da 

periferia, abordam a desfaçatez de uma sociedade racista e hipócrita, que comunga 

e legitima com o extermínio dessa população. Pode ser um equívoco meu, afinal me 

casei com 20 anos e minha mãe não aceitou isso muito bem, penso que mãe nenhuma 

quer um filho casando tão novo, porém ficou evidente um certo ranço de alguns 
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familiares que sequer compareceram ao casamento. Isso tudo é um assunto delicado, 

afinal toda família possui seus problemas e as vezes a única coisa que fazemos é 

olhar um para o outro e fingir que nada aconteceu. Mas a verdade é que após meu 

casamento acabei me distanciando definitivamente de muitos familiares, é difícil 

conviver com pessoas preconceituosas. Isso também é uma grande ironia, afinal 

éramos todos pobres, todos somos trabalhadores, mas ainda assim alguns procuram 

meios para sentirem-se superiores. Penso que esse é o quadro social do nosso 

país, um crescente índice de intolerância, que tem como fonte irradiadora o 

representante máximo da nação.  

A minha vinda para o Espírito Santo ocorreu no ano de 2013, pois devido a 

aprovação em um concurso público para lecionar Biologia em uma escola estadual, 

tive que me mudar para a cidade de Montanha. Depois de 5 anos na cidade tive 

apenas uma confirmação, uma constatação, daquilo que ainda na Bahia era 

extremamente perceptível, um comportamento preconceituoso do cidadão capixaba 

em relação ao baiano. Isso se revelou sempre através do 

ar de superioridade dos mesmos em relação a nós baianos, que também é evidente 

contra os nordestinos em geral, os negros, os 

camponeses (em especial os envolvidos com os movimentos do campo) e por fim é 

patente contra os indígenas. Em Teixeira de Freitas, cidade onde nasci e vivi por 

vinte cinco anos isso é bem expressivo. A cidade de Teixeira fica próxima da divisa 

de dois estados, Minas Gerais e Espírito Santo, margeada pela BR 101 a cidade 

apesar de sua emancipação recente, datada de 9 de maio de 1985, expandiu-se 

muito, sobretudo pela extração de madeira de lei por madeireiros oriundos 

principalmente do Espírito Santo, nos anos de 1970, posteriormente a cidade tornou-

se grande produtora de gado e detentora das maiores lavouras de mamão do país. A 

migração dos estados vizinhos para a cidade foi expressiva, sendo Teixeira de 

Freitas hoje uma cidade multiétnica. Apesar disso, tive sempre a oportunidade de ver 

manifestações de preconceito por parte dos migrantes em relação aos nativos, um 

tipo de xenofobia inversa, você sai de seu local de origem é bem recebido pelos 

anfitriões do lugar onde se instalam e ainda assim os hostilizam e discriminam, 

através da exploração do trabalho, da desvalorização de sua cultura, de 

piadas de extremo mau-gosto e também da negação da identidade. Esse foi e é fato 

corriqueiro ainda hoje. Certa vez, quando eu trabalhava em um escritório de 
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contabilidade em Teixeira de Freitas aconteceu um fato que talvez demonstre mais 

especificamente o que estou tentando dizer. Eu trabalhava em um escritório de 

contabilidade e tinha um superior imediato que era capixaba, o mesmo morava na 

Bahia desde a década de 1970 e casou-se com uma mulher também capixaba, que 

residia também na Bahia, porém apesar de estarem já a dez anos casados e sempre 

terem morado na Bahia, optaram por ter o filho, ou melhor, realizar o parto em Vitória– 

ES, não por risco a saúde da mãe ou do bebê, simplesmente para que a criança não 

tivesse naturalidade baiana, o que o tornaria alvo de brincadeiras e discriminação dos 

primos que residiam no Espírito Santo, nem mesmo o documento de identidade 

da criança foi expedido na Bahia para que não aparecesse no documento o órgão 

expedidor baiano. Esse é um singelo exemplo do quanto inferior são julgados 

os nordestinos, não é apenas o que somos que é ruim, mas também tudo que 

fazemos, afinal quem nunca ouviu uma expressão típica aqui no Espirito Santo “fez 

uma baianada” aludindo a algo feito com má qualidade ou de modo desleixado. Neste 

ponto é possível refletir sobre as razões pelas quais o povo baiano é alvo de tanto 

preconceito e discriminação.  

 

1.2 Problematização 

 

A história de Montanha-ES assemelha-se a de várias outras cidades que 

estavam inseridas em espaços originais da Mata Atlântica; a formação do povoado 

deu-se através da extração da madeira de lei das matas locais. Madeireiros 

provenientes do estado da Bahia chegaram na região por volta de 1949 e acamparam 

às margens do córrego Montanha, que nasce entre as montanhas de granito que 

circundam a cidade. Tornou-se município no ano de 1963. A cidade, portanto, tem sua 

população em grande parte formada por baianos, um número relevante de moradores 

são filhos ou netos de baianos e boa parcela dos moradores não nasceram em 

Montanha, muitos inclusive não nasceram nem mesmo no Espírito Santo, pois por 

ausência de maternidade várias famílias partiam para o município de Nanuque, em 

Minas Gerais, para dar à luz a seus filhos, por ser a cidade mais próxima com estrutura 

adequada para tal. Apesar destas peculiaridades abordadas, ainda superficialmente, 

sobre a formação do município e sua população, é perceptível o preconceito étnico 

existente com relação aos nordestinos, em especial aos baianos, talvez pela 
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proximidade entre os estados ou ainda mais pela proximidade da cidade das divisas 

entre os dois estados. Talvez hostilizar pessoas vindas do estado vizinho com piadas 

preconceituosas, inferiorização ou exclusão seja uma maneira de afirmação da 

identidade capixaba, de mostrar que apesar de possuir origens nordestinas nada mais 

tem a ver com este povo e seus maus costumes, cultura e desqualificação. 

 A percepção sobre racismo e xenofobia dentro do ambiente escolar foram 

fatores motivadores para o desenvolvimento dessa pesquisa. Manifestações de um 

racismo institucionalizado, impregnado socialmente, que não permite escapar deste 

mal às escolas, vemos frequentemente por parte de alunos e professores 

comportamentos que reafirmam a necessidade de discutirmos e confrontarmos o 

preconceito dentro da comunidade escolar. Partimos então do princípio que dialogar 

e trazer à tona a questão étnico-racial pode contribuir para um efetivo aprendizado de 

Genética, especialmente quando o aluno é protagonista no processo de ensino-

aprendizagem, evidenciando esse protagonismo a partir das descobertas feitas sobre 

suas origens, investigando-as, genética e culturalmente. 

 O Instituto Unibanco analisou os dados da Pesquisa Nacional por Amostras de 

Domicílio – PNAD realizada em 2018 e os resultados revelam a forma severa em que 

o racismo estrutural atinge a população negra (GAZETA, 2019). Segundo dados da 

pesquisa, um terço dos jovens entre 19 e 24 anos não concluíram o ensino médio e 

esses números se elevam quando se tratam dos jovens negros, chegando a 44,2%.  

Os índices em todas as etapas educacionais são mais elevados quando se trata da 

população negra, sejam eles de evasão, reprovação ou defasagem idade-série. Os 

negros são ainda os que mais sofrem com a pobreza e a exclusão escolar que 

favorecem a perpetuidade dessas desigualdades. A professora Patrícia Rufino 

(GAZETA, 2019), coordenadora do Núcleo de Estudos Afrobrasileiros (NEAB) afirma 

que uma mudança nessa realidade perpassa pelo investimento social que agregue 

valor à educação, cultura e trabalho. 

Diante dessa realidade foi desenvolvida uma Sequência didática 

estabelecendo as questões étnico-raciais como arcabouço do ensino de Genética. 

Alguns dos recursos pedagógicos utilizados foram: apresentação de documentário, 

atividades dinâmicas sobre herança poligênica e a construção de autorretratos 
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étnicos-raciais1. Somados a estes, a construção de árvores genealógicas, além de 

constantes discussões (interações discursivas) favoreceram a reflexão sobre este 

gravíssimo quadro social instaurado e fortemente reforçado atualmente, sobretudo 

pela negação de sua existência. É evidente que uma prática pedagógica desenvolvida 

em uma turma de ensino médio não irá de forma isolada solucionar ou erradicar o 

problema do preconceito étnico-racial, o que se busca são novos caminhos de ensino 

que dialoguem com os problemas que os alunos enfrentam cotidianamente, sobretudo 

os alunos da escola pública, confrontando tais problemas e permitindo um 

aprendizado significativo. 

A construção de árvores genealógicas dos alunos promoveu aos mesmos uma 

jornada de descobertas étnicas e genéticas sobre si mesmos, permitindo o 

desvelamento de conceitos genéticos variados. Para além disso, conhecer a própria 

ascendência forneceu informações valiosas no que diz respeito a formação identitária 

dos alunos, permitindo a partir disso, a construção de um novo (ou não) autorretrato 

étnico-social, sendo este agora o reflexo da árvore genealógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Consiste em um manifesto identitário do aluno sobre como ele se reconhece etnicamente e racialmente. Aqui é 
importante definirmos os termos raça abordado como aquele ressignificado pelo Movimento Negro, que o usa 
frequentemente em um sentido político, de luta e valorização do legado trazido pelos africanos e transmitidos para 
seus descendentes. É importante ressaltar que o termo étnico, que se expressa em étnico-racial, exprime as 
diferenças culturais da ancestralidade africana como fonte também das tensões estabelecidas nas relações sociais 
(BRASIL, 2004). 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver, aplicar e avaliar uma Sequência didática fazendo uso da construção 

das árvores genealógicas dos alunos e de discussões sobre preconceito étnico-racial 

de forma a contribuir com o aprendizado de Genética. 
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3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Desenvolver uma metodologia dinâmica e emancipadora para o Ensino de 

Genética através da contextualização de temas de grande relevância social; 

Identificar e elaborar junto aos alunos árvores genealógicas para as 

características cor da pele e tipo do cabelo; 

Produzir autorretratos étnico-raciais dos estudantes e analisar a partir da 

Etnografia da prática escolar como os alunos se identificam; 

Promover discussões sobre racismo e preconceito étnico a partir das árvores 

genealógicas produzidas pelos alunos; 

Descrever e analisar as percepções dos alunos sobre o preconceito étnico-

racial contra negros, pardos e pretos e a xenofobia contra nordestinos. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

4.1 Genética Mendeliana e Herança Poligênica  

 

A Genética é uma ciência com pouco mais de 100 anos de acordo Griffiths (2016). 

Desde o seu surgimento ela mudou profundamente a forma como vemos a vida, desde 

as células até os organismos em níveis populacionais e novas percepções sobre 

desenvolvimento biológico impactaram profundamente as Ciências biológicas e 

sociedade em geral. Snustad (2017) define a Genética como a ciência que estuda o 

DNA e lembra que suas aplicações na agricultura e medicina tem trazido importantes 

contribuições para alimentação e saúde humana. Para além da importância de todos 

conhecermos um pouco sobre Genética, Pierce (2016) alerta que ela é criticamente 

importante para o estudante de Biologia, pois ela unifica os conhecimentos desta 

ciência ao passo que todos os organismos possuem sistemas genéticos que 

apresentam características em comum. 

Gregor Mendel, monge austríaco, foi o primeiro cientista a ter sua pesquisa 

amplamente reconhecida pela maioria dos cientistas, ainda que postumamente, após 

trinta anos da publicação de seu artigo Experimentos com Hibridização de Plantas em 

1866 (GRIFFITHS, 2016, p.49). Mendel realizou estudo sobre heranças de diferentes 

características em ervilhas, fazendo o cruzamento de diferentes variedades. Após as 

hibridizações Mendel observou que não havia mistura das características estudadas, 

pelo contrário, uma delas sempre prevalecia sobre a outra. Logo após ele 

autopolinizou as plantas híbridas e notou que o caráter oculto nas primeiras gerações 

de híbridos reaparecia nessa segunda geração. Explicando suas descobertas Mendel 

propôs a existência de fatores que controlam os traços hereditários e que esses 

fatores eram transmitidos intactos às gerações seguintes. Os fatores de Mendel 

posteriormente foram chamados genes.  

Em Snustad (2017) encontramos um resumo das análises de Mendel para estes 

primeiros cruzamentos mono-híbridos: 
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O princípio da dominância: em um heterozigoto, um alelo pode ocultar a 
presença de outro. Esse princípio é uma afirmação sobre a função genética. 
Alguns alelos controlam claramente o fenótipo mesmo quando estão presentes 
em uma única cópia. O princípio da segregação: em um heterozigoto, dois 
alelos diferentes segregam-se um do outro durante a formação dos gametas. 
Esse princípio é uma afirmação sobre a transmissão genética. Um alelo é 
transmitido fielmente à próxima geração, mesmo que esteja presente com um 
alelo diferente em um heterozigoto (SNUSTAD, 2017, p.74). 
 

Mendel fez estudos e experimentos com linhagens puras que apresentavam 

duas características distintas. A partir deste estudo, com cruzamentos di-híbridos, 

Mendel formulou a Lei da segregação independente, conhecida como segunda lei de 

Mendel. Originalmente Mendel explicou que os genes diferentes se distribuem 

independentemente, tendo em vista que aparentemente ele não encontrou exceções 

que o levassem ao conceito de ligação, embora ele possa ter ignorado isso em algum 

momento (GRIFFITHS, 2016, p.238). 

Grande parte dos padrões fenotípicos encontrados na natureza são contínuos 

e mensuráveis entre dois extremos e não nitidamente contrastantes como mostrava 

os estudos de Mendel, estatura, peso e intensidade da cor são alguns exemplos dos 

referidos fenótipos métricos ou quantitativos (GRIFFITHS, 2016, p.278). 

Falando acerca das características poligênicas Griffiths (2016) explica: 

 

Os genes que interagem subjacentes à variação contínua hereditária são 
denominados poligenes ou loci de traços quantitativos (QTL). (O termo locus 
de traço quantitativo requer uma definição: quantitativo é mais ou menos 
sinônimo de contínuo; traço é mais ou menos sinônimo de característica ou 
propriedade; locus, que literalmente significa local em um cromossomo, é mais 
ou menos sinônimo de gene. Os poligenes ou QTL em relação ao mesmo traço 
estão distribuídos por todo genoma; em muitos casos, estão em cromossomos 
diferentes e demonstram distribuição independente (GRIFFITHS, 2016, p.280). 
 
 

4.1.1 O ensino de Genética e o obstáculo da simplificação excessiva 

 

Abordar Genética no ensino médio tem sido um desafio ao trabalho docente, 

inúmeros conceitos, todo o histórico que envolve o surgimento da Genética e o nível 

de complexidade do conteúdo acabam quase sempre causando pouca aprendizagem, 

ou melhor, pouca efetividade no processo de ensino-aprendizagem. Segundo Wynee 

(2001) os desafios de ensinar a Genética mendeliana residem principalmente no fato 
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dos alunos terem que aprender um vocabulário novo, além de terem que dominar 

conceitos biológicos sobre a reprodução.  

Em sala de aula o professor se depara com o currículo estabelecido e as 

descrições apresentadas nos livros didáticos para os variados conteúdos a serem 

abordados em Genética. Apesar deste currículo já estabelecido, existe uma relativa 

autonomia na construção do metatexto2. Essa autonomia pode configurar-se em um 

obstáculo pedagógico se o professor persistir em uma simplificação excessiva do 

conteúdo a ser ensinado. É evidente que nesse processo interno de transposição 

geralmente algum nível de simplificação é necessária, por essa razão o educador 

precisa dispensar uma atenção maior afim de evitar a formulação errônea de 

conceitos por partes dos alunos, sobretudo pela abordagem por vezes muito 

sintetizada encontrada nos livros didáticos do ensino médio (BAIOTTO, 2016). Ainda 

para esse autor, uma das maneiras de superar tal problema é trabalhar sempre em 

duas etapas com as características demasiadamente simplificadas nos livros 

didáticos, especialmente as características humanas, tratando-as com uma 

abordagem gradativa onde primeiro a herança é apresentada como simples e 

monogênica e posteriormente reapresentada com seu padrão de herança mais 

complexo e correto: 

 
Na perspectiva de trabalhar com caracteres humanos herdados, é possível 
identificar primeiro características unicamente monogênicas, descontínuas, 
numa perspectiva histórica e científica, mas ao mesmo tempo contextualizada 
em exemplos próximos da realidade do aluno. Em seguida desenvolver os 
caracteres humanos complexos herdados dentro de suas especificações 
conceituais. Cabe destacar que para trabalhar deste modo, o professor precisa 
estar atualizado e utilizar referenciais confiáveis. Desta forma, não é necessária 
a desconstrução de conceitos, mas exige, fundamentalmente, o empenho em 
identificar exemplos corretos para cada padrão de herança e, ao mesmo tempo, 
que garanta uma contextualização necessária para estimular e sustentar o 
processo de aprendizagem em Genética no ensino médio (BAIOTTO, 2016, 
p.292). 

 

Essa atualização docente de que trata a autora é fundamental para o sucesso do 

processo de ensino-aprendizagem; a área de conhecimento Genética especialmente, 

 
2 Esta última etapa de transformação que o saber transpõe corresponde ao que 
Chevallard chamou de trabalho interno de transposição, cujo o responsável é primeiramente o professor, que fará 
uma nova transformação que se firmará através de sua negociação com o aluno. Nesta perspectiva aquilo que 
será ensinado ou mesmo aprendido pelo aluno se enche da subjetividade do professor, de 
suas particularidades, sendo este o último mediador daquilo que o aluno realmente irá 
receber como conhecimento (SILVA, 2012; CHEVALLARD 1991, apud MENEZES, 2008; BRITO MENEZES, 2007, 
apud MENEZES, 2008). 
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demanda maior comprometimento do professor de Biologia neste sentido, 

principalmente pelas constantes descobertas científicas na área. Moura (2013) aponta 

alguns dos principais desafios ao ensino de Genética na educação básica:  

 

Grande é a carga horária dos professores do ensino médio, principalmente das 
escolas públicas. Essa carga excessiva faz com que o professor não tenha 
tempo hábil para se preparar e se atualizar. O avanço nas áreas da ciência, 
como por exemplo, na área de Genética, acontece rapidamente e muitos 
docentes não conseguem atualizar-se em tempo hábil (MOURA, 2013, p.170). 
 

No Brasil, apesar do currículo da educação vir trazendo recentemente inúmeras 

inovações científicas, os alunos não conseguem contextualizar os conteúdos de 

Genética, não o enxergam em sua realidade, o que justifica esta ser uma das áreas 

da Biologia onde reside maior dificuldade de aprendizagem (GOLDBACH, et al, 2014). 

Essa conexão do cotidiano com o que se aprende na escola submete-se 

essencialmente a abordagem adotada pelo professor. Portanto, a abordagem pode 

se entrelaçar de várias formas com o cotidiano, com a realidade e isso pode ocorrer 

de forma significativa ou não. O professor pode restringir-se a aspectos triviais ou 

exemplos de sua própria história de vida para tentar de forma análoga facilitar o 

aprendizado do aluno. Pode também buscar um maior propósito na aprendizagem, 

um objetivo transformador, que tenha abrangência social, não apenas em um sentido 

macrossocial, mas em um sentido comunitário, através do resgate e explicitação das 

inquietações dos próprios alunos sobre o que se ensina e sobre o que se aprende. 

Bugallo Rodríguez (1995) nos fala sobre a natureza abstrata e de difícil entendimento 

do conteúdo por parte dos alunos e nos aponta uma proposta em que os conteúdos 

devam ser apresentados com base em situações concretas e ilustrativas. A autora 

toma como exemplo experiências familiares dos alunos afins de expor características 

hereditárias. 

Apesar dos avanços no campo da Genética molecular, o ensino aprendizagem de 

Genética é desvinculado da discussão de todas essas questões de Ciências humanas 

alicerçadas sobre sua própria ciência investigativa e da Bioética. Segundo Vilela 

(2007) parte deste problema é a falta de associação dos conteúdos apresentados 

frente a realidade em que o aluno vive, ao mundo em que está inserido e dessa forma 

o mesmo não vê significado no ensino aprendizagem. 
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Considerando as implicações de ordem social, moral e econômica que a Genética 

possui sobre a sociedade, Giacóia (2006) ressalta que: 

 
O avanço do conhecimento genético não se limita apenas a responder 
questões relativas à identificação dos genes, mas a entender melhor e mais 
rapidamente como funciona a vida no planeta. Nessa perspectiva, o papel da 
escola básica é fornecer aos estudantes os aportes necessários para 
compreender essas informações de maneira mais efetiva, à medida que elas 
colocam cotidianamente em cheque nossos conhecimentos, convicções e 
princípios éticos (GIACOIA, 2006, p.25). 
 

Dessa forma, é preciso pensar um ensino de Genética significativo para o 

aluno, mas também significativo para o coletivo social, contribuindo para construção 

de uma sociedade menos preconceituosa e intolerante, sabendo sempre que a 

Genética, quando bem conduzida, a luz do relativismo cultural e não da eugenia, tem 

também importante papel nesse processo. 

 

4.1.2 Árvores genelógicas (Heredogramas familiares) no Ensino de Genética 

 

O uso de heredogramas no ensino de Genética no Ensino Médio está 

diretamente relacionada à sua adoção como estratégia metodológica pelos livros 

didáticos de Biologia. Ele permite a abordagem e problematização de vários 

conteúdos da Genética mendeliana, comumente abordada neste nível de ensino 

(VESTENA, 2017). 

Snustad (2017) define heredograma (Figura 1) como: 

 

Os heredogramas são diagramas que mostram as relações entre os membros 
de uma família. É costume usar quadrados para representar o sexo masculino 
e círculos, para o sexo feminino. Uma linha horizontal que une um círculo e um 
quadrado representa o cruzamento. A prole é mostrada abaixo dos pais, 
começando com o primeiro a nascer à esquerda e seguindo para a direita 
conforme a ordem de nascimento (SNUSTAD, 2017, p.85). 
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Figura 1- Convenções do heredograma. 
Fonte: https://www.biologianet.com/genetica/heredograma.htm 

 

 Vestena (2015) realizou um profundo estudo do uso de heredogramas no 

Ensino de Genética e corrobora a eficácia do uso deste recurso pedagógico: 

 
Quando a representação da história familiar é construída pelo aluno e 
corresponde à situação concreta da própria família, criam-se situações 
que ultrapassam o uso da linguagem técnica e dos conceitos de 
hereditariedade (VESTENA, 2015, p.58). 

 

Os heredogramas buscam representar aspectos biológicos ou mesmo doenças 

de indivíduos de determinada família. Pierce (2016) define o heredograma como uma 

representação pictórica da história familiar, basicamente uma árvore genealógica que 

esboça a herança de uma ou mais características. Tais definições dão o aparato 

técnico para que a partir da construção de heredogramas familiares possam ser 

trabalhados não apenas os aspectos genéticos em questão, mas também aspectos 

históricos e culturais dos indivíduos, permitindo dessa forma contextualizar a prática 

educativa (VESTERNA, 2013; KATO; KAWASAKI, 2011). 

 

4.2 Os recursos tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem 

 

 As ferramentas tecnológicas da informação e comunicação (TIC’S) estão 

definitivamente entranhadas no modo de vida da sociedade atual e isso também se 

reflete dentro da educação, embora as escolas apresentem dificuldades ou resistência 
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quanto ao uso das TIC’s tais metodologias tornam-se cada vez mais imprescindíveis 

para o processo de ensino-aprendizagem. Considerando todos esses aspectos que 

envolvem as descobertas científicas e o avanço tecnológico, a escola é desafiada a 

cumprir sua tarefa educacional e atender as demandas da sociedade de forma 

diferente, longe de antigos paradigmas que a colocavam como local quase único e 

privilegiado para obtenção do conhecimento; o professor personificado como fonte do 

saber escolar e transmissor do mesmo deixa de sê-lo, pois agora existe um universo 

novo de informações, palpável a maioria dos adolescentes através da internet, nas 

redes de sociais, nos aplicativos de comunicação e nos sites de buscas (JACINSKI, 

2002). 

 A pesquisa aqui apresentada aproveita-se desse potencial metodológico que 

são os recursos tecnológicos utilizados no processo de ensino-aprendizagem, dentre 

eles a utilização de vídeo documentário, aulas com apresentação de slides e 

questionário através de aplicativo de mensagens e chamada de voz para 

smartphones, o WhatsApp. Compreendemos que à medida que novas tecnologias 

surgem a forma que o ser humano se relaciona com o conhecimento sistematizado 

também evolui (BORTOLINI et.al, 2012); dessa forma, ao observamos a utilização dos 

smartphones por praticamente todos os estudantes nos perguntamos por que não 

usá-lo como uma ferramenta potencializadora do processo educativo. A interatividade 

promovida por tais recursos pode contribuir efetivamente tanto para aprendizagem 

dos alunos, à medida que dialogam entre si, levantam questionamentos e debatem o 

tema proposto, quanto para a pesquisa, por tratar-se de uma ferramenta para coleta 

de dados extremamente prática. 

 

4.3 As relações étnico-raciais na educação 

 

Discutir racismo e preconceito étnico dentro da escola pública brasileira é sem 

dúvidas uma tarefa árdua; permitir que o estudante se expresse sobre o tema quase 

nunca acontece, o que acontece sempre são apresentações, produção de cartazes e 

faixas sempre que se aproximam datas comemorativas, sendo a principal o dia da 

Consciência Negra. Mas, quando ocorrem as reflexões? Onde estão as interações? 

Quando os alunos são ouvidos? Ao nosso aluno, da escola pública, especialmente 
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àqueles que vivem em condições de maior vulnerabilidade social, pouco se permite à 

palavra, pouco se permite indignar-se, pouco se permite, pouco, nada. 

 Parte do problema constitui-se de forma bem específica por uma característica 

dos professores, dos pedagogos e dos gestores da escola pública, a grande maioria 

destes declaram-se não racistas e intolerantes com a discriminação, porém a práxis 

contradiz o discurso, todos estes acabam transformando a escola, um pilar das 

mudanças sociais, em um aparelho de manutenção e reprodução da sociedade tal 

como é, preconceituosa, elitista e racista.  Poderíamos começar pelo que Gonçalves 

(1987) chamou de ritual pedagógico do silêncio, apesar de ter mais de três décadas 

o termo pode ainda ser aplicado na escola atual. Segundo o autor a história de luta 

dos negros é excluída dos currículos escolares e o que se impõe à criança negra é o 

ideal  de ego branco. É evidente que as mudanças na legislação brasileira foram 

extremamente relevantes no que concerne ao currículo da educação brasileira, 

essencialmente falamos da Lei 10.639/2003, que estabelece a obrigatoriedade da 

temática “História  e Cultura Afro-Brasileira” (BRASIL, 2003); isso porém não mitigou 

o silêncio da classe docente brasileira apontado por Cavalleiro (2012); segundo a 

autora por parte dos professores principalmente, não existe racismo, por isso o 

mesmo não é debatido na escola. De forma mais agressiva ainda a autora afirma que 

a classe docente tem vasta experiência em ocultar suas atitudes e comportamentos 

preconceituosos para evitar constrangimentos, por serem inconcebíveis para um 

educador.  Esse quadro é perceptível, basta olharmos para dentro das escolas que 

trabalhamos, quantos professores são negros? Quantos se declaram como tal, 

mesmo que fenotipicamente isso seja evidente?  Em estudo realizado em Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul, em três escolas públicas, Braga (2006) evidenciou que 

no grupo estudado o número de professores que se declararam negros foi muito 

menor que o perceptível fenotipicamente e que em alguns casos houve declarações 

do tipo “morena clara”, uma clara dificuldade de autodeterminar-se como negra. Outro 

fato muito relevante da pesquisa encontramos nesse trecho do texto: 

 
Apesar de alguns gestores e professores afirmarem que na escola não havia 
casos de discriminação, os alunos disseram o contrário, e relataram que o 
assunto não era discutido na escola e que não haviam participado de atividades 
com esta temática ou qualquer outra relativa à diversidade étnico-racial na 
escola (BRAGA, 2006, p.96). 
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Essa realidade tem mudado? Talvez sim, porém a passos extremamente 

lentos. Ainda não se discute preconceito étnico-racial com os alunos e não se discute 

também entre os professores, isso continua presente e recentemente acentuou-se. 

Abramovay e Castro (2006) apontam dados que indicam que nem os professores nem 

a escola estão preparados para abordar tal assunto. Em 2005 foi implementado no 

Brasil o Programa de Combate ao Racismo Institucional (PCRI), este define o racismo 

institucional como “o fracasso das instituições e organizações em prover um serviço 

profissional e adequado às pessoas em virtude da sua cor, cultura, origem racial ou 

étnica” (GELEDÉS, 2013). Tal definição corrobora com a proposição do despreparo 

de professores e escola para o enfrentamento da questão. No entanto, isso não isenta 

a classe docente de sua responsabilidade, ao contrário disso, só nos mostra uma 

permissividade conivente com a situação, sendo o silêncio da escola e professores 

diante das situações de discriminação e preconceito étnico-racial um posicionamento 

deliberado que promove o favorecimento de determinados grupos em detrimento de 

outros. Segundo Cavalleiro (2012), o silêncio escolar além de não minimizar o 

problema das diferenças o aumenta, por construir e reproduzir uma visão de 

supremacia branca, alienando o estudante, deixando-o alheio à criticidade necessária 

para compreensão da hierarquização social. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana estabelecem 

políticas de reparações, de reconhecimento e valorização de ações afirmativas como 

formas de ressarcimento a todos os danos causados pelo regime escravista à 

população negra (BRASIL, 2004). Algumas das ações presentes no documento e que 

precisam efetivamente ser implementadas no âmbito escolar nem mesmo são 

conhecidas pelos professores. Algumas delas são: 

 

 Adoção de políticas educacionais e de estratégias 
pedagógicas de valorização da diversidade, a fim de superar a desigualdade 
étnico-racial presente na educação escolar brasileira, nos diferentes níveis de 
ensino. 

 Questionar relações étnico-raciais baseadas em 
preconceitos que desqualificam os negros e salientam estereótipos 
depreciativos, palavras e atitudes que, velada ou explicitamente violentas, 
expressam sentimentos de superioridade em relação aos negros, próprios de 
uma sociedade hierárquica e desigual. 
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 Valorizar e respeitar às pessoas negras, à sua descendência africana, sua 
cultura e história. Significa buscar, compreender seus valores e 
lutas, ser sensível ao sofrimento causado por tantas formas de desqualificação: 
apelidos depreciativos, brincadeiras, piadas de mau gosto sugerindo 
incapacidade, ridicularizando seus traços físicos, a textura de seus cabelos, 
fazendo pouco das religiões de 
raiz africana. Implica criar condições para que os estudantes negros não sejam 
rejeitados em virtude da cor da sua pele, menosprezados em virtude de seus 
antepassados terem sido explorados como escravos, não sejam 
desencorajados de prosseguir estudos, de estudar questões que dizem 
respeito à comunidade negra (BRASIL, 2004, p.12). 

 

A educação antirracista caracteriza-se como um percurso a ser trilhado 

diariamente dentro da escola. Segundo Rocha e Trindade (BRASIL, 2006), a questão 

racial deve permear o conteúdo durante todo ano letivo de forma multidisciplinar, o 

povo negro deve ser valorizado e reconhecido por suas contribuições, a diversidade 

étnico- racial deve ser abordada e contextualizada à vida cotidiana na sala de aula e 

posturas etnocêntricas de construção de estereótipos e preconceitos contra os negros 

devem ser combatidas. Estas são algumas ações dentre inúmeras necessárias ao 

processo de mudança que promoverá uma educação para a diversidade étnico-racial. 

 

4.4 Pesquisa-Ação e Etnografia da Prática Escolar como ferramenta de 

transformação social no Ensino de Genética 

 

A presente pesquisa fundamenta-se na Pesquisa-ação, segundo Eiterer (2010)  

este tipo de trabalho investigativo contribui para que o educador, através de uma 

coleta de dados e pela literatura possa melhorar sua prática continuamente. Sobre o 

caráter transformador do método, Baldissera (2001) discorre que por ser investigativa, 

a mesma se concretiza a partir de um conjunto de procedimentos técnicos e 

operativos que revelarão o conhecimento de dada realidade ou de aspectos desta, 

tendo como objetivo a participação coletiva em sua transformação. 

Por seu caráter democrático, a pesquisa exige uma partilha de conhecimentos e 

experiências entre o pesquisador e o público alvo, com o claro intuito de 

empoderamento popular, além de compreensão e significação dos problemas que 

enfrentam. Nesta perspectiva Baldissera explica que: 
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A pesquisa-ação por ser participativa, supõe uma co-implicação no trabalho 
dos pesquisadores e das pessoas envolvidas no projeto onde se faz 
intercâmbio, socialização das experiências e conhecimentos teóricos e 
metodológicos da pesquisa (BALDISSERA, 2001, p.8). 

 

 Sobre a possibilidade de conscientizar os setores populares a autora descreve: 

 

A pesquisa neste sentido constitui-se em uma forma de democratização do 
saber, produzida pela transferência e partilha de conhecimentos e de 
tecnologias sociais, criando o “poder popular”, visto que os setores populares 
vão adquirindo domínio e compreensão dos processos e fenômenos sociais 
nos quais estão inseridos, e da significação dos problemas que enfrentam 
(BALDISSERA, 2001, p.8). 
 

 Com base neste referencial, a metodologia utilizada para o desenvolvimento da 

pesquisa tem como premissa a concepção de educação libertadora, onde, partindo 

do diálogo, constrói-se e incentiva-se a participação dos alunos na busca do saber, 

do conhecimento da realidade posta a fim de transformá-la (Baldissera, 2001). 

Definido o tipo de pesquisa, aplicando uma abordagem construtivista e utilizando 

Vigotisky como referencial teórico (Carmona e Delgado, 2014), os estudantes do 

Ensino médio na disciplina de Biologia foram motivados em sala de aula a resgatar 

suas histórias de vida. Este caminho se dá no intuito de trabalharmos, enquanto 

professores, os conteúdos curriculares a partir do conhecimento prévio dos 

estudantes. A pedagogia dialógica de Paulo Freire (Romão, 2007) também é utilizada 

como referencial e as conversações no ambiente escolar são importantes para 

destacar valores em comum entre professor e estudantes. Valores estes que 

impulsionarão futuras práticas pedagógicas e pesquisas na área de educação e 

Ensino de Biologia, cujo objetivo final visa a transformação sócio ambiental de 

pequenos grupos, ou até, de nós mesmos enquanto educadores, educandos e futuros 

profissionais da educação. 

 Submergir nas histórias construídas através de uma observação participante, 

das entrevistas semiestruturadas, da produção de vídeos e áudios por meio das 

ferramentas da tecnologia da informação e comunicação (TIC’S) caracterizam o 

estudo também como do tipo etnográfico escolar (André, 2013). Estar dentro da escola 

permite a vivência necessária para a realização das observações que caracterizam 

este tipo de pesquisa. Segundo André (1986) a observação permite ao pesquisador 

uma aproximação da “perspectiva dos participantes” e a medida em que os 

acompanhamentos acontecem é possível uma apreensão da visão de mundo dos 
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participantes. A opção por uma observação participante foi adotada nesta pesquisa, 

nela os objetivos do estudo foram revelados aos participantes, dando-lhes a liberdade 

de participação ou não da pesquisa. As observações foram registradas em gravações 

de vídeos das rodas de conversas e debates realizados pelos participantes.  

 

4.4.1 O caráter investigativo das interações discursivas, da pergunta e as 

potencialidades do ensino de Genética quanto ao combate do preconceito 

étnico-racial. 

 

A proposta investigativa iniciou-se a partir dos debates propostos. Sobre o caráter 

investigativo de interações discursivas, Sasseron (2013) explica que por meio dos 

debates entre os pares, por vezes o conhecimento científico é organizado. Para a 

mesma autora, o objetivo nessas discussões precisa ser claro, trazendo sempre por 

parte do professor perguntas, problematizações e questionamentos sobre as 

informações oriundas dos alunos, com o intuito de promover o trabalho investigativo 

sobre o tema da aula. 

Machado e Sasseron (2012) trazem um importante argumento de Paulo Freire 

sobre o caráter investigativo da pergunta. Para Freire deve-se buscar uma “pedagogia 

da pergunta”, que se manifeste sobretudo na inquietude do estudante e em seu 

questionamento sobre as coisas do mundo e o mecanismo delas. Sobre o caráter 

transformador da pergunta Freire diz: 

Perguntar é, aí, uma forma de engajamento político, pois desestrutura 
o pilar do autoritarismo instaurado na escola e na sociedade 
contemporânea. É uma das formas de se tornar crítico e de estabelecer 
novos modos de conduta perante a vida (MACHADO E SASSERON, 
2012, p.12).  

  

É partindo dessa premissa, de uma pedagogia dialógica, que se pauta o caráter 

investigativo da construção das árvores genealógicas dos alunos. De simples 

perguntas, como: Quais são minhas origens? Porque meu cabelo é cacheado? De 

onde vem meus lindos olhos negros? De onde vieram meus bisavós? Serão 

produzidos conhecimentos inéditos para muitos dos alunos. Esse resgate de um 

aspecto da história de vida (genealogia) dos participantes nos traz a biografia como 

um instrumento de investigação e, ao mesmo tempo, como um instrumento 
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pedagógico. Dessa forma, essa busca genealógica cumpre o duplo papel da 

abordagem biográfica, legitimando sua função e utilização na pesquisa em educação 

(Nóvoa, 1988). Quanto às perguntas, as respostas destas trarão novas inquietações, 

novas investigações, novos posicionamentos. Assim, a contemplação de cada fala, 

cada comentário, cada pensamento dos estudantes se constituirá na fonte avaliadora 

do quanto o Ensino de Genética pode contribuir, dentro do processo de educação e 

formação humana, para minimizarmos quadros inaceitáveis de intolerância, 

preconceito e ódio que atualmente se disseminam em todos os nichos sociais. 

As ações pedagógicas foram desenvolvidas através da aplicação de uma 

sequência didática aos alunos do Ensino Médio de uma escola estadual de ensino 

fundamental e médio na cidade de Montanha – ES, no período de 17/02/2020 a 

06/03/2020. Neste período ocorreu a coleta de dados, sendo 24 estudantes da 3ª série 

do Ensino Médio a quantidade de participantes. Ao final da aplicação da sequência 

didática os alunos responderam a um pequeno questionário aberto via aplicativo 

WhatsApp, em grupo criado exclusivamente para esse fim, tendo como membros os 

participantes da pesquisa e o professor pesquisador.  

Os estudantes participantes estavam regularmente matriculados na série e escola 

apontadas e foram desligados da pesquisa àqueles estudantes que a qualquer 

momento optaram por não mais participar da mesma. 

 

4.5  Uma Sequência Didática para o ensino de Genética 

 

A respeito da sequência didática, Carvalho (2013) relata que seu objetivo principal 

é uma alfabetização científica plena; para tanto, organiza-se um conjunto de aulas 

sobre determinado conteúdo curricular, planejando as atividades com intuito de 

mobilizar os conhecimentos prévios dos alunos. 

Adotando um referencial construtivista, Zabala (1998) expõe que uma sequência 

didática deve sempre levar em conta os conhecimentos prévios dos alunos, deve ser 

significativa e despertar o interesse e a autonomia dos mesmos, proporcionando a 

reestruturação cognitiva a partir do que se sabe e daquilo que se aprende. O professor 

atua então como um mediador de todo esse processo de ensino-aprendizagem. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Neste contexto surge a proposta de uma sequência didática como estratégia 

pedagógica para o desenvolvimento dos conteúdos de Genética para o ensino médio. 

Através desta sequência didática enfocou-se o potencial que o ensino de Genética 

possui na transformação de conceitos errôneos e comportamentos preconceituosos 

que infelizmente permeiam o ambiente escolar. 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Área: Genética 

Tema: Leis de Mendel e herança poligênica. 

Título: Preconceito étnico-racial e construção de árvores genealógicas, interlocução 

de saberes para o ensino de Genética. 

 

1. DESCRIÇÃO DO PÚBLICO ALVO 

 

 A Sequência Didática foi desenvolvida com 24 alunos da 3ª série do Ensino 

Médio regular de uma escola estadual do município de Montanha – ES. Na turma 

participante todos os alunos estavam na idade-série correta, cerca de 20% da turma 

eram de alunos residentes na zona rural, outros 30% localizavam-se em um distrito 

do município. Economicamente todos os alunos são filhos de trabalhadores, sejam 

eles pequenos produtores rurais, comerciários ou autônomos. É possível dizer, diante 

de uma percepção visual dos alunos que 70% da turma são de alunos negros ou 

pardos, quanto ao aspecto genético esse percentual certamente sobe, porém, 

estabelecer tais percentuais não se caracteriza como nenhum dos objetivos da 

Sequência didática. 

  

2. PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 Qual a relação do ensino de Genética com as questões étnico-raciais? 
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3. JUSTIFICATIVA 

Desenvolver e problematizar questões étnico-raciais dentro do ensino de heranças 

genéticas, utilizando-se de estratégias e metodologias que promovam a reflexão em 

sala de aula, visando contribui para a função social do conhecimento científico, em 

especial na transformação de comportamentos racistas e na marginalização de 

determinadas populações. 

 

4. OBJETIVOS 

 

 Gerais: 

 Favorecer a aprendizagem de Genética a partir da construção de árvores 

genealógicas e de discussões sobre preconceito étnico-racial. 

  

 Específicos: 

 Compreender os conceitos básicos de Genética Mendeliana; 

 Entender os mecanismos de transmissão das características hereditárias dos 

genes, e como, ao longo das gerações eles podem se comportar; 

 Promover discussões sobre racismo e preconceito étnico a partir das árvores 

genealógicas produzidas pelos alunos. 

 

5. CONTEÚDOS 

 

 Fundamentos e conceitos básicos em Genética; 

 1ª Lei de Mendel – Lei da segregação igual dos fatores; 

 2ª Lei de Mendel – Lei da segregação independentes dos fatores; 

 Herança poligênica (ou multifatorial). 

 

6. SEQUÊNCIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM: 

 

Aulas 1 e 2 (sensibilização e motivação):  Na primeira aula foi apresentado aos alunos 

o tema Genética, com a exposição de uma ementa dos conteúdos a serem abordados 

dentro do tema. Como estratégia motivadora e sensibilizadora exibiu-se um vídeo de 

aproximadamente 25 minutos, “Um pé de quê? Guiné.”, episódio de um programa 
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apresentado por Regina Casé e exibido no Canal Futura semanalmente. Nativa das 

américas a Guiné é uma planta com forte presença na cultura e religiosidade afro-

brasileira. Este episódio por sua vez transcende a questão Botânica, cultural e 

religiosa e navega pela ciência explorando a miscigenação genética brasileira, 

mergulhando na pluralidade étnica da qual se constitui o brasileiro. Após a exibição 

do vídeo formamos uma roda de conversa (interação discursiva) e a primeira 

provocação feita foi sobre as leituras e impressões que os alunos tiveram do vídeo. 

Nos casos de timidez nas manifestações, lançamos as seguintes perguntas: o que 

vocês acharam mais interessante no vídeo? Ou, como podemos relacionar a Genética 

com o filme? Todas as falas e expressões dos alunos foram registradas em vídeo para 

posterior documentação e avaliação. Logo em seguida foi aplicado um questionário 

com um roteiro de perguntas sobre o documentário (APÊNDICE A). Na segunda aula 

desenvolvemos uma atividade de construção. Cada aluno foi convidado a produzir um 

autorretrato étnico-racial (APÊNDICE B), falar um pouco de si e de como se enxerga 

no mundo. O registro dessa atividade foi importantíssimo para a posterior avaliação 

da efetiva eficácia da sequência didática como ferramenta pedagógica para o ensino 

de Genética e acima de tudo, para compreensão do papel do ensino da Genética na 

formação de um ser humano melhor. 

 

Aulas 3 e 4: Nas terceira e quarta aulas foi feita uma abordagem do histórico, dos 

conceitos introdutórios sobre a Genética, 1ª e a 2ª lei de Mendel e da herança 

poligênica, através de aulas utilizando recursos tecnológicos audiovisuais. 

 

Aula 5: Nessa aula os alunos desenvolveram uma atividade prática lúdica e 

motivadora baseada em uma atividade complementar do livro didático Biologia 

Volume 3 (AMABIS, 2010).   

Roteiro da atividade 

 

Título: Simulando a transmissão de algumas características humanas 

 

Objetivo: Reforçar a compreensão de que os filhos de um casal diferem entre si e de 

seus pais por apresentarem diferentes combinações de alelos. 
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Procedimentos: 

 Os alunos formaram casais hipotéticos. Estes casais sortearam através do 

lançamento de moedas as características de um suposto filho. 

 Foram escolhidas as seguintes características humanas, cada uma 

condicionada por um par de alelos: 

1. Forma do rosto: pode ser oval (genótipos QQ ou Qq) ou quadrado (Genótipo 

qq). A escolha da letra Q para representar os alelos segue a convenção de 

empregar a inicial do caráter recessivo; 

2. Tipo de cabelo: pode ser crespo (genótipo CCCC), liso (genótipo CLCL) ou 

ondulado (genótipo CCCL). Neste caso, como se trata de ausência de 

dominância, escolhemos a inicial da característica (letra C) com índice C ou L 

para representar os alelos; 

3. Espessura da sobrancelha: pode ser grossa (genótipos FF ou Ff) ou fina 

(genótipo ff); 

4. Espaço entre os olhos: os olhos podem ser mais juntos (genótipo OJOJ), mais 

separados (genótipo OSOS) ou medianamente separados (genótipo OJOS); 

5. Largura do nariz: o nariz pode ser estreito (genótipo NENE), largo (genótipo 

NLNL) ou de largura média (genótipo NENL); 

6. Espessura dos lábios: os lábios podem ser finos (genótipo LFLF), grossos 

(genótipo LGLG) ou de espessura média (genótipo LFLG); 

7. Forma do lobo da orelha: o lobo pode ser livre (genótipo AA ou Aa) ou aderente 

(genótipo aa). 

 Cada dupla de estudantes recebeu uma fotocópia da folha com os contornos 

do rosto (Figura 2) e duas fotocópias da página com os desenhos das 

características (Figura 3) a serem sorteadas: 
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Figura 2 - Característica 1 – Forma do rosto. 

 
Fonte: AMABIS, J.M.; MARTHO, G.R. Biologia – Biologia das populações. v.3 3 ed. São Paulo: 
Moderna, 2010; 
 
Figura 3 - Características 2 a 7. 
 

 
Fonte: AMABIS, J.M.; MARTHO, G.R. Biologia – Biologia das populações. v.3 3 ed. São Paulo: 
Moderna, 2010; 
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 A característica do filho foi decidida pelo lançamento de uma moeda. Por 

exemplo, supondo que cada estudante tenha rosto oval, e concluam que têm 

genótipo heterozigótico (Qq) para forma do rosto. Nesse caso, convenciona-se 

que uma das faces da moeda represente o alelo Q e que a outra face 

represente o alelo q. Os dois alunos lançam a moeda e anotam o resultado. O 

genótipo obtido definirá qual contorno do rosto será usado; 

 Os alunos obedeceram a ordem estabelecida para o sorteio das 

características. Cada contorno apresenta linhas pontilhadas que indicam a 

posição aproximada para colagem de cada parte. Os olhos deverão ser 

cortados juntos para manter a distância entre eles. 

 Cada dupla recebeu uma planilha (APÊNDICE C) para preenchimento dos 

resultados. Os alunos foram alertados que a atividade não passa de um jogo e 

que apenas simula a herança de certas características humanas. Estas 

características podem estar sujeitas a grande variação, devido a outros 

fenômenos genéticos. 

 

Aula 6: Após o desenvolvimento das atividades propostas nas aulas anteriores cada 

aluno foi incumbido da missão de construir sua árvore genealógica, até seus 

ascendentes mais longinquamente conhecidos, observando sempre que possível dois 

fenótipos para cada familiar da árvore, tipo de cabelo e cor da pele. Um roteiro 

fornecido para cada aluno já continha um heredograma com quatro gerações 

(APÊNDICE D). A proposição da construção das árvores realizou-se na sala de aula, 

onde cada aluno recebeu as orientações de como fazê-la; essa pesquisa aconteceu 

no ambiente familiar de cada aluno, investigando documentos e fotografias e colhendo 

relatos orais de pais, tios e tias, avôs e avós. 

Foram construídas ao todo 23 árvores genealógicas. Cada aluno teve a 

liberdade de construir as próprias árvores utilizando as legendas (cores) de livre 

escolha, observando apenas a correção quanto as formas geométricas que deveriam 

ser utilizadas. 

 

Aulas 7 e 8: Apesar dos fenótipos investigados na construção das árvores serem 

exemplos de heranças múltiplas, que dependem de relações complexas entre muitos 

genes, por meio de uma transposição didática onde poderemos simplificar os 

mecanismos de heranças, foi proposto aos alunos a construção dos heredogramas 
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(APÊNDICE E) com a disposição dos genótipos de cada familiar para os dois fenótipos 

investigados. Trabalhamos com dois modelos específicos de padrão hereditário 

(Quadros 1 e 2), um para o tipo de cabelo e um modelo para cor da pele:  

 

Quadro 1 - Cor da Pele 

Genótipos Fenótipos 

AABB Preto 

AaBB ou AAbB Mulato escuro 

aaBB; Aabb; AaBb Mulato médio 

Aabb ou aaBb Mulato claro 

aabb branco 

 

Quadro 2 - Tipo do Cabelo 

Genótipo Fenótipo 

CCCC Crespo 

CLCL Liso 

CCCL Ondulado 

 

Os padrões de herança fornecidos aos alunos são os mais comumente 

encontrados em livros didáticos do Ensino médio. A partir da conclusão das árvores 

genealógicas e posse dos dados, os alunos desenvolveram então o preenchimento 

dos genótipos presentes em seus respectivos heredogramas. 

 

Aula 9: Retomamos as discussões sobre Genética, preconceito racial e étnico; agora, 

após todas as construções realizadas nas aulas anteriores.  Novas provocações foram 

realizadas a partir de peculiaridades encontradas nas árvores genealógicas dos 

próprios alunos. Após esse momento de interação com e entre os alunos propôs-se 

novamente a cada aluno a construção de seu autorretrato étnico-racial (APÊNDICE 

F), agora munido do conhecimento experimentado, não apenas da Genética enquanto 

ciência, mas também das descobertas feitas sobre suas origens, genética, étnica e 

racial, com a construção de sua árvore genealógica. 

A produção dos autorretratos ocorreu na segunda e nona aulas da sequência 

didática. A realização das gravações ocorreu na mesma sala de aula em ambos os 
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momentos.  Os estudantes fizeram suas descrições individualmente, um de cada vez, 

com todos os vídeos sendo produzidos através de um smartphone. Os vídeos tiveram 

uma duração média de um minuto e não houve resistência a sua realização, alguns 

demonstraram timidez diante da presença do professor, por esse motivo tivemos 

vídeos gravados pelos próprios colegas de turma. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 

A avaliação dos estudantes ocorreu mediante o cumprimento de duas etapas: 

 

1. Produção do autorretrato étnico-racial. Como o aluno desenvolveu essa 

atividade duas vezes, uma no início e outra no final da sequência didática, 

analisou-se de que forma o contato com esses novos conhecimentos, em 

Genética, o transformaram enquanto pessoa e o ajudaram em sua 

reestruturação cognitiva; 

2. A construção dos heredogramas com os genótipos de cada familiar presente 

nas árvores foi outra ferramenta avaliativa; neles foi possível verificar o quanto 

cada aluno assimilou dos fundamentos teóricos estudados sobre Genética. 

 

Essa sequência didática constitui-se como o produto final dessa pesquisa. Nele 

consta as análises realizadas a partir de sua aplicação, os resultados obtidos e as 

possibilidades de sua replicação em outros locais e momentos. 

O projeto que deu origem ao presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética 

do em pesquisa com seres humanos CEUNES/UFES em 18 de dezembro de 2019 

com o seguinte número:  26949719.9.0000.5063, conforme ANEXO 1. 

 

6 A COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A coleta e análise dos dados seguem a tônica de toda pesquisa, temos um rico 

material analisado de acordo uma abordagem quantitativa especificamente da 

Pesquisa-ação (EITERER, 2010; FRANCO, 2005; THIOLLENT, 1982); A outra parte 

dos dados coletados nos permitiram uma análise dentro de uma abordagem 

qualitativa voltada para a Etnografia da prática escolar (ANDRÉ, 2013). 
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6.1 Abordagem qualitativa/Pesquisa-ação 

 

As atividades descritas nas aulas 5 (Simulando a transmissão de algumas 

características humanas) e 8 (Construção dos heredogramas familiares a partir das 

árvores genealógicas) forneceram dados a partir da execução de atividades 

orientadas através de roteiros elaborados e já apontados na seção de apêndices deste 

trabalho. A avaliação e percepção da aprendizagem por parte dos alunos com relação 

a Sequência didática foi obtida por meio da aplicação de um questionário (APÊNDICE 

G) aplicado utilizando do aplicativo WhatsApp com a criação de grupo com todos os 

participantes da pesquisa como membros. As duas perguntas respondidas através do 

aplicativo foram: 

 

 As atividades desenvolvidas na sequência didática contribuíram para seu 

aprendizado em Genética? 

 As discussões sobre as relações étnico-raciais lhe motivaram a estudar 

Genética? 

 

Os cartazes produzidos pelos alunos na atividade “Simulando a transmissão de 

algumas características humanas” foram todos corrigidos, sendo cada fenótipo e 

genótipo apontados pelas duplas classificados como certo ou errado. Os dados 

obtidos a partir do conjunto de respostas certas e erradas foram tabulados e 

transformados em gráficos utilizando o programa Excel. 

Todos os heredogramas familiares elaborados pelos alunos também foram 

corrigidos, sendo os genótipos de cada membro das árvores genealógicas avaliados 

quando à correção, semelhantemente ao tratamento dos dados realizados na 

atividade anterior; os dados foram tabulados e transformados em gráficos. Os 

genótipos foram analisados individualmente para cada fenótipo. O gráfico aponta, no 

entanto, apenas o percentual de acertos e erros obtidos na atividade, frisando a 

efetividade da mesma na assimilação e aprendizagem do conteúdo pelos estudantes. 

As questões aplicadas por meio do aplicativo WhatsApp foram respondidas 

majoritariamente através de áudios. Todos os áudios obtidos foram transcritos através 

do site https://www.speechtexter.com/. Posteriormente, conforme as justificativas 

dadas pelos estudantes para suas respostas, as transcrições foram divididas em 
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categorias baseadas na similaridade dos textos. O quadro abaixo apresenta as 

categorias nos quais foram elencados e analisados os dados: 

Quadro 3 - Categorização dos dados obtidos no questionário de avaliação da sequência 
didática. 

Perguntas 

 

As atividades desenvolvidas 

na sequência didática 

contribuíram para seu 

aprendizado em Genética? 

 

As discussões sobre as 

relações étnico-raciais 

lhe motivaram a estudar 

Genética? 

C
a

te
g

o
ri

a
s 

Aspectos Conceituais em 

Genética 

Curiosidade sobre a 

origem 

Metodologias Diversificadas 

de Ensino 
Contextualização do Tema 

Identidade e História 
Proposta Investigativa 

Sem justificativa 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 A proposição das categorias de análise dos textos baseou-se na literatura 

acadêmica produzida sobre o desenvolvimento de árvores genealógicas e sobre 

educação para as relações étnico-raciais na Educação Básica (MAGGIE, 2006; 

ABRAMOVAY; CASTRO, 2006; VESTENA; SEPEL; LORETO, 2013; VESTENA, 

2015; SILVA; WEINSTEIN, 2019;). 

 Os aspectos abordados pelos alunos quanto à sua aprendizagem foram 

separados em dois quadros, apresentados a seguir, sendo que no primeiro (Quadro 

4) foram descritas as considerações sobre cada categoria abordada na primeira 

pergunta e o segundo (Quadro 5) com as considerações sobre as categorias 

analisadas na segunda pergunta aplicada. 

Quadro 4 – Aspectos abordados na questão: “As atividades desenvolvidas 

na sequência didática contribuíram para seu aprendizado em Genética?” 

Categorias Aspectos abordados 

Aspectos Conceituais em Genética 

Levou-se em conta as expressões 

relacionadas especificamente a área 

da Genética, logo, sempre que o aluno 
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usou algum termo, conceito ou 

expressou um raciocínio relacionada a 

área sua resposta foi classificada 

nessa categoria 

Metodologias Diversificadas de 

Ensino 

Teve como base a relevância dada pelo 

aluno às dinâmicas e “maneiras” 

diferenciadas com as quais os 

conteúdos foram abordados, sendo por 

estes avaliados como principal, mas não 

único, motivo da contribuição para sua 

aprendizagem. 

Identidade e História 

Reuniu todas as respostas que traziam 

como uma das justificativas da 

aprendizagem o fato de descobrirem 

suas origens, seus antepassados, 

trazendo à tona para muitos, 

informações que desconheciam, 

surpreendendo-os identitariamente. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Quadro 5 – Aspectos abordados na questão: “As discussões sobre as 

relações étnico-raciais lhe motivaram a estudar Genética?” 

Categorias Aspectos abordados 

Curiosidade sobre a origem 

Segundo os participantes as discussões 

promoveram a curiosidade sobre a 

própria origem, motivando-os ao estudo 

de Genética 

Contextualização do Tema 

O estudo de Genética atrelado ao tema 

preconceito étnico-racial foi o fator 

motivador para o engajamento nos 

estudos do conteúdo. 

Proposta Investigativa 
A investigação e busca da informação e 

sobretudo a participação (protagonismo) 
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ativa no processo de ensino-

aprendizagem foram a força motivadora 

para o estudo de genética.  

Sem justificativa Não justificaram a resposta. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

6.2 Abordagem qualitativa/Etnografia da pratica escolar 

 

A sequência metodológica para coleta de dados para essa análise consistiu de: 

 

 apresentação de um vídeo: “Um Pé de Quê? Guiné, discussão sobre o 

vídeo e aplicação de um questionário com perguntas abertas sobre 

alguns assuntos abordados no documentário; 

 Construção dos autorretratos étnico-raciais, em dois momentos, o 

primeiro após o a discussão sobre o vídeo e o segundo momento ao 

término da aplicação da sequência didática. 

 

As respostas obtidas para as perguntas apresentadas no questionário aplicado 

após o documentário foram todas lidas e arquivadas, sendo analisadas àquelas que 

apresentaram ideias mais bem estruturadas e articuladas. Os dados obtidos a partir 

da construção dos autorretratos foram transcritos a partir dos vídeos produzidos, 

utilizamos também o site https://www.speechtexter.com/. 

As análises dos dados obtidos nas duas atividades envolvidas não foram 

categorizadas de nenhuma forma, optamos pela análise de trechos das transcrições, 

buscando inicialmente apresentar a percepção dos estudantes diante do tema 

discutido, sabendo, porém, das dificuldades inerentes a esta tarefa (ANDRÉ, 2013). 

A partir das percepções obtidas nos posicionamos criticamente e confrontamos os 

dados com a vasta literatura produzida sobre a temática preconceito étnico-racial e 

identidade (FREIRE, 1975; DA MATTA, 1981; GUIMARÃES, 1995; SILVA, 2000; 

MUNAGA, 2003; IANNI, 2004; HALL, 2006; SILVA, 2011; CAVALLEIRO, 2012; 

ANDRE, 2013). 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As peculiaridades da pesquisa permitiram que dividíssemos os resultados e a 

discussão em dois grupos, de acordo a etnografia da prática escolar (ANDRÉ, 2013) 

e sobre a ótica da pesquisa-ação (THIOLLENT, 1982; FRANCO 2005; EITERER, 

2010.). Os resultados aqui discutidos não foram expostos na ordem cronológica em 

que ocorreram a coleta de dados, mas em função do critério já dito anteriormente. 

Inicialmente trazemos resultados e discussão das atividades cujo caráter da pesquisa 

relaciona-se com a abordagem da pesquisa-ação, onde aludiremos mais à análise da 

eficácia da sequência didática proposta como ferramenta pedagógica para o ensino 

de Genética no ensino médio. Posteriormente enfocaremos as metodologias de cunho 

etnográfico escolar, trazendo as percepções obtidas sobre quais contribuições o 

ensino de Genética pode promover nas discussões relacionadas as questões étnico-

raciais. 

 

7.1 Da pesquisa-ação e o aprendizado de Genética 

 

Partindo de uma pesquisa-ação crítica, conceituada por Franco (2005) como 

àquela que sustenta-se em uma reflexão crítica coletiva, que busca a emancipação 

dos sujeitos e também a transformação das condições consideradas opressivas 

coletivamente, desenvolveu-se com os participantes duas atividades relacionadas 

diretamente ao processo de ensino-aprendizagem de Genética, ambas presentes na 

sequência didática proposta e uma também de cunho pedagógico, porém mais voltada 

à avaliação da proposta pedagógica pelos alunos. Neste caso foram coletados dados 

que nos permitiu analisar a percepção dos mesmos quanto à eficácia da sequência 

didática, sobretudo quando levado em conta a significação dada por cada aluno ao 

conteúdo exposto. Este conteúdo foi apresentado de forma dinâmica e 

contextualizada, levando em consideração a realidade observada e relatada pelos 

próprios alunos, na escola e onde residem.  
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7.1.1 Atividade: Simulando a transmissão de algumas características humanas 

 

 A atividade pedagógica intitulada “Simulando a transmissão de algumas 

características humanas” foi executada na quinta aula da sequência didática 

(FIGURAS 4 e 5). Essa atividade trata-se de uma dinâmica extraída de um livro 

didático de Biologia para o Ensino Médio, presente exclusivamente no manual do 

professor. Participaram da ação 24 alunos divididos em doze duplas. Foram 

analisadas as planilhas onde os alunos descreveram os genótipos e fenótipos dos 

casais formados a partir das duplas e do filho hipotético produzido por cada casal. 

 
Figura 4 - Estudantes realizando a atividade “Simulando a transmissão de características humanas”. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
 

Figura 5 - Turma com os cartazes produzidos na atividade “Simulando a transmissão de características 
hereditárias humanas”. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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O percentual de acertos da turma considerando todos os genótipos e fenótipos foram: 

9 duplas (75% dos alunos) acertaram entre 76% e 100% dos genótipos e fenótipos 

abordados, enquanto 3 duplas (25% dos alunos) acertaram entre 51% e 75% dos 

genótipos e fenótipos abordados (Tabela 1). 

 

TABELA 1 – FREQUÊNCIA DAS RESPOSTAS OBTIDAS NA 

EXECUÇÃO DA ATIVIDADE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Elaborado pelos autores 

 

        Segundo Borges; Lima (2007) a maioria dos alunos do Ensino médio enxergam 

a Genética mendeliana apenas como um conjunto de letras, frações e porcentagens 

resultantes de cruzamentos que para os mesmos possuem pouco significado. O 

resultado da atividade demonstrou o aproveitamento proporcionado pelo 

desenvolvimento da ludicidade. Os alunos, utilizando as próprias características, 

conseguiram demonstrar o aprendizado internalizado a respeito dos cruzamentos 

genéticos relacionados às Leis de Mendel. Podemos, então, considerar inúmeras 

estratégias que contribuam para que os alunos assimilem os conteúdos de Genética 

de forma significativa. Para Huizinga (2004) associar a atividade lúdica ao ensino 

formal traz grande benefício ao processo de ensino aprendizagem. 

O aproveitamento médio de 89,28% na realização da atividade proposta, além 

da tácita percepção da motivação e interesse dos alunos na realização da atividade 

corroboram para o que apontam outros estudos realizados na área. Em trabalho 

Categorias Características 
Frequência 

(%) 

Respostas corretas 
89,28% 

Rosto 100 
Cabelo 100 

Sobrancelha 83,33 
Olhos 91,66 
Nariz 91,66 
Boca 91,66 

Orelha 66,66 
   

Respostas erradas 
10,72% 

Rosto 0 
Cabelo 0 

Sobrancelha 16,67 
Olhos 8,34 
Nariz 8,34 
Boca 8,34 

Orelha 33,34 
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realizado por Mascarenhas et al. (2016) em duas escolas públicas do Maranhão, os 

autores concluíram que o uso de determinadas atividades lúdicas no ensino de 

Genética maximizou o processo de ensino-aprendizagem com os alunos. Em artigo 

publicado por Rocha; Sperandio (2016) os resultados da utilização de um jogo didático 

no ensino de Genética demonstraram uma contribuição para a melhoria do processo 

de ensino-aprendizagem, despertando a atenção e motivando os alunos. Em outro 

estudo, utilizando um jogo como ferramenta auxiliar para o ensino de Genética, Freire 

(2009) concluiu que os alunos se mostraram mais interessados, graças a forma lúdica 

pela qual o conteúdo foi trabalhado.  

 

7.1.2 A construção dos heredogramas a partir das árvores genealógicas 

 

 O termo árvore genealógica, utilizado para o desenvolvimento da atividade, foi 

escolhido afim de familiarizar o estudante à sua atividade de pesquisa. Fica evidente 

também o objetivo de conduzir o estudante em seu processo de construção identitária, 

no descobrimento de suas raízes étnicas e raciais. Devido à essas motivações, o 

conceito “heredograma” foi omitido no início da produção das genealogias. Após 

receberem as devidas orientações, os estudantes pesquisaram junto aos seus 

familiares a própria ascendência em quatro gerações, buscando identificar através de 

registros fotográficos, escritos ou orais, os fenótipos cor da pele e tipo do cabelo de 

cada membro de sua árvore genealógica. 

 Esse trabalho com as famílias dos alunos traz para a proposta pedagógica a 

contextualização necessária para o ensino de Genética, objetivando significar o 

processo de ensino-aprendizagem e tornando-o atrativo através da descoberta. 

Nesse sentido Hall (2006) explica que utilizar a própria família como ferramenta de 

estudo além de permitir essa abordagem contextualizada de ensino e aprendizagem, 

promove o desenvolvimento da identidade cultural do estudante. Torna-se então 

explícito o que se almeja na formação do estudante, que sua aprendizagem supere a 

simples assimilação de um linguajar técnico e conceitual. 

Compreendendo as dificuldades inerentes ao ensino de Genética (BONZANINI, 

2011), uma abordagem significativa parte primordialmente do que o estudante já sabe, 

já conhece, do que Ausubel et al. (1980) chamaram de ancoradouros, onde as novas 

informações são acolhidas, permitindo a partir daí a construção de novos saberes. 
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Essa perspectiva de aprendizagem leva também em consideração os argumentos de 

Vygotsky (2007), que compreende que o desenvolvimento cognitivo é altamente 

influenciado pelo contexto social, onde aspectos históricos e culturais são 

imprescindíveis na formação do estudante. 

 Em um primeiro momento a análise dos resultados obtidos com a construção 

dos heredogramas corresponde apenas aos acertos obtidos nos genótipos que os 

estudantes colocaram para cada membro de sua árvore genealógica (FIGURAS 6 e 

7). Com seu heredograma pronto o estudante pôde descrever os fenótipos propostos 

e os genótipos de cada membro da família.  

 

Figura 6- Árvores genealógicas (heredogramas familiares) produzido pelo estudante E02. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
 



57 

 

 

Figura 7 - Árvores genealógicas (heredogramas familiares) produzido pelo estudante E14 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

Fica evidente que nesta avaliação dos resultados averiguou-se o quanto os 

alunos haviam assimilado do embasamento teórico previamente trabalhado em sala 

de aula. Portanto, o objetivo nesta etapa foi a verificação da eficácia do uso do 

heredogramas familiares (FIGURAS 8 e 9) para o processo de ensino aprendizagem 

de Genética. 

 

 

 
 
 



58 

 

 

Figura 8 - Heredogramas com respectivos fenótipos e genótipos produzido pelo estudante E02 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
 

Figura 9 - Heredogramas com respectivos fenótipos e genótipos produzido pelo estudante E14 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Analisando os heredogramas verificamos que quanto ao genótipo cor da pele, 

que no padrão de herança disponibilizado aos estudantes apresentava quatro alelos, 

representando um caso clássico de herança poligênica, o percentual de acerto no 

preenchimento dos genótipos de cada membro da família correspondeu a 76,83% 

(Gráfico 1). Com relação ao tipo de cabelo, com padrão de herança estabelecido com 

dois alelos, representando, porém, um caso de dominância incompleta por apresentar 

um terceiro fenótipo no caso de genótipo heterozigótico, os estudantes obtiveram a 

média de 89,52% de acertos no preenchimento do heredograma. 

 

 
Gráfico 1 - Percentual de aproveitamento no preenchimento dos genótipos no heredogramas 
familiares. 
 

Com os resultados obtidos, percebe-se que os alunos assimilaram de forma 

proficiente os conceitos e regras necessários para construção de um heredograma, 

considerando a utilização de uma abordagem contextualizada, aproximando o saber 

científico do saber formal, tornando-o significativo (KATO; KAWAZAKI, 2011). Dessa 

forma, a construção das árvores genealógicas possibilitou que os estudantes 

atuassem no processo de ensino-aprendizagem de forma ativa, sendo eles os 

pesquisadores dos dados que fomentariam a construção do conhecimento, 

produzindo e divulgando seu trabalho (VESTERNA, 2015). Para além disso, nesse 

empreendimento educativo além da valorização dos conceitos genéticos, os 

questionamentos oriundos do processo promovem as reflexões necessárias e 

inerentes à formação humana do estudante. 
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7.1.3 A percepção do estudante em relação às atividades desenvolvidas na 

Sequência Didática e quanto às discussões sobre as relações étnico-

raciais para o ensino de Genética 

 

Após desenvolvida a Sequência didática foi proposto aos estudantes 

responderem um questionário, com apenas duas perguntas através do aplicativo 

WhatsApp (APÊNDICE G). 

A primeira pergunta foi: 

“As atividades desenvolvidas na Sequência Didática contribuíram para seu 

aprendizado em Genética?” 

 

Os estudantes responderam com unanimidade no que diz respeito às 

contribuições das atividades desenvolvidas, concordando que houve aprendizagem.  

Identidade e História foi a categoria mais abordada nas respostas dos 

estudantes (Gráfico 2), 54,54% disseram que as atividades contribuíram de forma 

significativa para seu aprendizado devido às descobertas feitas com relação a própria 

genealogia, não necessariamente pelo aspecto genético, mas também por ele.  

 

 
Gráfico 2 - "As atividades desenvolvidas na Sequência Didática contribuíram para seu aprendizado em 
Genética?” 

 

Muitos alunos relataram a importância de descobrirem quem foram seus 

antepassados, outros demonstraram surpresa com as origens étnicas descobertas e 

0 10 20 30 40 50 60

Frequência

Identidade e História Metodologias Diversificadas de Ensino

Aspectos Conceituais em Genética



61 

 

 

alguns disseram que o trabalho os fez explorar algo que os mesmos ainda não haviam 

tido curiosidade de saber, mas que ao iniciar a pesquisa sentiram impulsionados a 

aprofundarem-se ainda mais nos relatos dos avós, pais, tios e tias. Algumas respostas 

dos alunos traduzem bem essa descrição: 

 

 “Na minha perspectiva, contribuiu bastante, pois com o estudo da 

Genética tive uma descoberta muito importante sobre meus bisavós e até despertou 

uma vontade de saber mais e mais sobre nossos antepassados”. (E03) 

 

 “[...] as atividades desenvolvidas na sala de aula contribuíram bastante 

para o meu aprendizado sobre Genética [...] porque foi muito importante pra gente 

buscar as nossas raízes, tipo assim, perguntas que a gente nunca tinha feito para os 

pais, tipo, meu avô, como era, meu bisavô, meu tataravô [...] cor do olho? De onde 

era? Onde nasceu? Cor?”. (E09) 

 “[...] pude descobrir e ter certeza de coisas que eu já sabia [...] somos 

todos descendentes de índios e que dois bisavós meus eram índios puros...” (E12) 

 

A aproximação, o tempo dispensado para o diálogo com os familiares mais 

velhos também foi uma observação interessante por parte de alguns estudantes: 

 

 “[...] contribuiu muito pois foi através desse trabalho que eu puder ter 

aquela curiosidade de saber realmente qual é a origem de minha família, ai 

pesquisando, conversando com meu avô, tirando um tempo pra ele, pra mim 

perguntar sobre meus antepassados eu puder descobrir várias coisas...” (E18) 

 

As respostas obtidas permitem uma gama gigantesca de análises, pois 

traduzem sentimentos e percepções individuais de cada estudante. De forma sintética 

é possível perceber que a investigação proporcionou um reencontro do aluno com 

seus familiares, do ponto de vista identitário, onde ele primeiro descobre, depois 

reconhece-se e insere-se naquele universo de valores e costumes. Tais costumes e 

valores estão sendo alterados continuamente na dinâmica social atual, 

reconfigurando-se com os inúmeros nichos identitários presentes na atualidade 

(HALL, 2006). Ao pensarmos no ponto vista étnico identitário, Munanga (2003) nos 
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afirma que “[...] a etnia não é uma unidade estática”, estão nascendo, morrendo, e 

corroborando com Hall, se reconfigurando, evoluindo no tempo e no espaço. 

Voltaremos a tratar mais adiante das questões identitárias, étnicas e raciais; para o 

momento nos importou apenas mostrar a expressiva manifestação e correlação dos 

alunos com tal questão. 

Cerca de 31,81% dos estudantes responderam à pergunta abordando 

conceitos sobre Genética, nem todas essas manifestações foram explícitas ou 

permeadas de um linguajar técnico. Cerca de 90% das respostas foram realizadas 

através de áudios, o que limita um pouco o vocabulário mais técnico, não obstante, 

implicitamente foi possível perceber o desejo dos alunos em demonstrar algum 

conhecimento conceitual sobre o conteúdo estudado, ainda que em alguns casos 

expondo erroneamente exemplos de heranças genéticas, como vemos na fala do 

discente E14: 

 

“Sim, a gente aprendeu de Biologia sobre Genética, genótipos e fenótipos, 

nossa descendência genética, [...] meu avó tinha cabelo crespo, meus pais cabelos 

lisos ai eu tenho cabelo cacheado, olha como é interessante... (E14) 

 

O ponto positivo dessas alusões conceituais de Genética, ainda que algumas 

não explícitas, é que mesmo que tais conceitos não tenham sido tão bem 

internalizados os mesmos servirão como arcabouço para o desenvolvimento 

progressivo de conceitos mais complexos futuramente. Para Giordan e Vecchi (1996), 

tais formulações simplificadas do conhecimento sistematizado servirão de ‘substrato 

do saber’, podendo receber posteriormente incrementos conceituais. O próprio 

estabelecimento de um currículo é um dos meios de estamentizar o conhecimento, 

em geral como forma de adaptá-lo por meio de uma transposição didática afim de 

atender as exigências didáticas para transmissão desse saber (SILVA, 2012), sendo 

válida, portanto, essa substratificação do saber. É possível considerar que os alunos 

a partir do desenvolvimento das atividades e das construções realizadas terão uma 

maior percepção sobre os fenômenos da hereditariedade, estando inclusive mais 

preparados para interpretá-los. 

A categoria Metodologias Diversificadas de Ensino evidenciou-se em 22,72% 

das respostas dos alunos, sendo a menos frequente. O fato de o dinamismo 
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pedagógico ser uma prática frequente na Escola onde realizou-se a pesquisa, é 

possivelmente uma explicação para o baixo percentual de percepção dos alunos 

quanto abordagem diferenciada. Não obter tais manifestações nos questionários não 

evidenciou a relevância que os alunos deram às atividades diversificadas que foram 

realizadas, porém, essa percepção ficou evidente no desenvolvimento do trabalho, na 

realização e empolgação demonstrada por cada aluno enquanto produtor de seu 

conhecimento. Algumas das respostas transcritas demonstram isso: 

 

 “[...] em relação às atividades que a gente fez, eu achei muito bacana, até 

porque é uma nova maneira de aprender Biologia, principalmente por que incentiva 

você ir atrás de seu passado, eu achei muito legal a iniciativa de fazer com que o 

aluno aprenda de uma maneira diferente”. (E01) 

 

 “[...] é sempre bom os professores estarem criando este tipo de maneira, uma 

maneira mais fácil, mais simples de aprender, principalmente assim, que faz você criar 

alguma coisa, você tá ali na prática”. (E14) 

 

Fica claro para o estudante que um dos aspectos relevantes no processo de 

ensino-aprendizagem não é apenas o fato da atividade envolver uma dinâmica ou si 

mostrar diversificada, o mesmo valoriza também o fato de poder produzir seu 

conhecimento, criá-lo, sentindo-se valorizado. É esse protagonismo do estudante, o 

alvo do educador, obter do aluno um papel ativo no processo educacional, que 

transcenda a passividade de ser apenas um receptáculo do conhecimento já 

produzido e isso acontece quando o educador valoriza o papel do estudante nessa 

construção (AZEVEDO, 2010). 

É importante salientar outra vez que 100% dos estudantes responderam à 

pergunta afirmando que houve contribuição para aprendizagem a partir da realização 

das atividades presentes na Sequência didática. Esse dado corrobora com os 

resultados obtidos na atividade “Simulando a transmissão de algumas características 

humanas”, onde o percentual de acerto foi de 89,28% e também com o resultado 

alcançado através da construção do heredogramas, onde os acertos corresponderam 

a uma média de 83,17% para ambos os fenótipos apresentados. Esses dados 

concordam com aqueles obtidos por Trindade (2012) em pesquisa realizado com 
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alunos do Ensino Médio no interior de Minas Gerais, onde usou mapas conceituais 

como metodologia diversificada para o ensino de Química. Segundo o autor, 95% dos 

alunos julgaram as atividades decisivas para assimilação dos conceitos estudados, 

considerando, é claro, que o autor enfatiza a melhoria dos resultados dos estudantes, 

sobretudo comparados aos métodos tradicionais de ensino-aprendizagem. 

Em outras correlações, alguns trabalhos que também tiveram como proposta 

analisar a percepção dos estudantes diante da metodologia diferenciada empregada 

obtemos manifestações e resultados de análises semelhantes.  Silva (2019) em 

trabalho junto à alunos do Ensino Médio com construção de jogos didáticos observou 

que atribuir o protagonismo aos discentes contribui significativamente para 

assimilação dos conteúdos; o pesquisador conclui que a metodologia diferenciada foi 

determinante para a autonomia intelectual dos alunos. 

Sendo as árvores genealógicas a principal atividade constituinte da Sequência 

didática, a percepção do estudante sobre sua importância para a construção do 

conhecimento foi fundamental para análise da proposta. A resposta que melhor 

manifesta a relevância da construção das árvores partiu do discente E07: 

 

“Sim, acho que contribuiu bastante para o meu aprendizado, porque através 

das Árvores genealógicas a gente descobre o porquê de cada um de nós sermos 

assim” (E07) 

 

A associação da pesquisa e coleta dos dados para construção das árvores 

genealógicas, com a descoberta das origens genéticas de suas características 

fenotípicas é um exemplo do fazer ciência, interpretando a realidade a partir dos 

conceitos estudados, analisando as informações obtidas e as significando novamente, 

agora fazendo uso de novas informações internalizadas em sua estrutura cognitiva. É 

essa mudança na forma de explicar um fato que efetivamente caracteriza a 

aprendizagem. Para Ausubel (1980), o conhecimento prévio do estudante é como uma 

ponte, que liga o que se sabe com o que se pretende saber; assim, para o autor, a 

diferenciação progressiva é o meio mais natural pelo qual se aprende. Ao que ele 

chama de diferenciação progressiva podemos compreender como o processo de 

construção do conhecimento que se inicia de uma ideia geral, macro e inclusiva para 

uma mais especifica, micro, exclusiva. Podemos falar então sobre um dos fenótipos 
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presentes nas Árvores genealógicas, o tipo do cabelo, o estudante compreende que 

seu cabelo é liso por observar que alguns de seus avôs possuem cabelos lisos, 

considerando que seus pais possuem cabelos ondulados. Essa é a explicação 

provável que possui, seja por dedução ou pelo senso comum, o que Ausubel chamou 

de ideia geral, esse é o ancoradouro sobre o qual a nova informação assenta-se. 

Sobre esse conceito Ostermann (2011) traz a seguinte definição: 

   

  O “subsunçor” é um conceito, uma ideia, uma proposição já existente 
na estrutura cognitiva, capaz de servir de “ancoradouro” a uma nova 
informação de modo que ela adquira, assim, significado para o indivíduo: a 
aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação “ancora-se” em 
conceitos relevantes pré-existentes na estrutura cognitiva. (OSTERMANN, 
2011, p.34) 

 

Portanto, a partir da construção do heredograma familiar o estudante começa 

a enxergar os fatores genéticos que determinam a manifestação de determinado 

fenótipo, compreendendo agora não apenas porque seu cabelo é liso, mas também 

porque seus pais possuem cabelos ondulados, embora seus avós também possuam 

cabelos lisos. Se essas explicações são concebidas pelo aluno, podemos dizer que 

houve aprendizagem, não apenas memorização, mas uma mudança na estrutura 

cognitiva do aluno, que permitiu uma reconstrução do conceito a partir do 

conhecimento sistematizado. 

Ainda em relação ao questionário (APÊNDICE G) a segunda pergunta 

realizada foi: 

“As discussões sobre as relações étnico-raciais lhe motivaram a estudar 

Genética?” 

 

A motivação é um fator extremamente relevante no processo de ensino-

aprendizagem, segundo Pozo (2009) a pesquisa psicológica já mostrou que sem a 

motivação não há aprendizagem escolar, haja visto que o mesmo requer continuidade, 

esforço e prática, logo sem motivos ninguém desempenha tais demandas.  

Para esta pergunta foram obtidas 23 respostas, 21 alunos disseram que “sim”, 

sentiram-se motivados a estudar Genética a partir das discussões sobre as relações 

étnico-raciais, correspondendo a 91,3% dos participantes. Dois alunos por sua vez 
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responderam “não”, alegaram, portanto, que a temática não trouxe maior motivação 

para estudar o conteúdo, correspondendo a 8,7% dos estudantes participantes. 

As justificativas obtidas a partir da resposta “sim” foram agrupadas em quatro 

categorias (Gráfico 3). Na categoria “Curiosidade sobre a origem” foram classificadas 

as respostas de 11 estudantes, correspondendo ao 52,2% das justificativas. Cinco 

participantes (23,8%) responderam que o fator determinante para se sentirem 

motivados foi a “Proposta Investigativa”, a pesquisa e a coleta de dados necessárias 

às reflexões que se desenrolaram no desenvolvimento da Sequência Didática.  Por 

fim, 3 alunos responderam que “Contextualização do Tema” os motivaram, trazendo 

estes em suas justificativas a causa apontada no próprio questionamento, ou seja, 

discutir as relações étnicos-raciais os impulsionaram a estudar Genética.   

 

 
Gráfico 3 - Categorias a partir da resposta "Sim" 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O total de 52,2% da subcategoria “Curiosidade sobre a origem” reafirmam a 

importância dada pelos estudantes ao aspecto intimista da pesquisa, da relevância 

dada ao pessoal, tendo consonância com o resultado apresentado no gráfico 3, onde 

54,54% dos estudantes expressam que a Sequência didática contribuiu para o 

aprendizado graças as descobertas feitas quanto às suas origens. Veja que o aluno 

remete o ponto chave da pergunta diretamente à uma questão de identidade, tão logo 
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percebe-se inserido em um confronto com um tema tão expressivo como as relações 

étnicos-raciais o mesmo tenta situar-se diante o problema.  

 

“Eu acho que motivou [...] porque eu fiquei muito mais curioso pra saber 

principalmente sobre os meus ancestrais, coisas que eu sabia por alto, algumas 

coisas foram verdadeiras e outras coisas não, por exemplo minha finada avó que era 

descendente de índia, eu não sabia, foi uma coisa inesperada, eu sabia que ela era 

negra e tal, mas eu não sabia que ela era descendente de índia, foi um lance bem 

bacana” (E02) 

 

“Motivou sim, pois como eu tinha algumas dúvidas, então motivaram bem mais 

pra estudar pra tirá-las e saber mais cobre meus antepassados, pois eu sabia algumas 

coisas por alto e pude saber muito mais” (E04) 

 

“Me motivou bastante pelo fato de querer mais explorar esse lado de minha 

árvore genealógica, de saber sobre os meus parentes [...] eu não conhecia meus 

bisavós” (E11) 

 

A subcategoria “Proposta Investigativa”, que esteve presente em 23,8% das 

respostas, demonstrou que para alguns discentes a metodologia baseada na 

investigação foi a força motivadora para o estudo de genética.  

 

“Sim porque a gente teve que pesquisar né, a gente não tirou os resultados 

do nada, a gente teve que correr atrás, saber, nos informar, o quê que a gente tá 

procurando, o que a gente que saber, o que a gente vai colocar na atividade [...]” (E05) 

 

“Na minha percepção eu acho que sim, porque, a gente vem estudando 

genética mas as vezes a gente perde o foco do que seria em si, por causa daquele 

negócio das ervilhas, mas quando a gente parte para estudar sobre nós mesmos 

[...] a gente descobre que é uma mistura, uma coisa tão diversificada que possui 

resultados tão incríveis que é muito gratificante pra gente [...]” (E09) 
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“Sim, me motivaram bastante, até porque no mesmo dia que o trabalho foi 

proposto pra gente eu já fui atrás de meus avós, meus pais, pra perguntas algumas 

coisas sobre meus parentes” (E14) 

 

Não houve nestas justificativas qualquer relação com as questões étnico-

raciais, nem mesmo associação do processo investigativo às mesmas, a não ser pelo 

fato de estarem presentes na questão respondida. Não podemos afirmar se ocorreu 

uma má interpretação à pergunta por parte do aluno ou se a investigação para os 

mesmos sobrepôs a importância das discussões quanto a motivação para o estudo 

de Genética. Nunca houve a convicção de que as discussões alcançassem e 

motivassem integralmente os estudantes, mesmo porque cada pessoa possui 

interesses singulares e os estímulos motivadores podem ser variados graças a essas 

particularidades. Apontar a investigação como fator motivador de certa forma permite 

concluir que esta etapa do ensino investigativo foi percebida pelo aluno, e mais do 

que isso, o mesmo sentiu-se valorizado no processo. As discussões que são inerentes 

à contextualização dos resultados da investigação tornam-se outra importante etapa 

do ensino por investigação. Carvalho (2013) revela que alguns temas e ou conteúdos 

mais complexos demandam alguns ciclos dessas atividades para alcançarem êxito ou 

para que os alunos percebam essa contextualização. O que queremos dizer é que o 

desenvolvimento de atividades investigativas que contextualizem temas de grande 

relevância social fará que gradualmente os alunos compreendam que o que se 

aprende na escola se aplica na vida, em sua realidade local e que esses 

conhecimentos podem contribuir para transformar essa realidade, caso haja uma 

compreensão das desigualdades e injustiças presentes a comunidade. Dessa forma, 

é compreensível que uma atividade desenvolvida não obtenha dos alunos, em termos 

percentuais, um grande nível dessa compreensão. 

A “Contextualização do tema” (14,5% das respostas) seria a resposta que traria 

uma melhor interpretação ao questionamento. O racismo e o preconceito étnico são 

tão preponderantes atualmente quanto há décadas. A relação direta do tema com os 

conhecimentos mais recentes sobre a Genética é sem dúvida fator motivador para 

àqueles que busquem inspiração para o estudo de tal conteúdo. Como apontado em 

termos percentuais, poucos alunos associaram de fato a temática étnico-racial como 

fator motivador para estudar Genética, isso pode ter forte relação com a percepção 
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de racismo que o estudante possui sobre a comunidade em que está inserido, o que 

também é explanado neste trabalho.  

 

“Sim, pois é um assunto muito importante e deveria ser utilizado com mais 

intensidade nas escolas.” (E17) 

 

“Sim, hoje no século em que nós vivemos ainda tem muito preconceito, racismo 

e muita discriminação, infelizmente. Acho que o ser humano evoluiu em máquinas, 

mas em caráter e questão de respeito não” (E01) 

 

 É preciso compreender, porém, que no ato educativo deve ser garantido ao 

aluno a própria apreensão e interpretação dos temas. Sobre essa questão Delizoicov 

(2009) sinaliza a importância da apreensão do professor do conhecimento que o aluno 

porta. 

“É a apreensão do significado e interpretação dos temas por parte dos 
alunos que precisa estar garantida no processo didático-pedagógico, 
para que os significados e interpretações dos dados possam ser 
problematizados” (DELIZOICOV, 2009, p.193). 
 

Faz-se necessário situarmo-nos diante destes achados. Este questionamento, 

feito após a execução da Sequência didática pretendia obter uma reflexão 

contextualizada do aluno sobre a questão étnico-racial a luz do conhecimento 

genético, porém evidencia-se a cultura primeira do aluno, que segundo Snyders 

(1988) está relacionada ao senso comum direcionando o estudante na intepretação 

dos temas, que deveriam sofrer uma ruptura ao passo que a cultura elaborada 

(conhecimento sistematizado) é apropriada pelo aluno. Freire (1975) valoriza esse 

conhecimento empírico do aluno e enfatiza que a partir dele deve iniciar o processo 

educativo, sempre planejado de forma que explore a dimensão dialógica do ato 

educativo. A partir desses resultados, poderíamos propor a utilização do processo 

elaborado pelo próprio Freire, estruturando a dinâmica das interações pedagógicas 

sobre a sua proposta de codificação-problematização-descodificação. Nessa 

perspectiva, Delizoicov (2009) nos mostra que essa dialogicidade tradutora é 

fundamental no modelo didático-pedagógico cujo cerne é a problematização dos 

conhecimentos. 
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“Problematiza-se, de um lado, o conhecimento sobre as situações 
significativas que vai sendo explicitado pelos alunos. De outro, 
identificam-se e formulam-se adequadamente os problemas que levam 
a consciência e necessidade de introduzir, abordar e apropriar 
conhecimentos científicos” (DELIZOICOV, 2009, p.197). 

 

Quando dizemos a partir deste ponto, destes resultados, significa que o 

trabalho se estabelece como um ponto de partida para o desenvolvimento deste tema, 

não o encerrando e nem poderia, por isso, a modesta reflexão que este é um ponto 

de partida.  A fala de cada estudante, principalmente aquelas em que fica evidente a 

não ruptura com o “conhecimento vulgar” representa as dificuldades dessa ruptura, o 

que Bachelard (1976) denominou de obstáculo epistemológico. Tal obstáculo segundo 

o autor representa perturbações incrustradas no próprio ato de conhecer, uma 

resistência do pensamento ao próprio pensamento. Talvez esse obstáculo apontado 

pelo autor seja uma forma de acomodação diante da realidade observada, afinal, 

analisá-la, romper com a mesma e reanalisá-la demanda um esforço cognitivo, para 

além disso, envolve uma mudança de comportamento e a necessidade de uma ação 

diante dessa reestruturação cognitiva. Outra relevante contribuição de Bachelard 

sobre este ponto é que o educador precisa reconhecer a existência de obstáculos 

pedagógicos no percurso da formação do pensamento científico e que estes não 

devem ser negados ou encobertos na prática educativa, pelo contrário, em uma 

reflexão sobre a própria prática docente é necessário a análise pragmática e 

psicológica da não compreensão (DELIZOICOV, 2009; BACHELARD, 1976; 

JAPIASSU, 1976;). 

Essas reflexões não tem como propósito a simples aceitação, acomodação do 

erro ou da conformação com resultados inesperados, elas partem da convicção de 

que se faz necessário a existência de um trabalho pedagógico permanente, de 

contextualização, de imersão nas demandas sociais, comunitárias, ambientais e 

tantas outras que estiverem patentes na atualidade. É preciso fazer do esporádico o 

hábito, para que o estudante comece gradativamente enxergar no conhecimento 

sistematizado as correlações com sua realidade e da mesma forma perceba diante de 

sua realidade social, comunitária, cenários que podem ser transformados a partir do 

conhecimento científico que obtém. 

A percepção dos alunos nos deixa claro que a adoção de estratégias 

metodológicas que motivem os estudantes é fundamental para que haja 
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aprendizagem. Fazer ciência, “criar alguma coisa”, depende da promoção da 

motivação e da curiosidade, características estas quase inexistentes em uma 

proposta tradicional de educação, onde a mobilização do aluno se dá através de 

razões extrínsecas, através de um sistema de recompensas e castigos que o aliena 

(POZO, 2009). Portanto, o valor de uma abordagem dinâmica constitui-se 

essencialmente pela significação dada pelo aprendiz ao conhecimento adquirido e de 

que forma ele utiliza-o.  

 

7.2 Etnografia da Prática Escolar 

 

Compreender de que forma os alunos enxergam um determinado tema é 

demasiadamente complexo para o professor do Ensino Médio. Assim, o uso de uma 

abordagem que busque analisar o significado que o estudante dá às questões étnico-

raciais, sobretudo as relações que se estabelecem na escola e comunidade é sem 

dúvida desafiador, principalmente por demandar um tempo que o docente não possui 

para sua investigação, mas também pelas prioridades que o sistema educacional 

estabelece pela lógica da competitividade capitalista, onde o conteúdismo bancário 

ainda prepara tantos exclusivamente para o mercado de trabalho e outros poucos 

para exames de acesso ao ensino superior. De toda forma, essa percepção se tornou 

possível a partir do desenvolvimento deste trabalho e de forma mais acentuada 

através da linguagem expressa, diante das limitações temporais impostas para 

observação das ações dos participantes. Neste trabalho a definição de Etnografia 

proposta é aquela apresentada por André (2013), “Uma tentativa de descrição da 

Cultura”. Segundo a autora, o significado apresentado por Geertz (1973) para cultura 

não a traduz como um poder que promove os comportamentos sociais, mas um 

contexto que envolve uma descrição satisfatória ou densa dos símbolos construídos 

(ANDRÉ, 2013, p.16; GEERTZ, 1973). Portanto, buscou-se aqui uma aproximação do 

significado dado pelos estudantes envolvidos ao tema preconceito étnico-racial, não 

eximindo-se de sua perspectiva dialógica, educativa e politizada de transformação 

social. 
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7.2.1 Apresentação do vídeo “Um pé de quê? Guiné”. 

 

Durante a exibição do documentário (FIGURA 10) todos os participantes 

mostraram-se atentos e interessados pelo vídeo, não havendo qualquer comentário 

ou questionamento sobre qualquer assunto exibido.  

 
Figura 10 - Exibição de vídeo – “Um pé de quê? Guiné”  
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

Logo após a exibição foi iniciada uma discussão sobre o enredo do 

documentário. A discussão envolveu todos os estudantes, vários manifestando suas 

opiniões sobre alguns temas abordados no vídeo. De forma especial, alguns alunos 

comentaram e demonstraram curiosidade sobre a abordagem da religião de matriz 

africana no documentário, o Candomblé. Os aspectos genéticos apresentados se 

tornaram o tema mais comentado pelos alunos em nossa discussão, certamente por 

se tratar de um conteúdo da disciplina em questão, mas também pelas informações 

reveladas no documentário sobre os aspectos genéticos da população brasileira. 

Aparentemente os alunos, assim como a  maior parte da população brasileira, 

compreende o quão miscigenada é nossa população, no entanto, isso não se traduz 

em um conhecimento étnico-racial e tão pouco genético, na verdade tem-se a 

impressão que todos sabemos que somos uma grande mistura de europeus, africanos 

e índios, porém não há uma percepção do quanto somos de cada um destes, e de 
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como isso contribui em nosso posicionamento identitário, especialmente no aspecto 

étnico-racial. 

Essa dificuldade em identificar-se é compreendida dentro de um contexto onde 

a identidade produz uma classificação e ordenação social, que representam por sua 

vez uma hierarquização, com essas divisões identitárias servindo a quem pode fazê-

las o poder de atribuir valores aos grupos identitários (SILVA, 2000). Tais implicações 

tornam a identidade o que Hall (2006) chamou de “celebração móvel”, que se forma e 

transforma sempre pautada pelas interpelações e pressões impostas pelos sistemas 

culturais que rodeiam o indivíduo, tornando-a assim politizada; 

 

Uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito 
é interpelado ou representado, a identificação não é automática, mas 
pode ser ganhada ou perdida. Ela tornou- se politizada. Esse processo 
é, às vezes, descrito como constituindo uma mudança de uma política 
de identidade (de classe) para uma política de diferença (HALL, 2006, 
p.21). 

 

Os estudantes responderam a um questionário com perguntas relacionadas ao 

documentário. Algumas respostas foram organizadas abaixo (QUADRO 6):  
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Quadro 6 - Respostas obtidas às perguntas realizadas no questionário aplicado após o documentário "Um pé de quê? Guiné" 

 

 

                          

Pergunta  

 

 

     Estudante 

Qual a sua primeira 
impressão sobre o 
documentário? O que 
mais lhe chamou a 
atenção? 

Com relação as questões 
étnico-raciais, qual a sua 
opinião sobre os 
preconceitos de cor e 
origem no Brasil? 

O vídeo nos traz 
informações valiosas 
sobre os aspectos 
genéticos da formação do 
povo brasileiro, a partir 
destas informações, como 
você definiria a formação 
étnico-racial de sua 
região? 

Você compreende ou 
acredita que existe em sua 
comunidade escolar 
manifestações de 
preconceito de cor e/ou 
origem? 

E01 

“A minha impressão foi 
que as diferenças de raças 
nesse sentido tiveram 
variações de negros, 
indígenas e alemães. O 
que mais me chamou 
atenção foi a erva Guiné 
que é utilizada para vários 
tipos de coisas.” 

“Após o vídeo na minha 
opinião aquele povo 
europeu tinha uma grande 
diferença com os 
indígenas, tanto na cor da 
pele quanto o cabelo e os 
olhos, com isso não se 
aceitavam.” 

 “Houve uma grande 
mistura de brancos, 
negros e indígenas, desde 
então novas cores 
surgiram, como pardos, 
morenos, entre outras 
características.” 

 “Em muitas comunidades 
e escolas, querendo ou 
não existe sim um pouco 
de preconceito social, 
como julgando cor de pele, 
cabelo, entre outros.” 

E02 

“Relativamente, a primeira 
impressão foi as 
variedades de 
descendência, como 
exemplo tinha os alemães, 
os indígenas e os 
africanos.  O que mais 
chamou atenção foi as 
garrafadas temperadas de 
Guiné.” 

“Em relação aos 
preconceitos, houve 
variações, como exemplo, 
um alemão não é visto 
com os mesmos olhos que 
um africano, além da cor, 
os cabelos, olhos entre 
outros. 

“Bom, as formações dos 
povos brasileiros, foi bem 
descontraída, foi uma 
mistura entre negros, 
brancos, entre outros. 
Com isso as pessoas 
ficavam pardas, morenas 
e houve uma grande 
mistura.” 

 “Acredito que sim, pois, 
há muitas pessoas 
preconceituosas no 
cotidiano, as brincadeiras, 
com isso o preconceito 
tem seu conceito nesse 
sentido.” 

E06 
“A minha primeira 
impressão sobre o 
documentário, achei 

 “A questão da origem é 
vista de diferentes raças 
como europeu e africano. 

 “Defino a formação 
étnico-racial na minha 
região variada, pois uns 

 “Acredito que existe, 
porém nunca presenciei 
uma manifestação dessa.” 
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bastante chamativo 
interessante. O que mais 
me chamou atenção, é 
que crianças distintas 
(negra e branca), 
apresentavam familiares 
de distintos.” 

No vídeo retrata uma 
“visão dessa", sobre a 
religião africana o 
Candomblé que é 
instruído por uma idosa 
branca dos olhos azuis.” 

são brancos dos cabelos 
cacheados, dos olhos 
claros, outros africanos 
com a pele bem escura 
com cabelos crespos. E 
outros são genéticas de 
índios, morenos com 
cabelos lisos” 

E10 

“Em um primeiro momento 
pensei que o 
documentário iria falar 
sobre árvores. O que mais 
me chamou atenção foi 
que uma simples pergunta 
" pé de quê?" gerou várias 
dúvidas e consigo trouxe 
várias descobertas sobre 
culturas e etnias.” 

“No contemporâneo o 
índice de preconceito só 
tem aumentado, mas 
quando se fala de origem 
esse quadro se torna 
bastante curioso, pois 
apesar de cada um ter sua 
diferença, por dentro 
somos todos iguais, então 
penso que a raça, cor e 
origem não deveria ser um 
motivo de preconceito.” 

 “Formação da região 
onde moro pode-se dizer 
que é bem diversificada e 
mista. Antigamente eram 
separados brancos e 
negros, no cotidiano 
podemos observar 
pessoas brancas e negras 
na mesma família, ou seja, 
uma mesma família com 
culturas, origens e cores 
diferentes.” 

 “No meu entender eu 
acredito que tem alguns 
preconceitos, seja ele pela 
origem, raça ou cor. No 
meu ensino fundamental 
por exemplo, eu sofria 
muito preconceito por ter 
os olhos um pouco 
maiores, isso me deixava 
completamente acabada 
por dentro, mas eu aprendi 
a passar por cima e hoje 
eu me aceito do jeito que 
sou e não ligo para as 
opiniões alheias.” 

E12 

“Super legal, o que mais 
me chamou atenção foi de 
como a simples árvore tem 
relação com a cultura de 
povos diferentes.” 

 “Desde sempre existe o 
preconceito e com os anos 
foram passando e isso 
continuou implantado na 
sociedade até hoje.” 

“Espírito Santo é uma 
região que tem sua 
formação múltipla, 
multifacetada, então na 
história e na formação 
do estado são inúmeras 
etnias.” 

“Sim, porém bem pouco, 
pois a escola é composta 
por tudo que é tipo de 
gente, então há um 
respeito uns com os 
outros.” 

E13 

“Achei o vídeo 
interessante, o que mais 
me chamou atenção foi o 
fato de a pesquisa 
começar apenas da 

 “Acredito que o vídeo 
demonstra claramente 
que os preconceitos 
étnicos raciais foram 
implantados na sociedade 

 “Minha região é capixaba, 
porém a população possui 
fortes características 
baianas. Também 
formação étnico-racial é 

 “Com certeza há 
preconceito racial na 
minha escola, não óbvio, 
mas sim pequenos atos 
que desconfortam apenas 
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origem de uma árvore e 
acabar por envolver várias 
outras questões 
importantes.” 

de acordo com o avanço 
dos anos e foram 
mantidos, em sua maioria, 
até hoje.” 

bem misturada, possuindo 
descendentes tanto de 
índios, africanos, como de 
europeus.” 

essas pessoas 
específicas.” 

E14 

“Eu particularmente gostei 
bastante, principalmente 
na parte em que se 
aprofunda na história da " 
Guiné ", ou seja, no início 
do documentário parece 
ser apenas sobre a árvore 
em si mas no decorrer 
engloba questões étnico-
raciais.” 

 “O preconceito é visível 
até hoje em nossa 
sociedade. O vídeo veio 
para mostrar que as 
questões étnico-raciais 
foram enraizadas desde 
os primórdios em nosso 
convívio.” 

 “A região é muito 
diversificada, com 
diferentes povos e raças, 
ou seja, uma verdadeira 
mescla de origens.” 
  

 “Existe de fato 
preconceito racial na 
minha comunidade 
escolar, mas não é tão 
aparente quanto 
achamos.” 

E19 

“Minha primeira impressão 
sobre o documentário foi 
que pensei que só falaria 
sobre o pé de guiné, 
porém retratou bastante 
sobre as questões étnico-
raciais.” 

“Teve muita discriminação 
por muitas décadas. 
Imagino que não acabou 
ainda, mas amenizou 
bastante. Teve muita luta 
para uma família "Branca", 
aceitar alguém negro para 
ter relacionamento com 
alguém na família.” 

 “Eu definiria a formação 
étnico-racial mais para o 
lado afrodescendente, 
pois há muitos, uns 70% 
são afrodescendentes.” 

 “São poucas as 
manifestações e sujeitos, 
mas retrata bem o 
problema do preconceito, 
e até mexe com a cabeça 
de alguns.” 

E21 

“Eu achei bem 
interessante, porque no 
início pensamos que era 
só relacionado com 
plantas, mas depois foi 
sobre raças, culturas e 
tradições.” 

“Bem, acho que Este 
vídeo é bom para mudar a 
visão de algumas 
pessoas, porque muitas 
religiões africanas sofrem 
preconceitos, como por 
exemplo no vídeo, o 
Candomblé. A mãe de 
santo é uma mulher 
branca de olho azul.” 

“Na Bahia, eu tenho 
certeza que a maioria são 
negros, índios, e até 
misturado português e 
outros. No Sudeste, é 
mais europeus e índios.” 

“Bem, que existe, existe, 
eu acho que são poucas 
pessoas, porque eu nunca 
presenciei nenhum 
racismo nem aqui ou em 
outra cidade que morei.” 

E22 “Primeira impressão foi 
muito interessante, 

 “Muitos têm preconceito 
de cor, mal sabendo que 

 “Minha família tem uma 
mistura de africanos e 

“Acredito que sim, muitos 
com brincadeiras 
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despertando curiosidades 
e trazendo conhecimento. 
Nos mostrando o poder 
dessa planta o Guiné que 
chamou muita atenção 
também foi sobre as 
Garrafadas e os segredos 
que elas trazem.” 

podem ter descendência 
de africanos ou índios. O 
mais interessante é 
procurar saber suas 
origens.” 

italianos, eu tenho essa 
combinação de raças.” 

preconceituosas como 
"negrinho" e entre outras, 
mas percebe-se e por trás 
é maldade, talvez essa 
pessoa carregue a mesma 
raça e nem sabe. Todos 
são iguais não importa a 
origem o preconceito não 
deve existir.” 
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Do conjunto de respostas obtido foi possível o levantamento de pontos 

importantes para discussão sobre as relações étnico-raciais. Dentro da análise não 

se propõe atribuir valor às percepções obtidas dos estudantes, mas sim, expor uma 

descrição aproximada dos significados dados pelos participantes às questões 

pertinentes às relações étnico-raciais. 

Primeiramente fica claro que os estudantes concebem o preconceito e racismo 

como um fenômeno social que tem origem secular e apesar disso, continua vigente 

na sociedade atual, de forma acentuada para alguns e amenizada na opinião de 

outros. O estudante E14 (Quadro 3) mostra uma percepção de implantação do 

preconceito, discriminação e racismo tal ao longo do tempo e que hoje continua 

visível. O E12 expõe uma inevitabilidade do fenômeno, quando diz que o “[...]desde 

sempre há o preconceito[...]” e completa sua frase alegando que o mesmo continua 

implantado na sociedade. E13 seguindo essa linha de pensamento também acredita 

que o preconceito foi implantado e continua sendo mantido ao longo do tempo. Tais 

concepções segundo Ianni (2004) se amparam na provocação deste momento, mas 

existem há bastante tempo. Para o autor a questão racial ou as relações étnicas e 

raciais se estabelecem e se modificam sempre balizadas pelos jogos de poder, 

dominação e alienação que configuram a engenharia social. Ainda que os estudantes 

não tenham compreensão de como funciona essa fábrica que condiciona 

comportamento e define pensamentos, eles entendem que o racismo não é inato ao 

ser humano, tão pouco à sociedade, mas que foi construído em algum momento 

histórico, e além disso precisa de manutenção constante.  

Nesse processo de manutenção, estigmatização e, sobretudo, hierarquização 

social das identidade étnico-raciais (SILVA, 2000), a tentativa de  “embranquecimento” 

é quase sempre automática quando busca-se definir o perfil de determinada 

população, definir branco como melhor e preto como pior levou e leva ao ideal de que 

quanto mais branco melhor (GUIMARÃES, 1995). Isso também fica claro no conceito 

de “morenidade” adotado pelos alunos para definir a formação étnico-racial da região 

em que moram. O E01 por exemplo diz que houve uma grande “mistura” e dela 

surgiram pardos e “morenos”, E02 também cita essa mistura e traz novamente o 

surgimento de pessoas “morenas” como resultado dessas relações inter-raciais. 

Guimarães (1995) define o racialismo brasileiro como uma importação das teorias 

racistas europeias, sendo essa ideia de embranquecimento embasada nessas teorias: 
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O núcleo desse racialismo era a idéia de que o sangue branco 
purificava, diluía e exterminava o negro, abrindo assim a possibilidade 
para que os mestiços se elevassem ao estágio civilizado  
(GUIMARÃES, 1995, p.37). 

 

O discurso racialista do embranquecimento e da suposta democracia racial 

está implícito na resposta dos estudantes, evidentemente, não de forma proposital, 

nem tampouco intencionalmente pejorativa ao negro ou ao índio, mas como uma 

internalização da contribuição de diferentes raças para formação de uma 

nacionalidade brasileira. Não se trata de negar a contribuição de outros povos, mas 

da negação da ancestralidade indígena ou africana, assumindo proximidade com o 

europeu, o “civilizado”, aqui podendo-se dizer o mais bem aceito por todos 

(GUIMARÃES, 1995). 

A idéia de igualdade esteve presente também nas respostas de alguns 

estudantes (E10; E22), o que transparece a visão de que somos todos iguais, logo 

não há razão para existência de preconceitos. A negação das diferenças, porém, não 

anula a existência delas, ao contrário disso, fortalece o mito da democracia racial ou 

o que Roberto Damatta (1981) chamou de “fábula” das três raças, considerada por 

ele uma nova ideologia, impregnada pelo racismo, mas com um mecanismo eficaz 

que garantiria um ideal de unicidade entre os povos e a solidez das relações sociais 

fortemente hierarquizadas existentes, sobretudo após a abolição: 

 
Se no plano social e político, o Brasil é rasgado por hierarquizações e 
motivações conflituosas, o mito das três “raças” une a sociedade num 
plano “biológico” e “natural”, domínio unitário, prolongado nos ritos de 
Umbanda, na cordialidade, no Carnaval, na comida, na beleza da 
mulher (e da mulata), e na música (DAMATTA, 1981, p.70). 

 

Essa “união” no plano biológico a que se refere Da Matta de forma alguma 

ameaça a hegemonia da elite dominante branca, justamente pela hierarquização 

estabelecida por essa própria elite, que classifica e atribui valor aos diferentes grupos 

identitários. 

 Em algumas respostas os estudantes descreveram suas percepções sobre o 

preconceito e discriminação dentro da escola, ainda que de forma velada, na opinião 

de alguns. Outro importante registro foi quanto ao preconceito que existe na sociedade 

diante dos relacionamentos inter-raciais, afetando principalmente jovens casais de 



80 

 

 

estudantes, conforme vemos na resposta de E19 “[...] Teve muita luta para uma família 

"branca" aceitar alguém negro para ter relacionamento com alguém na família.”  

As brincadeiras saturadas de preconceito e discriminação também foram 

apontadas pelos alunos como uma das principais manifestações de racismo e 

preconceito étnico dentro da escola. As respostas dos estudantes E02 “[...] há 

brincadeirinhas [...]” e E22 “[...] muitos com brincadeiras preconceituosas como 

“neguinho” e entre outras, mais que percebo que por traz é maldade [...]”,  mostram 

essa realidade. Cavalleiro (2012) revela que a dinâmica das relações étnico-raciais 

dentro da escola torna explícito o comportamento inadequado de praticamente todos 

os personagens que permeiam o ambiente escolar, sobretudo pelo docente que se 

refere ao aluno por uma característica fenotípica: “a moreninha”, “a branquinha”, “o 

alemãozinho”, isso desde a pré-escola. Para a autora, em uma sociedade marcada 

por uma hierarquia étnica este comportamento é totalmente inadequado. Seu trabalho 

revelou que no ambiente escolar crianças brancas xingam as negras sempre com 

referências a cor da pele e que o silêncio permanente das professoras somado a 

inação das crianças negras, promovem a constante repetição deste comportamento 

(CAVALLEIRO, 2012).  

Logo, vemos que o preconceito étnico-racial no ambiente escolar inicia desde 

a pré-escola e perdura até o Ensino médio, considerando aqui apenas o percurso 

percorrido pelo aluno na educação básica. Em trabalho realizado no Ensino médio, 

Maggie (2006) descreve que 86% dos alunos que declararam ter sofrido preconceito 

étnico-racial na escola eram autodeclarados pretos. Silva e Weinstein (2019) em 

recente trabalho realizado na Bahia, relatam que 61% dos alunos participantes da 

pesquisa dizem já ter percebido discriminação racial contra negros na escola, 

mostrando ainda que 4% dos participantes revelam ter tido professores racistas. Tais 

referências tornam claro que o problema do preconceito étnico-racial dentro da escola 

não é um fenômeno invisível, mas camuflado. O desenvolvimento deste trabalho 

demonstrou a invisibilidade que existe dentro da escola diante de propostas que 

busquem qualquer tipo de combate ao racismo, e não apenas ao racismo, mas a 

construção de uma educação que promova a luta contra as desigualdades 

socioeconômicas. Não se trata apenas da necessidade de um aprofundamento 

intelectual ou aperfeiçoamento do professor para lidar com tais questões, falta 

principalmente boa vontade, disposição e a capacidade de indignar-se diante da 
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injustiça. Diante das inúmeras lutas que se apresentam e o combate ao preconceito 

étnico-racial é uma delas, os professores entraram em um estado de letargia, 

inoperância e comodismo. Evidentemente o perfil do professor hoje é diferente do 

perfil do professor dos anos 1970 a 1990, que eram quase que invariavelmente 

profissionais sem a formação acadêmica, mas em geral, com algum conhecimento 

técnico sobre aquilo que lecionava. Hoje temos a educação básica repleta de 

professores licenciados, alguns especialistas, outros mestres, porém o 

comportamento deste professor é, em relação àquele citado anteriormente, tão 

conivente quanto, com relação aos problemas sociais inerentes a educação. Percebo 

cotidianamente, seja nos diálogos na sala dos professores, seja durante os 

planejamentos, não haver qualquer interesse em discutir questões essenciais a 

formação humana, como por exemplo o racismo; por outro lado a futilidade impera no 

status de quem parece ter alcançado a comodidade de não precisar preocupar-se. 

Concursos, competições e premiações promovidas por inúmeras empresas, 

viabilizadas e incentivadas pelas redes de ensino assumem a primazia do trabalho 

pedagógico e a prioridade no entusiasmo dos professores, que querem ser estrelas 

da educação, da mesma forma que o sistema de educação o faz com os alunos, 

dando-lhes medalhas, computadores e viagens, ao passo que aquilo que realmente 

pode traduzir-se em um processo de formação humana para construção de uma 

sociedade mais justa é quase sempre sufocado.  

Essa inoperância da educação, e mesmo da classe docente, faz parte dos 

esforços das elites dominantes de integrar a educação a uma agenda econômica; esta 

porém, não se encerra apenas na questão econômica, as alianças de classes e o 

poder destas conflitam constantemente sobre as questões culturais, de raça e de 

gênero (APPLE, 1998; TOSI, 2001). Michael Apple, em artigo traduzido e publicado 

por Tosi, define a posição da educação diante deste conflito: 

 

A educação é um lugar de conflito e de compromisso. Ela serve também 
como um espaço para amplas batalhas sobre o que as instituições 
deveriam fazer, a quem elas deveriam servir e quem deveria tomar as 
decisões. E, ainda, ela é, por si própria, uma das maiores arenas em 
que os recurso, o poder e a ideologia específicos das políticas, das 
finanças, do currículo, da pedagogia e da avaliação em educação são 
colocados em jogo. A educação, assim, é tanto causa quanto efeito, 
determinante e determinada (TOSI, 2001, p.113). 
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É possível concluir que a apresentação do vídeo possibilitou a captação das 

primeiras percepções dos alunos com relação ao preconceito étnico-racial. Os 

estudantes mostraram através de suas falas e repostas no questionário uma 

compreensão inicial da dinâmica das relações étnico-raciais estabelecidas dentro da 

escola e também em suas comunidades. Este ponto de partida levou à construção do 

primeiro autorretrato étnico-racial dos alunos, construído a partir do conhecimento que 

cada um deles possuía sobre seus familiares antes de realizarem a construção de 

seus heredogramas familiares. 

 

7.2.2 Os autorretratos étnico-raciais e a questão da identidade 

 

 Os primeiros autorretratos foram feitos logo após as discussões realizadas 

sobre o documentário apresentado. Diante das informações contidas no vídeo, houve 

a intenção de coletar dos alunos uma autodeclaração étnico-racial, a partir do que ele 

já conhecia sobre sua família, sobre suas origens. Neste momento os alunos tinham 

apenas um conhecimento tácito sobre sua origem e com ele se construiu étnico-

racialmente. 

 A produção do segundo autorretrato ocorreu na finalização da sequência 

didática, após o desenvolvimento de todas as atividades nela presentes e 

essencialmente após o trabalho investigativo para construção dos heredogramas 

familiares dos estudantes. Além da exposição dos conteúdos de Genética em sala de 

aula, os alunos construíram suas árvores genealógicas e ao mesmo tempo traçaram 

um perfil genotípico para dois fenótipos com a construção dos heredogramas. A partir 

dessa imersão em suas histórias familiares, das descobertas étnicas, os alunos foram 

novamente convidados a reconstruir seus autorretratos étnico-raciais. A análise 

destes não consistiu na crença exclusiva na mudança do discurso identitário do aluno,  

apesar de acreditar que essa era uma grande possibilidade, mas sim em uma 

possibilidade pedagógica de construção do conhecimento em Genética, um fazer 

pedagógico como aquele descrito por Maurice Blanchot: "[...] acolher o outro como 

outro e o estrangeiro como estrangeiro;[...]” (BLANCHOT,1969; SILVA, 2000.); Ele 

consistiu ainda na perspectiva de que a provocação no ato educativo promove a 

reflexão do estudante, permitindo que o mesmo se autoconstrua tão logo 

compreenda-se e situe-se comunitariamente, etnicamente e racialmente. 
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 Fizemos então um quadro comparativo (Quadro 7), contendo os dois 

autorretratos, o antes e o depois e analisamos a mudança, ou não, do discurso e de 

que forma o ensino de Genética contribuiu para isso: 

 

Quadro 7 - Descrição dos autorretratos (1 e 2, respectivamente) dos estudantes. 

ESTUDANTES AUTORRETRATO 1 AUTORRETRATO 2 
E01 “Os meus avós por parte de mãe 

são morenos e minha mãe também 
é morena. Os meus avós por parte 
de pai são brancos e meu pai 
também é branco e eu me 
considero branco.” 

“Meus bisavós por parte de pai são 
brancos e meu avô é branco, meus 
bisavós por parte de mãe são 
negros e minha avó é negra, minha 
mãe saiu Negra e o meu pai é 
branco e eu me considero branco.” 

E02 “Sobre a parte paterna minha avó 
tem um cabelo muito liso, ela é 
muito branca e talvez seja 
descendente de europeu, porque 
eu não tenho certeza, porque eu 
não pesquisei a fundo sobre as 
minhas etnias. E meu avô por parte 
de pai ele é muito moreno e tem um 
cabelo mais crespo, aí em questão 
da parte materna minha avó ela era 
muito morena e também tinha um 
cabelo crespo e era cacheado. 
Meu avô, acredito que seja bem 
moreno também, porque minha 
mãe saiu morena, morena meu 
caucasiana é... Aí deu minha mãe 
com o cabelo crespo e ela é 
morena também, ela tem o cabelo 
crespo e cacheado, e meu pai ele 
é bastante branco, é... Minha mãe 
falava que quando eu era pequeno, 
eu nasci com o cabelo liso e eu era 
muito branco e agora meu cabelo 
tá crespo, é ondulado e eu acredito 
que eu seja meio Pardo.” 

“De acordo com as pesquisas que 
fizemos descobrir várias 
informações sobre os meus 
antepassados, meus bisavós como 
exemplo. Descobri que meus 
bisavós tem descendência de 
africanos e de indígenas, eu ainda 
me considero uma pessoa com a 
pele mulata claro e cabelo ondulado 
por descendência mais do meu pai 
que tem o cabelo ondulado e a 
minha avó por parte paterna com 
cabelo liso e o meu avô com cabelo 
cacheado. Achei interessante 
também é que a mãe da minha 
bisavó, não pera, a minha bisavó foi 
achada na senzala, parece, eu 
acho.” 

E03 “A minha mãe é branca e tem 
cabelo liso e preto, a maioria da 
parte da família dela que eu 
conheço são todos brancos, 
raramente você vai ver um negro. 
A família do meu pai, ele é moreno, 
mas tem cabelo crespo. Toda parte 
da família dele são negros, a mãe 
dele a minha avó paterna, ela tem 
parentesco indígena, ela é morena 
e também tem o cabelo crespo, 
como vocês podem ver em mim eu 
nasci morena com cabelos lisos, 
que é também parte indígena que 

“Depois da pesquisa eu descobri 
que a família da minha mãe é na 
maioria todos mulatos claros, já na 
família do meu pai são mulatos 
médios. Eu descobri também que a 
minha tataravó era descendente de 
índios, ou seja, ela era índia e foi 
achada no mato. A família da minha 
mãe é da Bahia e os pais da minha 
avó nasceram em São Paulo em 
Jacupiranga e a minha mãe nasceu 
em São Paulo.  E eu, como minha 
família materna são mulatos claros 
dos cabelos lisos e já a família de 
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eu tenho parentesco bem longe, 
mas eu tenho, e eu me considero 
Negra.” 

meu pai são mulatos médios com 
alguns de cabelos lisos e outros 
ondulados e a minha tataravó foi 
achada no mato que ela era Índia, 
eu nasci mulata média do cabelo liso 
me considero dessa cor.” 

E04 “A minha mãe é descendente de 
índio, juntamente com meu pai que 
é de origem africana. A minha mãe 
ela tem um cabelo crespo, já o meu 
pai tem cabelo liso. Por parte de 
mãe os meus bisavós são índios 
também e já por parte do meu pai 
eu não sei dizer, realmente me 
considero negra, que é a cor da 
minha pele. Meu cabelo é crespo, 
porém eu me sinto empoderada 
com as tranças.” 

“A minha família ela é descendente 
de africanos, a maioria por parte de 
meus bisavós maternos. Já do meu 
pai é descendente de índios. Eu me 
considero negra. Já sofri bastante, 
ainda sofro bastante preconceito 
racial seja pela cor da minha pele ou 
pelo meu cabelo, por ele ser assim 
afro, eu gosto do meu jeito, não me 
trocaria não.” 

E05 “Eu tenho sobrenome italiano, 
meus tataravós vieram para o 
Brasil fugindo da guerra. Meu pai é 
branco e minha mãe é morena 
clara. Meu vô por parte de pai ele é 
pardo e meus avós por parte de 
mãe, meu vô é negro descendente 
de índio e minha avó por parte de 
mãe Eu nunca conheci. Eu me 
considero como branco.” 

“De acordo com a pesquisa que eu 
fiz eu descobri que eu tenho uma cor 
branca e com cabelo liso, meu pai 
também é branco e tem cabelo liso, 
minha mãe tem o cabelo ondulado e 
a cor dela é... mulata clara. Meus 
avós por parte de pai, meu vô é 
branco e tem um cabelo liso e minha 
avó é branca e tem o cabelo 
ondulado e meus avós por parte de 
mãe, meu vô é negro e tem o cabelo 
crespo e minha avó eu não sei qual 
a cor dela e qual tipo de cabelo que 
ela tem.” 

E06 “Bom, eu não tenho muito 
conhecimento sobre meu pai né? 
Não convivi muito com ele. Apesar 
de ele ser casado com a minha 
mãe com um ano de idade eles se 
separaram, então não tenho muito 
convívio. Então, mas puxando para 
o lado materno é que eu conheço 
mais a família da minha mãe, todos 
são negros, só que o meu pai 
apesar de eu não conhecer muito 
pelo pouco que eu convivi com ele, 
ele é branco. Então, somando-se 
as cores eu nasci pardo. Eu 
entendo eu sou pardo né, a não ser 
que se fazer uma pesquisa mais 
aprofundada eu posso saber mais 
minhas origens, mas até o 
momento eu sou uma pessoa 
parda.” 

“Minha mãe ela é de Minas Gerais, 
quer dizer a família da minha mãe é 
Minas Gerais, ela é do espírito 
santo, eu não tenho muito contato 
com meu pai, mas o meu pai 
Paulista e atualmente ele mora em 
Belo Horizonte. minha avó materna 
é descendente de índio, não 
conheço a tribo porque eu não 
consegui achar a informação mais 
certa sobre isso, mas eu quero 
descobrir a minha descendência de 
índio.” 

E07 “Então... Minha mãe, ela é 
descendente de negros, igual os 

“Bom através da pesquisa que a 
gente fez eu descobri um pouco 
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pais dela e os seus avós. Por parte 
do meu pai ele é meio, ele tem uma 
descendência já meio indígena, 
porque ele tem o cabelo liso e a 
pele um pouco mais clara. Eu me 
considero descendente de negro.” 

mais de minhas origens, os meus 
bisavós eles são todos negros  por 
parte de mãe e por parte de pai, e 
meus avós também são e minha 
mãe também é, ela é negra da 
minha cor e tem um cabelo crespo, 
meu pai é um pouco mais claro e 
tem um cabelo liso e eu me 
considero negro também do cabelo 
crespo.” 

E08 “Os meus avós por parte de pai eu 
não conheço muito, mas a minha 
avó eu sei que ela é branca e ela é 
de origem brasileira mesmo, ela 
não é de outro país. Os meus avós 
maternos, a minha avó ela é 
baiana de cabelos crespos. Ela é 
branca, e o meu avô ele é negro, 
mas ele é mineiro, ele tem um 
cabelo liso. A minha mãe ela é 
capixaba também que nem eu e 
ela é branca e também tem o 
cabelo liso e o meu pai ele já é 
mais escuro, um pouco mais 
escuro do que eu, ele também tem 
o cabelo crespo, mais ou menos 
assim né? E eu me considero uma 
pessoa... Quando eu era mais 
novo eu me considerava branco, 
agora hoje em dia eu me considero 
mais Pardo. Por conta de trabalho 
eu fiquei muito no sol né e eu me 
considero uma pessoa parda, 
dessa cor aqui.” 

“Basicamente com relação à 
pesquisa que eu fiz eu ainda me 
considero uma pessoa branca, e 
nessa pesquisa eu descobri que 
essa herança poligênica minha tem 
mais pela parte paterna da minha 
avó por parte de mãe. Basicamente, 
meus familiares são todos de Minas 
Gerais e da Bahia”. 

E09 “A minha família meu pai é moreno, 
minha mãe é branca e tem os olhos 
bem clarinhos, parecendo mel. 
Meu pai tem um olho meio escuro, 
e meu avô materno ele tem um 
olho bem azulzinho claro, os 
cabelos meio amarelados. Por 
parte de pai eu tenho o avô moreno 
e eu me considero uma pessoa 
parda.” 

“Sou conhecida por ter os cabelos 
ondulados os olhos castanhos 
escuros e a pele é... Mulata média 
eu sou descendente de índio como 
eu havia dito antes...  E enfim, essa 
sou eu.” 

E10 “Meus dois pais são pardos. Minha 
mãe tem um cabelo preto e 
ondulado e o meu pai tem o cabelo 
é... meio afro, mas ele é pardo 
também. Na parte da família da 
minha mãe, minha avó tem 
parentes índios, porém minha vó 
tem características brasileiras 
mesmo (risos).  Por parte da 
família do meu pai, é por parte da 

“Por parte de mãe minha família 
toda é branca de cabelo preto, liso 
ou ondulado. Eu só tenho uma 
bisavó que é morena e tem o cabelo 
ondulado, nem crespo nem 
cacheado, ondulado mesmo. Por 
parte de pai eu tenho duas pessoas 
da família que são negras, com 
cabelo crespo e ondulado e o resto 
da família toda parda, branca e com 
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minha avó, eles são descendentes 
de portugueses, é tanto que minha 
avó é bem clarinha e tem um 
cabelo bem liso e o meu vô é 
descendente de africano, porém 
ele não era negro e era pardo 
também e minha avó branca, então 
nasceu eu ... (risos), parda.” 

cabelo liso. Eu tenho cabelo 
cacheado e me considero parda, ou 
seja, mulata Clara. Eu descobri 
fazendo essa pesquisa, que meus 
avós, minha avó me contou, na 
verdade, que o tataravô do tataravô 
dela, a mulher dele foi caçada de 
corda no meio da selva, então tipo 
assim quando eu vi isso, história, 
tipo assim o índio foi caçado  de 
corda, é triste tá contando sobre 
isso.” 

FONTE: Elaborado pelos autores. 

 

Nos relatos dos alunos, o ato de falar de si e de seus familiares foi uma 

experiência inédita. Essa oportunidade se mostrou valiosa, enriquecedora e 

reveladora para maioria deles. Durante a produção das primeiras descrições nenhum 

aluno sentiu vergonha de falar de si, o que ficou perceptível foi uma indecisão, uma 

dúvida, por parte de alguns alunos no momento de identificar-se étnico-racialmente, 

o que em parte é compreensível, principalmente por não haver o subsídio da 

investigação para obtenção das informações pertinentes à construção desse 

manifesto identitário. O que temos então são declarações baseadas inicialmente no 

senso comum sobre a ancestralidade e o implícito sentimento de autopreservação 

que cresce dentro de cada pessoa à medida que ela se desenvolve em uma sociedade 

preconceituosa e racista. Ora, se racismo se relaciona diretamente com o conceito de 

raça no sentido de estabelecer as capacidades psicológicas, intelectuais, morais e 

estéticas dos grupos raciais baseadas em características físicas hereditárias 

(MUNANGA, 2003), fica evidente o desejo de ser classificado no grupo que detém os 

melhores adjetivos e todos privilégios disponíveis na sociedade. Mais do que isso, o 

real desejo do estudante é não ser estigmatizado, seja pela cor da pele, seja pelo tipo 

de seu cabelo ou pelo local onde nasceu. Nesse debate sobre estigmas Ianni (2004) 

nos diz que tais características fenotípicas acentuam-se constituindo o termo raça e à 

medida que as classificações e hierarquizações ocorrem na identificação dos 

indivíduos, os mesmos são priorizados ou subalternizados na trama das relações 

sociais, todo esse processo transforma essa marca fenotípica em estigma: 
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Aos poucos, o traço, a característica ou a marca fenotípica transfigura-se em 
estigma. Estigma esse que se insere e se impregna nos comportamentos e 
subjetividades, formas de sociabilidade e jogos de forças sociais, como se 
fosse “natural”, dado, inquestionável, reiterando-se recorrentemente em 
diferentes níveis das relações sociais, desde a vizinhança aos locais de 
trabalho, da escola à igreja, do entretenimento ao esporte, das atividades 
lúdicas às estruturas de poder (IANNI, 2004, p.23). 

 

Vejamos algumas das descrições que buscam essa acomodação: 

 “[…] meu avô, acredito que seja bem Moreno também, porque minha mãe saiu 

morena, morena meio caucasiana […]” E02 

“[…] o meu vô é descendente de africano, porém ele não era negro e era Pardo […]” 

E10 

“[…] Quando eu era mais novo eu me considerava branco […] Por conta de trabalho 

eu fiquei muito no sol né e eu me considero uma pessoa parda.” E08 

Novamente as expressões “moreno” e “morena” são prevalentes na fala dos 

estudantes, o que reforça a teoria do embranquecimento como tentativa de diluição 

da condição de negro (GUIMARÃES, 1995). O termo “caucasiano” utilizado pelo 

estudante E02 parece querer aproximar a condição “morena” à branca, uma tentativa 

de situar-se confortavelmente em uma condição que lhe parece mais favorável. A 

construção do segundo autorretrato de E02 porém, revela uma descoberta que o 

surpreende:  

“[...] achei interessante também, é que a mãe da minha bisavó, não, pera, a 

minha bisavó foi achada na senzala parece, eu acho.” E02 

Trazendo à tona novamente a questão do estigma, do estereótipo, Cavalleiro 

(2012) aponta que a ideologia que promove a sua criação conduz o indivíduo  a uma 

internalização de uma suposta inferioridade e isso acaba realmente o inferiorizando e 

o oprimindo, logo, é isso que leva o estudante (E10) afirmar que apesar de ser 

descendente de africanos, seu avô não era negro, por sua vez era pardo. Esse mesmo 

estudante, porém, após a construção de heredograma familiar, reconstrói seu relato 

com a seguinte descrição: 

“[...] Por parte de pai eu tenho duas pessoas da família que são negras, com 

cabelo crespo e ondulado [...]” E10 
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Como dito anteriormente, o conceito de raça nada tem a ver com a Biologia, 

entretanto, está impregnado de ideologia e ainda que não o faça explicitamente 

trabalha sempre em função do estabelecimento ou manutenção das relações de poder 

e domínio (MUNANGA, 2003). Dito isso, não podemos imaginar que seja possível em 

determinado momento nos identificarmos racialmente de uma maneira e em outro 

dado momento nos identificarmos de outra maneira, visto que a diferença não se 

estabelece pelo próprio indivíduo, mas pelos grupos hegemônicos que classificam os 

inúmeros grupos étnico-raciais. Logo, quando o estudante (E08) diz que se 

considerava branco, porém sua exposição ao sol o tornou pardo, um exemplo claro 

do genótipo interagindo com uma condição ambiental, ele desconsidera todo aspecto 

ideológico ao identifica-se racialmente.  

O que podemos dizer disso? Que alunos da terceira série do Ensino Médio não 

são capazes deste tipo de reflexão? Neste caso especificamente, fica claro que essa 

discussão dentro do conteúdo de Genética carece de uma bagagem de 

conhecimentos que devem ser promovidos e construídos, essencialmente, junto a 

outras disciplinas como História, Geografia, Sociologia e Filosofia. De fato, é 

significativo o número de iniciativas de professores que buscam o desenvolvimento 

de atividade educacionais que contribuem para o fortalecimento e valorização da 

diversidade cultural e étnico-racial, infelizmente o isolamento dessas atividades 

acabam por descontinuá-las e os comportamentos racistas e preconceituosos 

continuam presentes na escola (BRASIL, 2006). Tais inciativas devem, portanto, ser 

absorvidas, incorporadas pelo projeto político pedagógico das escolas, tendo as 

relações étnico-raciais atenção prioritária dentro das ações desenvolvidas, sendo o 

cotidiano e não o esporádico, dentro da formação humana do aluno. 

Os dados obtidos nas respostas dos alunos correspondem de fato ao que se 

espera de acordo a vasta literatura disponível (DAMATTA, 1981; GUIMARÃES, 1995; 

HALL, 2006; MUNANGA, 2006; SILVA, 2011; CAVALLEIRO, 2012). Declarar-se 

negro não é uma tarefa fácil, porque traz consigo todos os estigmas atribuídos a essa 

condição. Desta forma, existe uma sedução ao reconhecimento identitário cultural de 

unidade nacional, onde todos estamos inclusos e imbuídos de um sentimento 

nacionalista, todavia essa construção unifica os povos ao mesmo tempo em que 

valora e subalterniza as diferenças, por vezes suprimindo-as (SILVA, 2011). Por todas 
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essas razões, comemoramos os relatos dos estudantes que reconheceram a própria 

identidade negra: 

“[...] eu nasci morena com cabelos lisos, que é também parte indígena que eu 

tenho parentesco bem longe, mas eu tenho, e eu me considero negra.” E03 

“[...] eu me considero Negra, já sofri bastante, ainda sofro bastante preconceito 

racial, seja pela cor da minha pele ou pelo meu cabelo, por ele se assim afro. Eu gosto 

do meu jeito, não me trocaria não.” E04 

“[...] eu me considero negro também do cabelo crespo.” E07 

Não é possível dizer se eles compreendem o peso ideológico deste 

reconhecimento, sendo notável a superação e coragem dos mesmos, postas a 

dificuldades impostas, segundo Silva, para tal construção: 

A construção e a reconstrução de uma identidade negra são feitas num 
processo de avanços e recuos, de seguranças e incertezas, uma vez que 
dificultam a assunção da identidade negra: o ideal branco de ego; a 
retroalimentação dos preconceitos através de mecanismos expandidos pelas 
agências de socialização, como a mídia e a educação formal; a mestiçagem 
ideológica e cultural; a ausência de sentido comum de identidade étnica e a 
exclusão econômica (SILVA, 2011, p.93). 

 

 A atividade de construção dos autorretratos étnico-raciais não teve como 

premissa a simples demonstração do quanto o africano ou indígena fazem parte da 

constituição do povo brasileiro, a idéia, o objetivo, foi possibilitar que o  aluno tivesse 

contato com sua ancestralidade étnica-racial, permitindo ao mesmo descobrir-se, 

identificar-se e posicionar-se diante dos dilemas sociais atuais, sobretudo 

concernentes à dinâmica das relações étnico-raciais. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embasado na pesquisa realizada, onde verificou-se as contribuições que a 

aplicação de uma sequência didática que utilizou a construção de árvores 

genealógicas e a temática do preconceito étnico-racial para o ensino de Genética, foi 

possível concluir que a abordagem de temas de grande relevância social, como o 

racismo, pode contribuir significativamente para a aprendizagem de Genética no 

Ensino Médio.  

O uso das árvores genealógicas como ferramenta pedagógica para a 

construção de heredogramas familiares revelou grande eficiência diante dos 

resultados obtidos. Os alunos conseguiram de forma proficiente desenvolver as 

atividades da sequência, mostrando assimilação dos conteúdos em face a ludicidade 

com a qual os temas foram apresentados. Essa estratégia aliada ao trabalho 

investigativo desenvolvido pelos alunos junto aos seus familiares permitiu concatenar 

o ato pedagógico ao cotidiano, motivando o estudante na construção do próprio 

conhecimento. É importante ressaltar que o uso de heredogramas é recorrente no 

ensino de Genética no Ensino Médio, sobretudo por constar em todos os livros 

didáticos da etapa, porém é quase invariavelmente feito a partir de exemplos já 

prontos, seja nos próprios livros ou extraídos da internet. Por essa razão, ressaltamos 

que tornar o estudante o próprio exemplo para sua aprendizagem foi o fator inovador 

e investigativo na execução da Sequência didática. 

O trabalho revelou também que na educação pública a invisibilidade dos temas 

de grande relevância social continua sendo sistematicamente mantida. Conectar a 

temática das relações étnico-raciais e o preconceito aos conteúdos de Biologia e em 

especial ao de Genética se constitui um desafio. Porém, revelou-se possível e 

eficiente, pois existe o desejo por discutir, questionar e contestar tais problemas. Estes 

anseios dos alunos ficam por vezes, ou constantemente, preteridos em função da 

concepção bancária de educação. Atualmente são ainda mais subalternizados pela 

imersão a qual os jovens são submetidos constantemente na lógica da 

competitividade, empregabilidade e consumismo, inclusive e na maioria dos casos 

dentro das próprias escolas. 
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Os resultados das discussões, os debates realizados, a apresentação do 

documentário mostraram-se momentos promissores de formação humana, os alunos 

sentiram-se valorizados ao poderem se expressar, oralmente ou respondendo aos 

questionários, eles fizeram relatos que possivelmente não teriam feito em nenhum 

outro momento de sua vida com estudante, o que demonstra o significado e a 

relevância de propostas pedagógicas que permitam aos estudantes verbalizarem 

suas inquietações. Todo esse fazer pedagógico, direcionado, permitiu ao aluno 

enxergar um significado no aprendizado de Genética, para além dos resultados 

quantitativos o avanço nos ganhos qualitativos, na formação humana foi a mais 

perceptível. 

A análise dos questionários e autorretratos dos estudantes evidenciou o quanto 

é preciso avançar nas discussões sobre racismo, xenofobia e tantas outras formas de 

preconceito e discriminação dentro das escolas. As percepções obtidas revelam que 

eles conseguem compreender a existência do racismo, suas longínquas raízes e os 

prejuízos sociais decorrente dele. Entretanto, o relato dos alunos mostra que a maioria 

deles não concebem o racismo em sua própria vida, não o percebem na escola e nem 

mesmo no cotidiano, atrelando o preconceito étnico-racial sempre ao ato racismo, não 

o enxergam estruturalmente ou o quanto é institucionalizado. 

Ao concluir compreendemos que desenvolver o ensino de Genética atrelado a 

discussões sobre as relações étnicos-raciais contribuiu significativamente para o 

aprendizado de Genética. No entanto, ficou claro que discutir racismo e preconceito 

étnico demandam um trabalho permanente desde as primeiras etapas do processo 

educativo e que a disciplina de Biologia no ensino médio, apesar de poder contribuir 

para esse diálogo, necessita de companhia de áreas afins, requer 

transdisciplinaridade e um trabalho interdisciplinar. De toda forma, a ausência destes 

requisitos não poderá jamais se constituir em barreira para o desenvolvimento de uma 

práxis educativa emancipadora, independente da área de conhecimento. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE BIOLOGIA EM REDE 

NACIONAL 

 

GENÉTICA NO ENSINO MÉDIO: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA ENSINAR 
HERANÇAS GENÉTICAS A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DE ÁRVORES 
GENEALÓGICAS E DAS DISCUSSÕES SOBRE O PRECONCEITO ÉTNICO-
RACIAL 

CÓDIGO Nº________ 

APÊNDICE A 

ROTEIRO PARA INTERAÇÕES DISCURSSIVAS SOBRE O PROGRAMA 
DOCUMENTÁRIO “UM PÉ DE QUÊ? GUINÉ”. 

01º Qual sua primeira impressão sobre o documentário? O que mais lhe chamou a 

atenção? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

02º Com relação as questões étnicas-raciais, qual a sua opinião após o vídeo sobre 

os preconceitos de cor e origem no Brasil? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

03º O vídeo nos traz informações valiosas sobre os aspectos genéticos da formação 

do povo brasileiro, a partir destas informações, como você definiria a formação étnico-

racial de sua região? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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04º Você compreende ou acredita que existe em sua comunidade escolar 

manifestações de preconceito de cor e/ou origem? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE BIOLOGIA EM REDE 

NACIONAL 

 
GENÉTICA NO ENSINO MÉDIO: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA ENSINAR 
HERANÇAS GENÉTICAS A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DE ÁRVORES 
GENEALÓGICAS E DAS DISCUSSÕES SOBRE O PRECONCEITO ÉTNICO-
RACIAL 

CÓDIGO  Nº ______ 

 

APÊNDICE B 

Elabore um autorretrato étnico-racial a partir de nossos debates e de sua 
história de vida. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



101 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE BIOLOGIA EM REDE NACIONAL 

GENÉTICA NO ENSINO MÉDIO: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA ENSINAR HERANÇAS GENÉTICAS A PARTIR DA 
CONSTRUÇÃO DE ÁRVORES GENEALÓGICAS E DAS DISCUSSÕES SOBRE O PRECONCEITO ÉTNICO-RACIAL 

Código: _____ 

APÊNDICE C  

Aula 5: Simulando a transmissão de algumas características humanas (AMABIS, 2010) 

 

Pai Mãe Pai Mãe Genótipo Fenótipo
Rosto
Cabelo
Sobrancelha
Olhos
Nariz
Boca
Orellha

Genótipo Fenótipo Filho
Característica
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE BIOLOGIA EM REDE 

NACIONAL 

 

GENÉTICA NO ENSINO MÉDIO: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA ENSINAR 
HERANÇAS GENÉTICAS A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DE ÁRVORES 
GENEALÓGICAS E DAS DISCUSSÕES SOBRE O PRECONCEITO ÉTNICO-
RACIAL 

 

APÊNDICE D  

Roteiro para construção das Árvores Genealógicas 

1. Realizar uma pesquisa sobre a ascendência mais longínqua possível. Ex: pais, 
avós paternos, avós maternos, bisavós paternos, bisavós maternos e assim 
sucessivamente; 

 

2. Dentro da pesquisa dos familiares buscar identificar dois fenótipos para cada 
membro da árvore genealógica: o tipo do cabelo e a cor da pele. 
 

 

 

 

 

 



103 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE BIOLOGIA EM REDE 

NACIONAL 

GENÉTICA NO ENSINO MÉDIO: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA ENSINAR 
HERANÇAS GENÉTICAS A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DE ÁRVORES 
GENEALÓGICAS E DAS DISCUSSÕES SOBRE O PRECONCEITO ÉTNICO-
RACIAL 

 

Padrões genotípicos e fenotípicos para cor da pele e tipo de cabelo em seres 
humanos. 

 

 

 

 

Ao montar sua árvore genealógica pesquise com afinco seu ascendente mais 
longínquo possível, observando sempre o fenótipo para as características apontadas 
neste roteiro. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE BIOLOGIA EM REDE 

NACIONAL 

 

Nº____ 

APÊNDICE E 

PRODUÇÃO DOS HERDOGRAMAS COM OS RESPECTIVOS GENÓTIPOS PARA 
CADA MEMBRO DA ÁRVORES GENEALÓGICA 

A partir das tabelas determine os genótipos dos membros de sua árvore genealógica, 
considerando os fenótipos apresentados para o tipo do cabelo e a cor da pele. 
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Bisavós 

Familiar
I -1
I -2
I - 3
I - 4
I - 5
I - 6
I - 7
I-8

Fenótipo Genótipo
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Avós 

 
 

Pais 

Familiar
III -1
III -2

Fenótipo Genótipo

 

 

Você 

Familiar Fenótipo Genótipo
IV -1  

 

 

Resultados (para uso exclusivo do pesquisador): 

 Cor da pele % Tipo de cabelo % 

Acertos     

Erros     

   

 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

Familiar
II -1
II -2
II - 3
II - 4

Fenótipo Genótipo
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE BIOLOGIA EM REDE 

NACIONAL 

 

GENÉTICA NO ENSINO MÉDIO: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA ENSINAR 
HERANÇAS GENÉTICAS A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DE ÁRVORES 
GENEALÓGICAS E DAS DISCUSSÕES SOBRE O PRECONCEITO ÉTNICO-
RACIAL 

CÓDIGO  Nº ______ 

APÊNDICE F 

Elabore um auto-retrato étnico-racial a partir de nossos debates e de sua árvore 
genealógica. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE BIOLOGIA EM REDE 

NACIONAL 

 

GENÉTICA NO ENSINO MÉDIO: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA ENSINAR 
HERANÇAS GENÉTICAS A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DE ÁRVORES 
GENEALÓGICAS E DAS DISCUSSÕES SOBRE O PRECONCEITO ÉTNICO-
RACIAL 

CÓDIGO  Nº ______ 

APÊNDICE G 

Questionário aplicado por meio do aplicativo WhatsApp 

 

01º As atividades desenvolvidas na sequência didática contribuíram para seu 

aprendizado em Genética? 

 

02º As discussões sobre as relações étnico-raciais lhe motivaram a estudar Genética? 
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APÊNDICE H  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DESTINADO AOS PAIS 
OU RESPONSÁVEIS LEGAIS 

 

O(a) menor _____________________________________________________pelo 

(a) qual o (a) senhor (a) é responsável está sendo convidado a participar da pesquisa 

intitulada Genética no Ensino Médio: Uma sequência didática para ensinar herança 

poligênica a partir da construção de árvores genealógicas, sob a responsabilidade 

de Tiago de Freitas Silva, aluno do programa de Pós Graduação Profbio, modalidade 

Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional, na Universidade 

Federal do Espírito Santo, Campus São Mateus, Centro Universitário Norte do 

Espírito Santo – CEUNES. 

 

Justificativa: 

 

Desenvolver e problematizar questões  étnico-raciais  dentro  do ensino de heranças 

genéticas  através de estratégias e metodologias que promovam a reflexão em sala 

de aula, e fora dela, cumpre a função social do conhecimento científico, em especial 

na transformação de comportamentos racistas e na marginalização de determinadas 

populações. Dessa forma, a abordagem investigativa desenvolvida nesta pesquisa 

favorece a aprendizagem efetiva e significativa dentro do ensino de genética. 

 

Objetivos da Pesquisa: 

 

Analisar as contribuições para o aprendizado de genética a partir da aplicação de uma 

sequência didática, fazendo uso da construção das árvores genealógicas dos alunos 

e das discussões sobre preconceito étnico-racial; 

Identificar e elaborar junto aos alunos as árvores genealógicas para as características 

cor da pele e tipo do cabelo; 

Promover discussões sobre racismo e preconceito étnico a partir das árvores 

genealógicas produzidas pelos alunos; 

Descrever e analisar as percepções dos alunos sobre o preconceito étnico e a 

xenofobia. 
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Procedimentos para obtenção dos dados: 

 

Será desenvolvida uma sequência didática para o ensino de Genética, com 

estudantes de uma escola estadual no município de Montanha – ES, do conteúdo 

heranças poligênicas. Nessa sequência os participantes produzirão suas árvores 

genealógicas para dois fenótipos específicos: cor da pele e tipo de cabelo. Os 

estudantes construirão os heredogramas de suas árvores genealógicas, com os 

genótipos de cada membro da árvore. Ainda como atividade da sequência irão 

construir autorretratos étnico raciais, no início do desenvolvimento da sequência e ao 

fim da aplicação da mesma. Estes dados serão documentados em vídeos, em 

banners, e em textos que serão posteriormente avaliados e analisados para 

verificação da efetividade da sequência didática no processo de ensino-

aprendizagem. 

Riscos e Desconfortos: 

Toda pesquisa com seres humanos envolve riscos em tipos e graus variados. Por 

envolver o desenvolvimento de práticas educativas que exploram, investigam o 

histórico familiar e a hereditariedade, pode haver constrangimento dos envolvidos na 

situação de ensino e aprendizado e alterar a dinâmica das relações de ensino ali 

instauradas. Em casos de ocorrência com relação aos riscos e desconfortos será dada 

assistência imediata que se configura na assistência emergencial e sem ônus de 

qualquer espécie ao participante da pesquisa, em situações em que este dela 

necessite e assistência integral, que é aquela prestada para atender complicações e 

danos decorrentes, direta ou indiretamente, da pesquisa. Ao aluno será permitido, 

ainda, abster-se da participação das atividades propostas sem prejuízo para o mesmo. 

Diante de eventuais danos ocasionados pela pesquisa será garantida a indenização 

aos participantes. 

Benefícios: 

 

Os benefícios dessa pesquisa estão relacionados à contribuição da melhoria das 

práticas pedagógicas no que se refere à transversalidade de temas das variadas áreas 

do conhecimento, Ciências da Natureza e Matemática, Ciências Humanas e Códigos 

e Linguagens, destacando interface com o ensino de Genética no ensino médio, 
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relação com o currículo oficial de Biologia, amplitude dos conceitos, possibilidades 

para o ensino investigativo, entre outros. Convém ressaltar que as propostas 

educativas da sequência didática irão favorecer a autonomia dos alunos para que 

possam aprender mais significativamente, tanto no âmbito individual como coletivo, 

sobretudo do âmbito escolar e comunitário, pois os mesmos serão protagonistas no 

processo de ensino aprendizagem. Dessa forma, a sequência didática não será um 

método pedagógico estático, rígido e frio, mas dinâmico e flexível, pois em cada grupo 

de participante inúmeras realidades, sejam de ordem genética, cultural ou étnico 

raciais poderão emergir a partir das construções dos participantes, e essa 

características torna o produto ainda mais apropriado à reprodução em outros lugares 

e espaços. 

 

Garantia de ressarcimento: 

 

Há garantia de ressarcimento, caso haja despesas decorrentes dessa pesquisa, como 

também garantia de indenização, diante de eventuais danos, através da cobertura 

material para a reparação. 

Garantia do Sigilo e Privacidade: 

É importante ressaltar que os dados dos participantes da pesquisa, bem como da 

escola, serão mantidos em sigilo, durante todas as fases da pesquisa, inclusive após 

publicação. Nesse sentido, os nomes dos participantes da 

pesquisa na escrita dos resultados e análise dos dados serão fictícios. A participação 

nessa pesquisa é voluntária, caso você opte por não autorizar a participação do (a) 

menor, não terá nenhum prejuízo e você não mais será contatado (a) pelo 

pesquisador. Os dados serão mantidos em arquivo, físico e digital, sob guarda e 

responsabilidade, por um período de 5 anos após o término desta pesquisa e, depois, 

serão descartados. 

Garantia de recusa em Participar da Pesquisa e/ou Retirada de Consentimento: 

O (A) Sr. (A) não é obrigado (a) a autorizar a participação do menor pelo qual 

o Sr. (A) é responsável a participar da pesquisa, 

podendo deixar de participar dela a qualquer momento de sua execução, sem que 
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haja penalidades ou prejuízos decorrentes de sua recusa. Caso decida retirar seu 

consentimento, o (a) Sr (a) não mais será contatado (a) pelo pesquisador. 

 

Uso de Imagem: 

 

Depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e 

benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso da imagem, 

do (a) menor pelo (a) qual sou responsável legal, autorizo, ao professor pesquisador, 

a utilizar as imagens que se façam necessárias, sem quaisquer ônus financeiros a 

nenhuma das partes. Ao mesmo tempo, autorizo a utilização para fins científicos, no 

decorrer da coleta de dados, em apresentações e publicações. Conforme consta no 

termo dea utorização para uso de imagem destinado aos pais ou responsáveis legais. 

Esclarecimento de dúvidas: 

 

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa ou para relatar algum problema, o (a) Sr. (A) 

pode contatar ao pesquisador Tiago de Freitas Silva, nos telefones (27) 99642-2137 

ou (27) 99857-6435 e e-mail: timaodefreitas@gmail.com.  O (A) Sr (A) também pode 

contatar o Comitê de Ética em Pesquisa – Campus do Ceunes pelo telefone (27) 3312-

1519, e-mail: cepceunes@gmail.com/ comitedeetica.ceunes@institucional.ufes.br, 

endereço Rodovia BR 101 Norte, Km 60, Bairro Litorâneo, São Mateus, ES, CEP: 

29.932-540. 

Nesse sentido, gostaria de contar com a sua colaboração, através de seu 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DOS PAIS OU 

RESPONSÁVEIS LEGAIS 

Eu_____________________________________________________________, 

declaro que fui verbalmente informado (a) e esclarecido (a) sobre o presente 

documento, entendendo todos os termos acima expostos, e que voluntariamente 

aceito a participação do (a) menor pelo (a) qual sou responsável e compreendo que 

posso retirar meu consentimento e interrompê-lo a qualquer momento, sem 

penalidade. Também declaro ter recebido uma via deste Termo de Consentimento 
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Livre e Esclarecido, de igual teor, assinada pela pesquisadora principal e rubricada 

em todas as páginas. 

Montanha - ES,   de _____________________de 2019. 

 

___________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO PAI/OU MÃE/OU RESPONSÁVEL LEGAL 

 

Na qualidade de pesquisador responsável pela pesquisa Genética no Ensino Médio: 

Uma sequência didática para ensinar herança poligênica a partir da construção de 

árvores genealógicas, eu Tiago de Freitas Silva, declaro ter cumprido as exigências 

da Resolução CNS 510/16, a qual estabelece diretrizes e normas regulamentadoras 

de pesquisas envolvendo seres humanos. 

 

Montanha - ES, ______  de ________________________ de 2019. 

 

___________________________________________________________________ 

Tiago de Freitas Silva 

ASSINATURA DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 
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APÊNDICE I  

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado participante _________________________________________________, 

você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa intitulada Genética no 

Ensino Médio: Uma sequência didática para ensinar heranças poligênicas a partir da 

construção de árvore genealógica,  sob a responsabilidade de Tiago de Freitas Silva, 

matricula nº 2018230496, aluno do programa de Pós Graduação Profbio, modalidade 

Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional, na Universidade 

Federal do Espírito Santo, Campus São Mateus, Centro Universitário Norte do Espírito 

Santo – CEUNES.  

Justificativa: 

Desenvolver e problematizar questões étnico-raciais dentro do ensino de heranças 

genéticas através de estratégias e metodologias que promovam a reflexão em sala de 

aula, e fora dela, cumpre a função social do conhecimento científico, em especial na 

transformação de comportamentos racistas e na marginalização de determinadas 

populações. Dessa forma, a abordagem investigativa desenvolvida nesta pesquisa 

favorece a aprendizagem efetiva e significativa dentro do ensino de genética 

Objetivos da Pesquisa: 

Analisar as contribuições para o aprendizado de genética a partir da aplicação de uma 

sequência didática, fazendo uso da construção das árvores genealógicas dos alunos 

e das discussões sobre preconceito étnico-racial; 

Identificar e elaborar junto aos alunos as árvores genealógicas para as características 

cor da pele e tipo do cabelo; 

Promover discussões sobre racismo e preconceito étnico a partir das árvores 

genealógicas produzidas pelos alunos; 

Descrever e analisar as percepções dos alunos sobre o preconceito étnico e a 

xenofobia. 

 

Procedimentos para obtenção dos dados: 
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A sua participação consistirá em realizar atividades investigativas presentes em uma 

sequência investigativa elaborada para o ensino de Genética, em especial de 

heranças poligênicas, para a construção de árvores genealógicas e os respectivos 

heredogramas das mesmas. Na construção dessa árvore genealógica informações 

sobre dois fenótipos serão obtidas: cor da pele e tipo de cabelo. A partir dos dados 

obtidos será construído um autorretrato étnico-racial do participante.  

Riscos e Desconfortos: 

Toda pesquisa com seres humanos envolve riscos em tipos e graus variados. Por 

envolver o desenvolvimento de práticas educativas que exploram, investigam o 

histórico familiar e a hereditariedade, pode haver constrangimento dos envolvidos na 

situação de ensino e aprendizado e alterar a dinâmica das relações de ensino ali 

instauradas. Em casos de ocorrência com relação aos riscos e desconfortos será dada 

assistência imediata que se configura na assistência emergencial e sem ônus de 

qualquer espécie ao participante da pesquisa, em situações em que este dela 

necessite e assistência integral, que é aquela prestada para atender complicações e 

danos decorrentes, direta ou indiretamente, da pesquisa. Ao aluno será permitido, 

ainda, abster-se da participação das atividades propostas sem prejuízo para o mesmo. 

Diante de eventuais danos ocasionados pela pesquisa será garantida a indenização 

aos participantes. 

Benefícios: 

Os benefícios dessa pesquisa estão relacionados à contribuição da melhoria das 

práticas pedagógicas no que se refere à transversalidade de temas das variadas áreas 

do conhecimento, Ciências da Natureza e Matemática, Ciências Humanas e Códigos 

e Linguagens, destacando interface com o ensino de Genética no ensino médio, 

relação com o currículo oficial de Biologia, amplitude dos conceitos, possibilidades 

para o ensino investigativo, entre outros. Convém ressaltar que as propostas 

educativas da sequência didática irão favorecer a autonomia dos alunos para que 

possam aprender mais significativamente, tanto no âmbito individual como coletivo, 

sobretudo do âmbito escolar e comunitário, pois os mesmos serão protagonistas no 

processo de ensino aprendizagem. Dessa forma, a sequência didática não será um 

método pedagógico estático, rígido e frio, mas dinâmico e flexível, pois em cada grupo 



116 

 

 

de participante inúmeras realidades, sejam de ordem genética, cultural ou étnico 

raciais poderão emergir a partir das construções dos participantes, e essas 

características torna o produto ainda mais apropriado à reprodução em outros lugares 

e espaços. 

Garantia de ressarcimento: 

Há garantia de ressarcimento, caso haja despesas decorrentes dessa pesquisa, como 

também garantia de indenização, diante de eventuais danos, através da cobertura 

material para a reparação. 

Garantia do Sigilo e Privacidade: 

É importante ressaltar que os dados dos participantes da pesquisa, bem como da 

escola, serão mantidos em sigilo, durante todas as fases da pesquisa, inclusive após 

publicação. Nesse sentido, os nomes dos participantes da pesquisa na escrita dos 

resultados e análise dos dados serão fictícios. A participação nessa 

pesquisa é voluntária, caso você opte por não autorizar a participação do (a) menor, 

não terá nenhum prejuízo e você não mais será contatado (a) pela pesquisador. Os 

dados serão mantidos em arquivo, físico e digital, sob guarda e responsabilidade, por 

um período de 5 anos após o término desta pesquisa e, depois, serão descartados. 

Uso de Imagem: 

Depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e 

benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso da imagem, 

do(a) menor pelo (a) qual sou responsável legal, autorizo, ao professor pesquisador, 

a utilizar as imagens que se façam necessárias, sem quaisquer ônus financeiros a 

nenhuma das partes. Ao mesmo tempo, autorizo a utilização para fins científicos, no 

decorrer da coleta de dados, em apresentações e publicações. Conforme consta no 

termo de autorização para uso de imagem destinado aos pais ou responsáveis legais. 

Esclarecimento de dúvidas: 

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa ou para relatar algum problema, o (a) Sr. (A) 

pode contatar ao pesquisador Tiago de Freitas Silva, nos telefones (27) 99642-2137, 

e-mail: timaodefreitas@gmail.com. O (A) Sr (A) também pode contatar o Comitê de 

Ética em Pesquisa – Campus do Ceunes pelo telefone (27) 3312-1519, e-mail: 
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cepceunes@gmail.com/ comitedeetica.ceunes@institucional.ufes.br, endereço 

Rodovia BR 101 Norte, Km 60, Bairro Litorâneo, São Mateus, ES, CEP: 29.932-540. 

Nesse sentido, gostaria de contar com a sua colaboração, através de seu 

Assentimento Livre e Esclarecido. 

DECLARAÇÃO DE ASSENTIMENTO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Declaro que fui verbalmente fui informado (a) e esclarecido (a) pelo pesquisador 

responsável do presente estudo sobre os detalhes descritos neste documento. 

Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar, e que posso interromper a minha 

participação a qualquer momento sem dar uma razão. Eu concordo que os dados 

coletados para o estudo sejam usados para o propósito acima descrito. Entendi a 

informação apresentada neste TERMO DE ASSENTIMENTO e tive a oportunidade de 

fazer perguntas, assim como, todas as minhas perguntas foram respondidas. Recebi 

uma via deste Termo de Assentimento, de igual teor, assinada pela pesquisadora 

principal e rubricada em todas as páginas. 

 

Montanha - ES, ____ de _________________de 2019. 

___________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO (A) ALUNO (A) PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Na qualidade de pesquisador responsável pela pesquisa Genética no Ensino Médio: 

Uma sequência didática para ensinar herança poligênica a partir da construção de 

árvores genealógicas, eu Tiago de Freitas Silva, declaro ter cumprido as exigências 

da Resolução CNS 510/16, a qual estabelece diretrizes e normas regulamentadoras 

de pesquisas envolvendo seres humanos. 

Montanha - ES, __         de                                            de 2019. 

 

_______________________________________________ 

Tiago de Freitas Silva 

 

ASSINATURA DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 
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ANEXOS 
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PRODUTO 
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