
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS MESTRADO 

PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA  

PROFBIO - UFMT 

 

 

 

CONSTRUÇÃO DE UM PAINEL INTERATIVO PARA O 

ENSINO DE GENÉTICA COM OS ALUNOS DA 

MODALIDADE EJA -  EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 

THAÍS DE ARAÚJO GALVÃO 

 

 

 

 

 

CUIABÁ – MT 2020 

 
 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS MESTRADO 

PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA  

PROFBIO - UFMT 

 

 

 

CONSTRUÇÃO DE UM PAINEL INTERATIVO PARA O 

ENSINO DE GENÉTICA COM OS ALUNOS DA 

MODALIDADE EJA -  EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 

THAÍS DE ARAÚJO GALVÃO 

 

 

 

 

 

PROF (a). DR (a). LENICY LUCAS DE MIRANDA CERQUEIRA 

CUIABÁ – MT 2020 

 

Trabalho de Conclusão de Mestrado 

apresentado ao Programa de Pós-Graduação 

em Ensino de Biologia da Universidade Federal 

de Mato Grosso, como parte dos requisitos para 

obtenção do título de Mestre em Ensino de 

Biologia. 



FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOLHA DE APROVAÇÃO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais, Alpiniano e 

Joaquina, aos meus irmãos Heitor e Isadora, por todo 

apoio, carinho, força e incentivo 



AGRADECIMENTOS 

 

À Universidade Federal de Mato Grosso. 

Ao Instituto de Biociências. 

Ao Profbio UFMT. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código 

de Financiamento 001.  

À Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves. 

À orientadora Drª Lenicy Lucas de Miranda Cerqueira, por aceitar me orientar, pela orientação, 

paciência e por toda contribuição. 

Ao corpo docente do curso de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia, pelas valiosas 

contribuições para a minha formação. 

Aos colegas de curso, pelos momentos vividos, que vou levar comigo por toda vida.  

Ao meu companheiro Fernando, por sempre estar ao meu lado. 

A minha amiga e prima Mayara, por ter me dado suas ricas contribuições durante a caminhada, 

por estar sempre ao meu lado, me incentivando e me dando apoio. 

Ao meu amigo José, por suas contribuições, pelo apoio, pelo incentivo e pela palavra amiga. 

À minha família, pelo incentivo. 

A todos que de alguma forma contribuíram durante a minha caminhada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que 

tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é 

esperar” 

Paulo Freire 



EXPERIÊNCIA NO PROFBIO 

Concluí o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Mato 

Grosso em setembro de 2017. Durante a graduação, fui despertada a dar continuidade nos 

estudos e me veio a vontade de fazer mestrado. Após a conclusão da graduação, e almejando 

exercer minha profissão, surgiu a oportunidade de ministrar aulas no Estado, foi uma alegria 

enorme e acompanhado com a alegria veio o medo em estar pela primeira vez na prática 

docente, apenas trazendo comigo a bagagem da graduação e dos estágios da graduação, a 

respeito dos quais me sinto privilegiada. No início do ano de 2018, comecei a dar aulas de 

Biologia em turmas da Modalidade de Jovens e Adultos, levando comigo a vontade de fazer o 

mestrado e no mesmo ano sair o edital do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia 

(PROFBIO), não pensei muito e fiz minha inscrição e depois a prova. Quando saiu o resultado 

e meu nome na lista dos aprovados, foi uma satisfação imensa, algo que não dá para ser 

definido. Naquele momento, senti que haveria oportunidade de crescimento profissional e 

pessoal. 

O Profbio trouxe valiosas contribuições para minha carreira profissional e pessoal. Tive o 

privilégio de rever os professores exemplares que tive na graduação e de conhecer meus colegas 

de curso que viveram comigo durante essa etapa que foi importantíssima na minha vida. A 

aceitação por me orientar e as contribuições que recebi da minha orientadora Dra. Lenicy Lucas 

de Miranda Cerqueira, foram decisivas e me encorajou para chegar até aqui. Sou grata por isso. 

Sem eles nada seria possível.  

O Profbio me proporcionou um enriquecimento na minha carreira profissional, no meu primeiro 

ano de experiência na docência, estar cursando o mestrado me fez mudar a forma de trabalhar 

com os alunos, sempre buscando a melhor forma e a melhor metodologia, me fez querer 

aprender mais e aprendi muito durante os temas, nas aplicações em sala de aula durante os 

temas em que pude vivenciar o que aprendi na teoria, a abordagem investigativa, tudo 

contribuiu para uma melhora positiva. Se hoje anseio buscar mais conhecimentos e melhorar 

minha prática docente, grande parte disso foi o Mestrado Profissional em Ensino de Biologia 

que me proporcionou. 

Thaís de Araújo Galvão 

 

 



RESUMO 

Diante da necessidade de melhorias na Educação Básica na modalidade de ensino de jovens e 

adultos e pretendendo utilizar metodologias que tenham o maior envolvimento dos discentes, o 

presente trabalho trata-se da elaboração de um modelo didático que busca auxiliar os alunos 

dessa modalidade no processo de ensino e aprendizagem, aproximando a teoria do ensino de 

genética a sua visão de mundo. O trabalho foi desenvolvido em seis etapas, sendo a primeira e 

segunda realizadas por meio de uma aula expositiva e dialogada. A terceira etapa consistiu na 

aplicação de questionário, a partir do qual foi avaliada a compreensão dos discentes sobre o 

tema abordado. Na quarta e quinta etapas, houve a confecção do painel interativo (modelo 

didático) e a contextualização. Na sexta e última etapa, o questionário anteriormente respondido 

foi reaplicado com alterações a fim de avaliar o antes e o depois da utilização do modelo 

didático. A confecção do painel interativo foi uma maneira eficiente de sistematização, 

importante para o amadurecimento de conceitos anteriormente trabalhados, pois a motivação, 

a interação com os colegas e o desafio no ato da montagem levaram os alunos a compreenderem 

os conceitos abordados de forma agradável, efetivando o aprendizado de forma oposta ao 

método tradicional. 

 

Palavras-chaves: Metodologia ativa. Modelo didático. Biologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRATC 

In view of the need for improvements on Basic Education, in the modality of youth and adults 

education, and intending to use methodologies with the greatest involvement of students, this 

academic research deals with the elaboration of a didactic model that seeks to assist students in 

such modality on the teaching and learning process, bringing the theory of genetics teaching 

closer to their worldview. This research was developed in six stages, the first and second being 

carried out through an expository and conversational class. The third stage consisted of the 

application of a questionnaire, from which the students' understanding of the topic addressed 

was assessed. In the fourth and fifth stages, the interactive panel (didactic model) was made 

and contextualized. In the sixth and final stage, the previously answered questionnaire was 

reapplied with changes, in order to assess the before and after of the use of the didactic model. 

The making of the interactive panel was an efficient way of systematization, important for the 

maturation of previously worked concepts, because the motivation, the interaction with 

colleagues and the challenge in the act of assembling led students to understand the approached 

concepts in a pleasant way, making thus effective the learning process in an opposite way to 

the traditional method. 

 

Keywords: Active Methodology. Didactic Model. Biology. 
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1.   INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho trata-se da elaboração de um modelo didático que busca auxiliar 

os alunos da modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no processo de ensino e 

aprendizagem, aproximando a teoria do ensino de genética a sua visão de mundo.  

O ensino de Biologia e Ciências, de maneira geral, leva os alunos a uma memorização. 

Por conta disso, acarreta a dificuldade em promover reflexão e trazer o conteúdo para o dia a 

dia e assim ocorrer uma mudança (ALMEIDA e GUIMARÃES, 2017). 

As metodologias atualmente utilizadas encontram-se enraizadas no modelo 

tradicional, buscando muito o conceito teórico, sem oportunizar aos estudantes práticas que 

visem mais significados para eles (FERREIRA, BETTIOL e CERQUEIRA, 2015). 

Para que ocorra mudanças significativas e que se assegure os direitos de aprendizagem 

e desenvolvimento, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) traz competências gerais da 

Educação Básica, em que o item dois diz sobre exercitar a curiosidade intelectual, criatividade, 

imaginação, incluindo a investigação, a elaboração de hipóteses, a resolução de problemas, 

entre outros (BRASIL, 2017).  

Independente da complexidade do assunto, Guimarães e Almeida (2017, p. 303) 

afirmam: 

O Ensino de Ciências e Biologia exige um tratamento didático que direcione a atenção 

e o envolvimento do estudante nas aulas, além de aproximar os conteúdos que são 

trabalhados em sala de aula com a realidade vivenciada pelos mesmos. Portanto, 

acredita-se ser necessário que no processo de ensino e aprendizagem sejam utilizadas 

maneiras diferenciadas de abordar os conteúdos em sala de aula, adotando diferentes 

estratégias e recursos, que possibilitem maior envolvimento dos alunos, maior 

motivação para os conteúdos estudados e, por consequência, maiores oportunidades 

para a construção do conhecimento. 

 

Uma maneira de adotar estratégias diferentes é utilizar a metodologia ativa, o trabalho 

com esse tipo de metodologia, pois, além de estar envolvendo a contextualização, o aluno 

também é protagonista do trabalho pedagógico (MENDES, et al., 2019). 

Costa e Azevedo (2019, p. 02) comentam que: 

A utilização das metodologias ativas no processo de ensino contribui para o 

enriquecimento e desenvolvimento dos processos educacionais ao conectar professor 

e aluno, além de possibilitar uma relação de parceria no desenvolvimento de projetos 

sendo o professor o facilitador do processo de aprendizagem, enquanto o aluno torna-

se o principal ativo (protagonista). 

 

Em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) – Lei 9.394/96, 

a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino destinada a todos aqueles 
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que não tiveram acesso ou não concluíram o ensino fundamental e médio na idade própria por 

diversos motivos. 

Utilizar as metodologias ativas, com os alunos da modalidade EJA, é uma proposta 

enriquecedora em que ocorre um processo de interação entre sujeitos e entre sujeitos e objeto 

de ensino e, com isso, alcança-se uma prática educativa dialógica (BARRETA, SILVA e 

JÚNIOR, 2019). 

É necessário evidenciar que a EJA tem uma carga horária curta; em vista disso, o 

conteúdo precisa ser selecionado pelo professor e, muitas vezes, a seleção não ocorre de forma 

pertinente, então alguns conteúdos são privilegiados em detrimento de outros, o que mostra a 

dificuldade em efetivar uma formação igualitária e ampla (GOUVEIA e SILVA, 2015). Muitas 

vezes o conteúdo de Biologia selecionado pelo professor, relata Borba (2017, p. 16), “são 

aqueles tidos como ‘úteis’, tais como prevenção de doenças, hábitos de vida saudáveis e 

controle da natalidade”.  

Vale salientar, como afirmam Sarmieri e Justina (2004 apud Borges, Silva e Reis, 

2017, p. 62) que:  

Uma das dificuldades de ensino de genética enfrentadas pelos professores pode ser 

atribuída aos materiais didáticos. Dentre as necessidades formativas, apontadas por 

professores de biologia, em formação inicial e continuada, está a proposição de 

recursos didáticos visando facilitar o processo de ensino e de aprendizagem. 

 

Segundo Dias e Ferreira (2020, p. 46), “um professor de genética muitas vezes, ao 

preparar suas aulas, percebe que necessita de modelos para auxiliar na abstração que as 

explicações sobre tais conceitos exigem”.  

Partindo do pressuposto de que os materiais lúdicos têm capacidade de minimizar os 

dilemas enfrentados por alunos e professores, faz-se necessária a elaboração dos mesmos na 

busca por auxiliar nas dificuldades observadas em sala de aula. A produção desses materiais é 

uma proposta que atrai diferentes públicos e, dessa forma, torna-se algo fundamental para o 

processo de ensino (PEREIRA-FERREIRA et al., 2017).  

Em busca de apresentar posturas integrativas e participativas, vêm surgindo propostas 

de ensino inovadoras, proporcionando aos alunos a possibilidade de raciocínio e participação 

ativa na construção de conhecimentos, assim surgem novas formas de encarar o papel do ser 

humano no mundo (ALEXANDRE, MENDONÇA e MENDONÇA, 2017).  

Nesse contexto, ressalta-se a importância da construção de um modelo didático que 

auxilie o aluno no processo de ensino e aprendizagem, essencialmente no que diz respeito aos 

alunos da modalidade da Educação de Jovens e Adultos. Essa modalidade precisa de motivação, 



16 
 

devido ao cansaço dos alunos decorrente do trabalho, condições de vida, que são alguns dos 

fatores que impedem a permanecerem nos estudos (CANDA, 2012). 

Ao se tratar dessa modalidade de ensino, Lima, Paula e Messeder (2017, p. 82) 

afirmam: 

Em meio a essa realidade, a contextualização no ensino vai além do caráter utópico a 

ser alcançado no âmbito educacional quando se trata da educação de jovens e adultos. 

A contextualização é o fator essencial e mais importante para concretização da 

aprendizagem, e somente assim, este aluno poderá observar aplicações do que foi 

aprendido e com fatos do seu dia a dia. 

 

Os alunos da EJA têm um conhecimento pouco valorizado no mundo letrado, que é o 

conhecimento das suas vivências e realidade. Com isso, o professor que se propõe a trabalhar 

com esses alunos precisa expandir suas reflexões sobre o ensinar, retomar junto a eles suas 

histórias de vida, tendo uma visão abrangente e uma reflexão crítica sobre sua prática 

(STRELHOW, 2010). 

Nessa perspectiva, vale dizer que a escola tem sido um importante meio para inserção 

de jovens e adultos que não puderam concluir seus estudos no período regular, por diversos e 

diferentes motivos e, assim, fazer frente às desigualdades sociais e à exclusão escolar. 

(ARAÚJO e OLIVEIRA, 2015). 

 

 

1.1 Estado da Arte 

A seguir, tem-se o Quadro 1 em que foi realizada a pesquisa denominada como 

Estado da Arte. Ferreira (2002, p. 258) afirma que essas pesquisas: 

São reconhecidas por realizarem uma metodologia de caráter inventariante e 

descritivo da produção acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar, à luz 

de categorias e facetas que se caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no 

conjunto deles, sob os quais o fenômeno passa a ser analisado. 

 

Desse modo, pensando em verificar a evolução das pesquisas na área de genética, fazer 

um balanço geral e sondar o conhecimento já elaborado, foi efetuada uma busca na Revista 

Genética na Escola, entre os anos de 2010 a 2020, e se utilizou na busca as palavras-chaves 

“DNA”, “Modelos Didáticos”, “jogos” e “EJA”. 
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Quadro 1- Estado da Arte. 

N° Art Autores Títulos Ano 

1. Ferreira et al, “CRUZAMENTOS MENDELIANOS”: O 

BINGO DAS ERVILHAS 

2010, Vol. 5, N°1, p. 

5 a 12 

2. Lorbieski, 

Rodrigo; rodrigues, 

Leyr Sevioli 

Sanches; Grécio  

d´Arce, Luciana de 

Paula. 

Trilha meiótica: o jogo da meiose e das 

segregações cromossômica e alélica 

2010, Vol. 5, N°1, p. 

25 a 33 

3. Campos et al,  EXAMES DE PATERNIDADE PELO DNA: 

UMA METODOLOGIA PARA ENSINO DA 

GENÉTICA MOLECULAR 

2010, Vol. 5, N°2, p. 

7 a 13  

4. De campos et al,  DOMINÓ DE MUTAÇÕES 

CROMOSSÔMICAS ESTRUTURAIS. 

2010, Vol. 5, N°2, p. 

30 a 33 

5. Siqueira et al,  BRINCANDO COM AS TRINCAS: PARA 

ENTENDER A SÍNTESE PROTÉICA 

2010, Vol. 5, N°2, p. 

34 a 37  

6. Temp, Daiana 

Sonego; 

carpilovsky, 

Cristiane Khler; 

guerra, Leonan. 

CROMOSSOMOS, GENE E DNA: 

UTILIZAÇÃO DE MODELO DIDÁTICO 

2011, Vol. VI, N°1, 

p. 9 a 11  

7. Gomes et al,  SÍNDROMES CROMOSSÔMICAS EM UMA 

NOVA PERSPECTIVA DE APRENDIZAGEM 

2011, Vol. VI, N°1, 

p. 20 a 22 

 

 

 

8. Klautau-

Guimarães et al,  

ENTENDENDO A VARIAÇÃO GENÉTICA 2011, Vol. VI, N°1, 

p. 31 a 41  

9. Barbosa, Maralise 

Dorneles; Da costa, 

Gustavo Marques  

ÁCIDOS NUCLÉICOS: COMO ENTENDER 

ISSO? 

2011, Vol. VI, N°2, 

p. 6 a 10 

10. Sant`Anna et al,  PERFIL DA GENÉTICA: UMA MANEIRA 

DIVERTIDA DE MEMORIZAR 

CONTEÚDOS 

2011, Vol. VI, N°2, 

p. 17 a 29  

11 Freitas et al, JOGO DA QUEIMADA: UMA PRÁTICA 

PARA O ENSINO DA GENÉTICA 

2011, Vol. VI, N°2, 

p. 46 a 53  

12. Castilho-

Fernandes et al. 

UTILIZAÇÃO DO JOGO “SALADA DE 

AMINOÁCIDOS” PARA O 

ENTENDIMENTO DO CÓDIGO GENÉTICO 

DEGENERADO 

2011, Vol. VI, N°2, 

p. 60 a 67  

13. Araujo et al, PERFIL DA GENÉTICA 2012, Vol. VII, N°1, 

p. 11 a 23  

14. Pinho, Diniz 

Jaqueline; Rivas, 

Priscila Marlys Sá; 

Campelo, Daniel 

Dantas. 

MONTAGEM DE CARIÓTIPO HUMANO: 

uma atividade didática alternativa e de fácil 

aplicação 

2012, Vol. 7, N°2, p. 

74 a 77      

15. Rocha, Cíntia 

Franco; Souza, 

Rogério Fernandes 

de. 

Por que alguns bezerros do seu Oswaldo 

morreram? 

2013, Vol. 8, N° 1, p. 

34 a 42  

16. Vestena, Rosemar 

de Fátima; Loreto, 

HEREDOGRAMAS DOS ESTUDANTES: 

DAS ANÁGRAFES PAROQUIAIS PARA A 

ESCOLA 

2013, Vol. 8, N° 2, p. 

114 a 123 

https://7ced070d-0e5f-43ae-9b1c-aef006b093c9.filesusr.com/ugd/b703be_d4381fc683724140845b260789cca2f6.pdf
https://7ced070d-0e5f-43ae-9b1c-aef006b093c9.filesusr.com/ugd/b703be_d4381fc683724140845b260789cca2f6.pdf
https://7ced070d-0e5f-43ae-9b1c-aef006b093c9.filesusr.com/ugd/b703be_d4381fc683724140845b260789cca2f6.pdf
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Élgion L. S; Sepel, 

Lenira M. N. 

 

 

17. Cerqueira, Bruno 

Rafael Santos de; 

Sobrinho, Iderval 

da Silva Júnior e 

Peripato, Andréa 

Cristina. 

“TÁ LIGADO?” UMA FORMA LÚDICA DE 

APRENDER LIGAÇÃO GÊNICA 

 

2013, Vol. 8, N° 2, p. 

132 a 145 

17. Arruda, Mauricio 

Papa. 

RELACIONANDO OS CONCEITOS: 

GENÉTICA DA CONSERVAÇÃO 

2013, Vol. 8, N° 2, p. 

146 a 153  

18. Valadares, Bruno 

Lassmar Bueno; 

Pereira, Andreza de 

Oliveira; Almeida, 

Camilla Silen de 

MORFOLOGIA CROMOSSÔMICA E 

ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS: UM 

MODELO DIDÁTICO 

2014, Vol. 9, N°1, p. 

20 a 29 

19. Leite et al,  DOMINÓ GÊNICO: INTERAGINDO PARA 

COMPREENDER A INTERAÇÃO GÊNICA 

 

2014, Vol. 9, N°1, p. 

30 a 37 

20. Moll Priscylla e 

Lorenti, Laisa. 

UM MODELO DIDÁTICO 

TRIDIMENSIONAL DA DUPLA HÉLICE DO 

DNA 

 

2014, Vol. 9, N°1, p. 

38 a 45 

21. Andrade-Lima, 

Leonardo Carmo 

de. 

O JOGO DA RESPOSTA AO DANO NO DNA 2014, Vol. 9, N°1, p. 

46 a 55 

22. Temp, Daiana 

Sonego; 

Bartholomei-
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1.2 Problematização 

Ante o exposto, surgiu o seguinte questionamento: A elaboração do painel interativo 

(modelo didático) auxilia o processo de ensino e aprendizagem no ensino de Genética para a 

Educação de Jovens e Adultos?  

Para atingir respostas ao questionamento anterior, os alunos foram convidados e 

estimulados a construírem um painel interativo de genética (modelo didático), com o intuito de 

aproximar a genética a sua visão de mundo e auxiliar no ensino e aprendizagem. 

 

 

1.3 Objetivo Geral 

Avaliar o processo de ensino e aprendizagem em genética a partir de um modelo 

didático na forma de um painel interativo na modalidade da Educação de Jovens e Adultos. 

 

 

1.4  Objetivos Específicos 

• Propor a construção do painel interativo de genética como atividade, para trabalhar 

conceitos de genética. 

• Montar um painel interativo. 

• Avaliar o processo de ensino e aprendizagem a partir do painel interativo (modelo 

didático). 

• Oportunizar maior protagonismo aos alunos a partir da construção do painel interativo 

de genética. 
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para a realização desta pesquisa, foi necessário fazer uma revisão de literatura para a 

fundamentação teórica que está abordada nos tópicos adiante. 

 

2.1 Breve Contextualização da EJA e sua Problemática  

 

É de suma importância a compreensão do processo histórico que se deu para a 

formulação da política de Ensino de Jovens e Adultos no Brasil. 

Desde o período colonial, se olharmos para a educação brasileira, podemos perceber 

que houve um direcionamento às crianças, mas, indígenas adultos também foram submetidos a 

uma ação educacional e cultural, com o objetivo básico de catequizar e alfabetizar na língua 

portuguesa essa parcela da população que vivia na colônia naquele período (STRELHOW, 

2010). 

Dessa maneira, Nascimento (2013) reitera sobre o ensino propagado pelos jesuítas 

naquele tempo, tendo em vista que possuía apenas o interesse de propagação da fé cristã, não 

tendo como objetivo a difusão de conhecimentos científicos, o que ocorreu até o período 

pombalino. 

Valendo ressaltar que a Companhia Missionária de Jesus ficou à frente das ações de 

cunho educacional e cultural e, em 1759, com sua saída, principalmente a educação de adultos 

fica sob responsabilidade do império (STRELHOW, 2010). 

Diante desse contexto, afirma Strelhow (2010, p. 51):  

  
A identidade da educação brasileira foi sendo marcada então, pelo elitismo que 

restringia a educação às classes mais abastadas. As aulas régias (latim, grego, filosofia 

e retórica), ênfase da política pombalina, eram designadas especificamente aos filhos 

dos colonizadores portugueses (brancos e masculinos), excluindo-se assim as 

populações negras e indígenas. Dessa forma, a história da educação brasileira foi 

sendo demarcada por uma situação peculiar que era o conhecimento formal 

monopolizado pelas classes dominantes.  

 

Compreendendo o contexto, podemos evidenciar que as práticas educacionais eram 

precárias, com aspecto assistencialista, e não entendida como um direito social (FERREIRA 

JUNIOR, 2014). 

Assim, pode-se dizer que entre educação escolar e educação popular, a educação de 

jovens e adultos veio se estabelecendo em caminhos paralelos no Brasil, até que, no 

final da década de 1950 e início da década de 1960, chega-se a um momento de 
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entusiasmo e de redefinição do espaço e do foco da EJA, constituindo-se a 

possibilidade de confluência entre a educação escolar e a educação popular (MELLO, 

2015, p. 166). 

 

Desse modo, trazemos a lei que regulamenta o Ensino voltado para jovens e adultos 

no âmbito nacional que, em seu Art. 37, diz que “a educação de jovens e adultos será destinada 

àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio 

na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida” 

(BRASIL, 2018, p.1/1). 

Obedecendo à Lei Nacional, o estado de Mato Grosso se propõe, através de metas e 

estratégias, a assegurar a garantia do direito de seus cidadãos jovens e adultos ao acesso à 

educação democratizada e libertadora, sendo uma delas: “ Alfabetizar todos os jovens e adultos 

no Estado de Mato Grosso com garantia da continuidade da escolarização básica em todos os 

turnos, conforme a necessidade” (BRASIL, 2014, p. 11). 

A modalidade da EJA atende alunos que, por algum motivo, não tiveram acesso ao 

ensino ou deixaram de frequentar na idade adequada. Sendo de costume rotineiro nessa 

modalidade de ensino, muitos realizam sua matrícula, frequentam as aulas por um certo tempo 

e desistem (LAIBIDA e PRYJMA, 2013).  

Ainda afirmam Laibida e Pryjma (2013) que inúmeros fatores impulsionam os alunos 

da modalidade da EJA a desistir da escola, sendo essencial um vínculo afetivo para estimular a 

sua permanência na escola; objetivando isso, compete à escola propiciar um ambiente de 

respeito, de acolhimento e de didáticas adequadas.   

A maioria dos professores associa a evasão escolar ao motivo de trabalho. Com isso, 

faz-se necessário que o papel do professor seja de promover atividades significativas, que 

devem ir além de aulas expositivas, teóricas, de memorização, que supõem que seja suficiente 

para os jovens e adultos (LAIBIDA e PRYJMA, 2013). 

Também podemos ressaltar que existem várias motivações que levam os jovens e 

adultos a estudar, como a satisfação pessoal, a conquista de um direito, a competitividade do 

mercado de trabalho, a sensação da competência e a dignidade que trazem a autoestima e o 

entusiasmo de vencer os obstáculos da exclusão (STRELHOW, 2010). 

Segundo Kutter e Eichler (2011), existem muitas especificidades quando tratamos da 

educação de jovens e adultos, principalmente quando comparada ao ensino regular. A EJA 

apresenta heterogeneidade, é comum encontrarmos jovens com dezoito anos, recém-completos, 

dividindo a mesma sala que idosos e adultos e, assim sendo, a capacidade de aprendizagem, 
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perspectivas em relação ao curso e as orientações ao estudante ocorre em decorrência dessa 

variedade de históricos de vida.  

Conforme as concepções para a Educação Básica no Documento de Referência 

Curricular para Mato Grosso, diante dessas diversidades, faz-se necessário que os educadores e 

educadoras se qualifiquem no sentido de priorizar novos procedimentos didáticos, sob novas 

fundamentações teórico-metodológicas, para assim, estimular, convencer e atender esses 

estudantes para a aprendizagem (MATO GROSSO, 2018). 

Segundo Borges e Lima (2017, p. 2), “ao desconsiderar as peculiaridades e a 

heterogeneidade dos jovens e adultos, não abordando seus temas de interesse de forma 

contextualizada, abre-se espaço para falta de motivação e frustração das expectativas dos 

estudantes”.  

Diante desse cenário em que o professor precisa promover atividades significativas, 

Almeida e Guimarães (2017) dizem que uma proposta de divertimento, juntamente com a 

aprendizagem, é a utilização de aulas práticas e jogos em sala de aula, pois então auxiliará no 

distanciamento das metodologias em que só o professor pode falar e ajudará a melhorar a 

relação existente entre o professor/aluno. Em decorrência disso, ocorre uma construção 

de aprendizado em conjunto.  

As dificuldades encontradas pelos alunos são muitas, entre elas estão o desestímulo 

com os conteúdos que não são apropriados e a postura tradicional do professor. Diante desse 

contexto, acaba provocando um alto índice de evasão escolar e a proposta da EJA e o 

desenvolvimento dos alunos ficam a desejar (MARQUES, 2018). A falta de inovação na 

maneira do professor trabalhar, de certa forma, segundo Almeida e Sartori (2012, p. 12), 

“provoca desinteresse e incentiva a conversas paralelas em sala de aula entre os alunos, não 

motivando para situações de aprendizagem significativa, por consequência, ocorre repetência e 

evasão”.  

Contudo a evasão escolar não deve ser vista exclusivamente como fracasso para o 

aluno, mas também como fracasso da própria instituição de ensino, que reiteradas 

vezes não alcança seus objetivos, especialmente no que se refere à produtividade do 

estudante (LAIBIDA e PRYJMA, 2013, p. 05). 

 

No momento em que a educação brasileira se encontra, os professores devem investir 

em recursos pedagógicos para tornar o ensino mais motivador, prazeroso e atraente, não existe 

mais espaço para aulas tradicionais, centradas apenas no quadro e no livro didático. É 

imprescindível que o conhecimento prévio do aluno e situações que envolvem a 
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contextualização seja um ponto de partida para a construção de novos conhecimentos (SOUSA 

et. al., 2016).  

 

 

2.2 Metodologias Ativas no Ensino de Genética 

 

Uma das áreas que tem conquistado grande reconhecimento e muitas vezes não chega 

aos alunos de forma acessível é a genética. Por vezes, os conceitos ligados se tornam abstratos 

e de difícil compreensão (SILVA et. al., 2019). O que torna, principalmente para os estudantes 

do Ensino Médio, algo de difícil compreensão e assimilação (ARAÚJO, et al., 2018). 

Nessa área, destaca-se o melhoramento de animais e plantas, na área médica com a 

possibilidade de tratar doenças, e na área molecular tem colaborado no entendimento dos 

processos hereditários (ARAÚJO, et al., 2018). 

Segundo Santana, Fernandes e Souza (2017), no momento atual, as práticas 

laboratoriais de genética nas instituições públicas de ensino deixam de acontecer regularmente 

por falta de materiais, equipamentos e reagentes e, muitas vezes, a falta de políticas públicas de 

educação que viabilizam os meios para que as práticas aconteçam.  

Cooperando para falta de compreensão dos alunos, Salim et. al. (2010) diz que uma 

das dificuldades no aprendizado da genética pode ser dada ao fato do vocabulário ser complexo, 

amplo e muito específico, e, associado a isso, vem a dificuldade para a compreensão e a 

diferenciação dos conceitos. Conceitos de genética como ‘DNA, ‘proteína’ e ‘gene’ são de 

difícil compreensão dos alunos já que não fazem parte das suas experiências cotidianas 

(LOVATO, et al. 2018). Diante dessas dificuldades, os estudantes de Ensino Médio e nível 

superior acham a genética uma das disciplinas mais difíceis da Biologia.  

Lopes e Silva (2018), compreendendo tais problemas, afirmam que a metodologia 

utilizada pelo professor necessita sofrer uma modificação, não só no âmbito que envolve a 

genética, mas para todo o ensino de Biologia, em que o mediador precisa envolver o estudante 

ao processo. 

Conhecendo a problemática no ensino e na aprendizagem dos conteúdos pertencentes 

à genética, é essencial utilizar ou até mesmo criar metodologias que possam contribuir no 

entendimento desse tema (SILVA, et al. 2019). 

Segundo Martins et. al. (2008), para complementar o conteúdo teórico e permitindo 

maior interação entre o conhecimento do professor e do aluno, as atividades aplicadas de forma 

lúdica contribuem nesse processo de ensino-aprendizagem. 
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Aragão, Silva e Mendes (2019, p. 76) afirmam que “o professor precisa estar dotado 

de ferramentas educativas para ir além das aulas expositivas estando capacitado e atualizado, 

utilizando metodologias ativas de ensino, onde o foco é o aluno”.  

Segundo Morán (2015), a metodologia utilizada precisa ser acompanhada de um 

objetivo pretendido. Quando envolvemos os alunos em atividades mais profundas, em que tenha 

que analisar resultados, tomar decisões, com o apoio de materiais interessantes, disporemos de 

alunos mais proativos. Quando proporcionamos possibilidade de os mesmos mostrarem 

iniciativa, teremos alunos criativos.  

Podemos entender que as Metodologias Ativas se baseiam em formas de desenvolver 

o processo de aprender, utilizando experiências reais ou simuladas, visando às 

condições de solucionar, com sucesso, desafios advindos das atividades essenciais da 

prática social, em diferentes contextos (BERBEL, 2011, p. 29). 

 

Para elucidar os princípios da abordagem da metodologia ativa, segue a figura de 

Diesel, Baldez e Martins (2017, p. 273): 

Figura 1. Princípios da abordagem da metodologia ativa. 

 

 

 

Paiva et al. (2016) mencionam estratégias que possibilitam desenvolver a metodologia 

ativa. Alguns exemplos são: mesas-redondas, leitura comentada, dinâmicas lúdico-

pedagógicas, debates temáticos, socialização, entre outros. 

O método ativo sugere uma ideia diferente do método tradicional, isto é, os alunos 

assumem um papel ativo na aprendizagem, visto que seus saberes, opiniões e experiências são 

valorizadas como o início para a construção do conhecimento, diferentemente do método 
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tradicional no qual os estudantes possuem postura passiva de recebedores de teorias (DIESEL, 

BALDEZ e MARTINS, 2017).  

Utilizando a metodologia ativa para o ensino de genética, Neto et al. (2019, p. 03) 

afirmaram a percepção de “como sua aplicação tornou-se proveitosa e recompensadora, 

principalmente no sentido de deixar o estudante trabalhar ativamente na construção do seu 

próprio saber”.  

Já Mascarenhas et al. (2016) perceberam o quanto os materiais lúdicos e de fácil 

reprodutibilidade foram vantajosos para os alunos, visto que eles formularam questionamentos 

e deram soluções para os problemas propostos, e oportunizaram os alunos a atuarem ativamente 

nas aulas. 

Segundo Uzun (2019), a educação centrada no aluno resulta em aprendizagem 

consistente que ocorre de forma natural, através do uso de conhecimentos prévios e atuais. À 

vista disso, a metodologia ativa oportuniza ao aluno ser mais envolvido, participativo e 

responsável por sua aprendizagem e, na busca por conhecimento, o educando 

desenvolve autonomia. 

O engajamento do aluno em relação a novas aprendizagens, pela compreensão, pela 

escolha e pelo interesse, é condição essencial para ampliar suas possibilidades de 

exercitar a liberdade e a autonomia na tomada de decisões em diferentes momentos 

do processo que vivencia, preparando-se para o exercício profissional futuro 

(BERBEL, 2011, p. 29). 

 

Quando se usa a metodologia ativa, afirmamos que: 

O papel do professor é mais o de curador e de orientador. Curador, que escolhe o que 

é relevante entre tanta informação disponível e ajuda a que os alunos encontrem 

sentido no mosaico de materiais e atividades disponíveis. Curador, no sentido também 

de cuidador: ele cuida de cada um, dá apoio, acolhe, estimula, valoriza, orienta e 

inspira. Orienta a classe, os grupos e a cada aluno (MORÁN, 2015, p. 24). 

 

Nessa perspectiva e firmado na possibilidade de mudança, a construção de um modelo 

didático de fácil concepção e aplicação, usando a metodologia ativa, pode contribuir no 

entendimento de conceitos relacionados ao ensino de genética, como também no protagonismo 

do aluno. 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO  

 

3.1. Área de Estudo 

 

O trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves 

localizada no município de Cuiabá-MT, com a autorização da diretora (Apêndice A), feita com 

alunos da modalidade da Educação de Jovens e Adultos, que se encontravam matriculados no 

2° ano do Ensino Médio, sendo esses alunos de faixa etária entre 18 e 60 anos.  

A instituição assiste nos três períodos, matutino, vespertino e noturno, atendendo um 

total de 527 alunos. No período noturno, atua-se o sistema de ensino da educação de jovens e 

adultos, com um total de cinco turmas, contendo quatro salas de Ensino Médio, com duas salas 

de 2° ano e duas de 1° ano, e apenas uma sala de ensino fundamental, 9° ano. 

O critério usado para a escolha da turma a ser desenvolvido o trabalho foi a quantidade 

de alunos, tendo em vista que, apesar das matrículas realizadas, muitos são faltosos, inclusive 

pela questão da vulnerabilidade social em que se encontram. O público predominante 

encontrava-se em situação de vulnerabilidade social, sendo essa definida por Gomes e Pereira 

(2005, p. 360) de tal maneira: “a situação de vulnerabilidade social da família pobre se encontra 

diretamente ligada à miséria estrutural, agravada pela crise econômica que lança o homem ou 

a mulher ao desemprego ou subemprego”. 

Por essa razão, as turmas escolhidas foram duas turmas do 2° ano do Ensino Médio da 

educação de jovens a adultos, do período noturno.  

 

 

 3.2 Resumo da Pesquisa 

A seguir, observa-se o Quadro 2 relacionado com a estrutura geral da pesquisa. 

Quadro 2 – Resumo geral da pesquisa. 

TÍTULO CONSTRUÇÃO DE UM PAINEL INTERATIVO PARA O ENSINO 

DE GENÉTICA COM OS ALUNOS DA MODALIDADE EJA -  

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

PROBLEMA DA 

PESQUISA 

A elaboração do painel interativo (modelo didático) auxilia o processo 

de ensino e aprendizagem no ensino de Genética para a EJA?  

 

OBJETIVO 

GERAL 

Avaliar o processo de ensino e aprendizagem em genética a partir de 

um modelo didático na forma de um painel interativo na modalidade 

da Educação de Jovens e Adultos. 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Propor a construção do painel interativo de genética como atividade, 

para trabalhar conceitos de genética; 

 

Montagem de um painel interativo; 

 

Avaliar o processo de ensino e aprendizagem a partir do painel 

interativo (modelo didático); 

 

Oportunizar maior protagonismo aos alunos a partir da construção do 

painel interativo de genética. 

TIPO DE 

PESQUISA: 

Intervenção 

Pedagógica. 

Abordagem 

Qualitativa. 

Instrumento de 

coleta de dados: 

Questionário. 

APLICAÇÃO DO 

PRODUTO: 

Painel interativo de 

Genética para o Ensino 

de Jovens e Adultos. 

METODOLOGIA:  Metodologia Ativa 

TEMÁTICA: Estrutura e função 

dos ácidos 

nucleicos: DNA 

(ácido 

desoxirribonucleico 

e RNA (ácido 

ribonucleico). 

SUJEITOS DA 

PESQUISA 

Alunos que possuem idade entre 18 e 65 anos que se encontraram 

matriculados no 2°/3° ano do Ensino Médio da Modalidade da 

Educação de Jovens e Adultos. 

 

LOCAL DA 

PESQUISA 

Escola Pública Estadual localizada no município de Cuiabá-MT. 

Fonte: Adaptado de Silva (2019). 

 

3.3 Coleta de Dados 

 

O trabalho utilizou a abordagem qualitativa. Para Creswell (2007, p. 26): 

A pesquisa qualitativa é um meio para explorar e para entender o significado que os 

indivíduos ou os grupos atribuem a um problema social ou humano. O processo de 

pesquisa envolve as questões e os procedimentos que emergem, os dados tipicamente 

coletados no ambiente do participante, a análise dos dados indutivamente construída 

a partir das particularidades para os temas gerais e as interpretações feitas pelo 

pesquisador acerca do significado dos dados. 

 

 

Para tanto, foram realizadas pesquisas bibliográficas durante todo o desenvolvimento 

do trabalho, valendo dessa forma ressaltar a importância da mesma, como afirma Gil (2008) 
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que um dos principais benefícios de se pesquisar bibliograficamente está na maior possibilidade 

de cobertura de fenômenos, que pesquisando diretamente não seria viável. 

O assunto abordado para a produção do modelo didático está relacionado com o ensino 

de genética, abrangendo estrutura e função dos ácidos nucleicos: DNA (ácido 

desoxirribonucleico) e RNA (ácido ribonucleico). 

Para a coleta de dados, foi utilizado o questionário semiestruturado, assim, seguindo a 

definição de Creswell (2007), os passos da coleta de dados envolvem apurar informações 

através da observação e realização de entrevistas desestruturadas (ou semiestruturadas), 

delimitar fronteiras, materiais visuais e documentos para o estudo, assim como estabelecer um 

regulamento para registrar as informações.  

Os questionários que foram aplicados durante o trabalho foram validados pelos alunos 

matriculados na disciplina de genética molecular, do curso de Ciências Biológicas da UFMT. 

Segundo Melo e Bianchi (2015, p. 45), “ todo questionário precisa passar por esta averiguação, 

pois esta etapa ainda faz parte da sua construção, objetivando adequar sua linguagem e depurar 

seu conteúdo”. 

As aulas foram compostas de 6 encontros, com duração de 1 hora, totalizando 6 

horas/aula (Quadro 3). 

 

Quadro 3- Descrição das etapas das aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição 

das Aulas 

ETAPAS AULAS 

PROPOSTAS 

PROCEDIMENTO 

 

 

1° e 2° 

Apresentação do 

projeto, aula 

expositiva e 

assinatura do 

Termo de 

Consentimento. 

Apresentação do projeto e 

convite aos alunos a 

participarem do mesmo. 

Aula sobre as bases da 

hereditariedade e assinatura 

dos alunos no termo de 

consentimento. 

 

3° 

Aplicação de 

questionário. 

Aplicação do questionário para 

avaliar a compreensão sobre o 

tema abordado. 

 

4° e 5° 

Confecção do 

painel interativo. 

Confecção do painel interativo. 

Os alunos montaram o modelo 

didático com o auxílio do 

professor. 

 

6° 

 

Aplicação de 

questionário. 

Um questionário foi aplicado a 

fim de avaliar o antes e o 

depois da montagem e 

utilização do modelo didático. 
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 3.4 DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DAS AULAS 

 

O trabalho foi desenvolvido em aulas por meio de etapas com duração de 60 minutos 

cada, sendo a primeira e a segunda realizadas com apresentação do projeto, seguida de aula 

expositiva com o auxílio de data show sobre o tema bases da hereditariedade (Figura 2). Em 

virtude de os alunos não possuírem livro didático, foram utilizadas bastante imagens na 

projeção da aula. Antes do início da aula, foram verificados os conhecimentos prévios dos 

alunos, por meio de perguntas sobre o tema abordado. Os alunos assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B), que foi aprovado pelo comitê de ética, 

podendo ser verificado através do número de protocolo 18366719.5.0000.8124 (Anexo A). 

Na terceira etapa, os alunos responderam um questionário, a partir do qual foi avaliada 

a compreensão dos estudantes sobre o tema abordado (Apêndice C). Foi solicitado aos mesmos 

que fosse realizada uma pesquisa de imagens da estrutura do DNA e RNA, bem como gostariam 

de montar o painel interativo (modelo didático). 

Na quarta e quinta etapa foi iniciada a confecção do painel interativo (modelo 

didático). Os alunos montaram o painel interativo com o auxílio do professor, como 

complemento do conteúdo teórico (Figura 2). O professor levou vários materiais de baixo custo, 

dentre os quais os alunos escolheriam quais seriam utilizados para a produção do painel. Os 

materiais utilizados e escolhidos para a confecção do painel interativo foram: cola instantânea, 

cola de madeira, velcro, tesoura, papel paraná, caneta permanente, lápis, borracha e e.v.a de 

cores variadas. Para a confecção, os alunos observaram as figuras trazidas por eles, somente 

quatro alunos levaram as figuras, por motivos de nem todos terem acesso à internet, serem 

trabalhadores e não terem tempo, falta de motivação, cansaço físico, mental, entre outros.  Logo 

após, houve uma votação para a escolha de qual modelo iriam reproduzir, e depois pensaram 

juntamente com o mediador como iriam elaborar o painel interativo.  

Após a montagem e utilização do painel interativo, os alunos discutiram o texto levado 

pelo professor, com intuito de haver a contextualização (Anexo B). 

Na sexta e última etapa, um questionário foi aplicado a fim de avaliar o antes e o depois 

da confecção e utilização do painel interativo (modelo didático), visando atestar a autenticidade 

dos objetivos e a metodologia aplicada (Apêndice D). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 AULA EXPOSITIVA 

 

Para analisar o nível de conhecimento prévio dos alunos em relação ao conteúdo de 

genética, o mediador fez uma roda de conversa para fazer perguntas sobre o tema abordado. 

Após esse momento, os alunos tiveram uma aula expositiva sobre o tema bases da 

hereditariedade genética (Figura 2).  

Figura 2 - Aula expositiva sobre o tema bases da hereditariedade. 

 

                          

 

    

                                      

Fonte: Autora (2020). 

Para avaliar a compreensão sobre o assunto abordado, os alunos responderam o 

questionário I (Apêndice C). Para essa etapa, houve uma participação de 15 alunos. Na Figura 
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3, temos a relação entre a quantidade de questões respondidas corretamente por quantidade de 

alunos. Para uma compreensão melhor dos dados, observe a Figura 4. 

Figura 3 – Gráfico 1: Números de questões corretas do questionário 1 por categoria A, B, C, D e E. 

 
A corresponde à quantidade de 9 a 10 questões respondidas corretamente; B corresponde à quantidade de 

7 a 8 questões respondidas corretamente; C corresponde à quantidade de 6 questões respondidas 

corretamente; D corresponde à quantidade de 5 questões respondidas corretamente e E corresponde à 

quantidade abaixo de 5 questões respondidas corretamente.  

Fonte: Autora (2020). 

Conforme a Figura 3, 6,70% dos alunos conseguiram entrar na categoria B, que 

corresponde ao acerto de 7 a 8 questões, enquanto 13, 33% encontram-se na categoria C. Note 

que 46,70% dos alunos acertaram 5 questões (categoria D), correspondendo à 50% das questões 

propostas. O número de questões respondidas corretamente abaixo de 5 (categoria E) 

corresponde à 33,30% dos alunos.  

Esses resultados mostram que a maioria da turma apresentou dificuldade em assimilar 

o conteúdo, já que 46,70% dos alunos erraram 50% das questões propostas, enquanto 33,30% 

erraram mais de 60% das questões. Podemos dizer que 80% dos alunos apresentam dificuldade 

na aprendizagem do conteúdo proposto, mostrando que o método de ensino tradicional não 

produz resultados satisfatórios. Para Freire (1997, p. 80), esse método de ensino é: 
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A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos a memorização 

mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transformam em “vasilhas”, 

em recipientes a serem “enchidos” pelo educador.  Quanto mais vai “enchendo” os 

recipientes com seus “depósitos”, tanto melhor educador será. Quanto mais se deixem 

docilmente “encher”, tanto melhores educandos serão. 

 

Nesse sentido, Freire (1997) ainda comenta que esse método de ensino transforma os 

alunos em depositários e o professor em depositante e, com isso, a educação se torna um ato de 

depositar. Dessa maneira, o aluno apenas recebe informações do mediador, não desenvolve a 

criticidade e deixa de ser o protagonista do seu aprendizado. 

Diante dessa concepção, somente alguns alunos acompanham o ritmo imposto pelo 

professor quando se apresenta uma maior quantidade de conteúdos por aula, dessa forma acaba 

sendo pouco eficiente esse método (ROSCHILD, 2012). 

Ainda sobre o assunto, Junior e Lima (2016) disseram que as aulas são de longa 

duração, então, quando realizadas pelo método tradicional, podem acabar se tornando 

monótonas. Consequentemente, os alunos tornam-se desmotivados, perdendo o interesse pelo 

conteúdo. Entretanto, quando é empregado um método diferente, os alunos ficam motivados, 

gerando um maior interesse pelas aulas durante todo período.  

Tratando-se da modalidade da Educação de Jovens e Adultos, o trabalho colaborativo 

se torna mais eficiente para esses alunos, pois eles têm ricas experiências que podem ser 

aproveitadas em sala de aula (FURS; SILVA e VECCHIA, 2018). 

 

 

4.2 CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PAINEL INTERATIVO DE GENÉTICA 

 

Em relação à construção do painel interativo de genética, é importante ressaltar que os 

estudantes foram protagonistas, desde a escolha do modelo didático em que iriam representar a 

estrutura do DNA e RNA, escolha dos materiais até sua construção. 

A análise do questionário II corresponde à sexta etapa (Apêndice D) em que os alunos 

responderam após a construção e utilização do painel interativo. Vale evidenciar que nem todos 

os alunos participaram de todos os encontros. Nessa etapa, participaram 21 alunos. O motivo 

desta disparidade é devido à maioria dos alunos serem trabalhadores. Muitos relatam faltar as 

aulas por estarem cansados, outros perdem a metade da primeira aula por causa do 

deslocamento trabalho-escola, com isso faz-se necessária a flexibilização de horários para 
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conciliar a escola e o trabalho. Em vista disso, a quantidade de alunos que responderam o 

primeiro questionário é menor que o segundo. 

Na Figura 5, o número de alunos que acertaram entre 9 e 10 questões (categoria A) foi 

de 47,6%. Na categoria B, 28,6% dos alunos acertaram entre 7 e 8. Na categoria C, 9,5% 

acertaram 6 questões corretamente, estando na média escolar. Na E, 14,3% acertaram 5 

questões corretamente. É possível verificar na figura que não houve alunos que acertaram 

abaixo de 5 questões. 

Avaliando as figuras 4 e 5, é observado que o número de alunos que erraram 50% das 

questões propostas passam de 46,70% para 14,30%, havendo um decréscimo de 33,40%, sendo 

um resultado positivo.  

 

Figura 4 – Gráfico 2:  Número de questões corretas do questionário 2 por categoria A, B, C, D e E. 

 
A corresponde à quantidade de 9 a 10 questões respondidas corretamente; B corresponde à quantidade de 

7 a 8 questões respondidas corretamente; C corresponde à quantidade de 6 questões respondidas 

corretamente; D corresponde à quantidade de 5 questões respondidas corretamente e E corresponde à 

quantidade abaixo de 5 questões respondidas corretamente.  

Fonte: Autora (2020). 

 

Diante do resultado positivo e tratando da metodologia ativa, Santos (2019, p. 19) 

mencionou que “a metodologia ativa vem inovar, modernizar a metodologia tradicional, para 

dar ao aluno um papel maior em sua educação, estimular a aquisição do aprendizado 

permanente e fomentar o trabalho colaborativo”. 
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Ao utilizar as metodologias ativas, sejam elas no contexto do estudante ou oriundas 

das práticas sociais, o aluno é encorajado na tomada de decisões, tanto coletivamente como 

individualmente, o professor também desperta a curiosidade do aluno e estimula sua autonomia 

(CASTANHA et al., 2017). 

Outra questão positiva foi a contextualização a partir do cotidiano, que despertou a 

curiosidade do aluno e o aproximou do conhecimento teórico. Para Wartha et al. (2013, p. 05): 

Contextualização também é entendida como um dos recursos para realizar 

aproximações/inter-relações entre conhecimentos escolares e fatos/situações 

presentes no dia a dia dos alunos, ou seja, toma a contextualização como metodologia 

de ensino, em que o ensino contextualizado é aquele em que o professor deve 

relacionar o conteúdo a ser trabalhado com algo da realidade cotidiana do aluno. 

 

 

Conforme a citação acima, Moura et al. (2013) fazem um breve relato e reflexão sobre 

o Ensino de Biologia das escolas públicas no Brasil com enfoque em genética e chegam à 

conclusão da importância da contextualização e que a falta contribui para um grande 

distanciamento dos alunos com o ensino da genética.  

A construção do painel interativo (Figura 3) contribuiu para os resultados satisfatórios. 

Nessa perspectiva, Rezende e Gomes (2018) apontam que a construção e uso destes modelos 

didáticos permitem ofertar aos alunos de forma lúdica diferentes formas de adquirir o 

conhecimento de genética e, com tal prática, eles terão maior oportunidade para a construção 

do seu conhecimento. 

 

Figura 5 - Montagem do painel interativo (modelo didático) dos alunos juntamente com o professor. 
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Fonte: Autora (2020). 

 

Referente aos conteúdos ligados a genética, Cruz (2018) relatou que muitas vezes os 

conteúdos são de difícil compreensão dos estudantes e os modelos didáticos são instrumentos 

eficazes e sugestivos na prática docente para abordagem de conteúdos ligados à genética.  

Segundo Sutil, Krelling e Florczak (2016, p. 112), “vivenciando-se a experiência na 

EJA, percebe-se que métodos diferenciados podem proporcionar uma aprendizagem adequada 

e contribuem para a inclusão desses alunos na sociedade de forma crítica”. 

Na categoria C, há também um decréscimo de 3,80%. Na categoria B, o aumento de 

alunos que acertaram entre 70% a 80% das questões propostas é em torno de 15,30%, já na 
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categoria A o aumento configura em torno de 47,6%. Os resultados demonstram que a utilização 

do painel interativo gerou um maior rendimento no ensino e aprendizagem dos alunos. 

Durante a etapa da confecção e utilização do painel interativo, houve momentos de 

diálogo com os alunos nos quais foram percebidas mudanças de conceitos anteriormente 

abordados (Quadro 4). O que se observou foram respostas bem mais elaboradas e mais 

consistentes. Os alunos demonstraram adquirir um conhecimento que antes não tinham. 

Utilizando a metodologia empregada ao longo das aulas, foi percebida a participação dos 

alunos, um bom aproveitamento e a compreensão do conteúdo trabalhado. 

 

Quadro 4:  Consideração dos alunos sobre os conceitos que foram discutidos. 

Conceitos abordados  Consideração dos alunos 

O que é DNA? “É onde está a nossa informação genética, 

que no final vai ajudar a produzir 

proteínas”. 

 

“É uma sequência de nucleotídeos”. 

 

“É onde está guardada toda informação, que 

vai ser transmitida para os descendentes”. 

O que é gene? 

 

 

 

 

 

“É um pedaço de DNA, que vai transmitir 

alguma característica” 

 

“É uma parte do DNA”. 

Semelhanças e diferenças entre DNA e 

RNA. 

 

“O DNA tem duas fitas e o RNA só uma” 

“O DNA tem timina e o RNA tem uracila” 

“Do RNA que se forma a proteínas” 

Fonte: Autora (2020). 

 

Durante a construção do painel interativo de genética, em que foi representada a 

estrutura do DNA e RNA, notamos alguns pontos favoráveis que é a importância de conhecer 
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essas estruturas para a compreensão de outros conceitos importantes, como o conceito de gene. 

Foi observada uma mudança depois da construção e utilização do painel, os alunos conseguiram 

perceber a relação entre DNA e gene, e que, sem o conhecimento da estrutura do DNA, é difícil 

o aluno compreender e elaborar um conceito de gene. 

Durante a utilização do painel interativo de genética, os alunos usam e empregam os 

conceitos aprendidos na aula teórica expositiva, o que auxiliou no aprimoramento do 

conhecimento sobre as moléculas de DNA e RNA, de como é constituída, como pode ser notado 

nas seguintes considerações: A1: “Fazendo o painel interativo, foi mais fácil de aprender”; A2: 

“Consegui entender como ocorre o pareamento montando o painel” e A3: “Prefiro aulas assim, 

é mais divertido e a gente consegue entender”. 

Na modalidade da Educação de Jovens e Adultos, existem diversas dificuldades que 

estão presentes e acentuadas, sendo essas: heterogeneidade dos alunos, cansaço físico no 

período noturno durante as aulas, pausa nos estudos, pouco tempo para estudar no período 

diurno por conta das atividades profissionais. Diante disso, o ato de ensinar acaba sendo um 

desafio (SASAKI e SANTOS, 2015).  

De acordo com Ferreira de Jesús e Vieira (2014, p. 158), “a evasão é algo estarrecedor 

nas salas da EJA. As faltas são frequentes, o que impede o andamento do aprendizado”. Sendo 

assim, Laibida e Pryjma (2013, p. 08) reforçam tal questão ao relatar que “se a intenção é 

resgatar e manter o aluno de EJA na instituição de ensino até que finalize os seus estudos 

formais, faz-se necessário uma metodologia coerente às necessidades do estudante”. 

Assim, na busca por ensinar genética, promover o envolvimento dos alunos e superar 

os desafios encontrados na modalidade da Educação de Jovens e Adultos, a construção do 

painel interativo de genética (Apêndice E) foi promissora na facilitação do processo de ensino 

e aprendizagem. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A confecção do painel interativo foi uma maneira eficiente de sistematização, 

importante para o amadurecimento de conceitos anteriormente trabalhados, pois a motivação, 

a interação com os colegas e o desafio no ato da montagem levaram os alunos a compreender 

os conceitos abordados de forma agradável, efetivando o processo de ensino-aprendizagem de 

forma oposta ao método tradicional. Desse modo, é observado que esses alunos necessitam de 

interação para motivar sua permanência na sala de aula e na escola. 

Como discente em sala de aula, foi possível observar que a proposta do trabalho 

auxiliou para que o ensino em genética fosse aplicado de forma igualitária, visto que existe 

heterogeneidade no público da EJA. Então, com essa proposta e metodologia, todos os alunos 

conseguiram trabalhar de maneira colaborativa, efetivando sua aprendizagem. 

A construção do painel e sua utilização foi capaz de democratizar o acesso ao conteúdo 

trabalhado, visto que, como foi discutido anteriormente, os alunos não têm acesso ao livro 

didático, o que também dificulta a concretização no processo de aprendizagem em genética. 

A utilização do método ativo durante todo o percurso do trabalho fez com que os 

alunos fossem protagonistas do seu próprio conhecimento. Esse tipo de atividade é uma 

alternativa eficiente para melhorar o desempenho dos alunos na compreensão de alguns 

conceitos da genética, que é considerada uma disciplina de difícil compreensão. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – CARTA DE ANUÊNCIA 

Carta de Anuência 

       Eu, Márcia da Silva Proença, inscrito no CPF 550.887.671.53, diretora da Escola 

Estadual Tancredo de Almeida Neves, situada na rua militar, n° 185 , Bairro Jardim Leblon, 

Cuiabá-MT, no uso das minhas atribuições legais aceito que a pesquisadora Thaís de Araújo 

Galvão, CPF 024.847.741-25 e RG 21204640 SSP/MT, matricula funcional: 2846249902, 

mestranda na Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, realize nesta instituição de ensino 

na qual sou diretora a pesquisa intitulada Painel Interativo de Genética para o Ensino de Jovens 

e Adultos (EJA), sob a orientação da Profa. Dra. Lenicy Lucas de Miranda Cerqueira. O 

objetivo central do estudo é: Elaboração de um modelo didático na forma de um painel 

interativo visando o ensino de genética na modalidade de educação de jovens e adultos. Dentro 

das atividades inseridas nesse projeto, os alunos farão juntamente com o professor um painel 

interativo (modelo didático), sobre genética.  

Ciente dos objetivos e da metodologia da pesquisa acima citada, concedo a anuência 

para seu desenvolvimento, desde que me sejam segurados os requisitos abaixo: 

• O cumprimento das determinações éticas da resolução n° 466/2012/CNS/CONEP. 

• A garantia de solicitar e receber esclarecimentos antes, durante e depois do 

desenvolvimento da pesquisa. 

• Não haverá nenhuma despesa para esta instituição que seja decorrente da 

participação dessa pesquisa. 

 

Cuiabá, _____ outubro de 2019. 

 

 

                                               ____________________________________________ 

                                                    Marcia Proença 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) 

Prezado participante, 

Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa Painel interativo de Genética 

para o ensino de Jovens e Adultos (EJA) desenvolvida por Thaís de Araújo Galvão, discente de 

Mestrado Profissional em Ensino de Biologia da Universidade federal de Mato Grosso, sob 

orientação da professora Dra. Lenicy Lucas de Miranda Cerqueira. 

Objetivo central  

O objetivo central do estudo é: Elaboração de um modelo didático na forma de um painel 

interativo visando o ensino de genética na modalidade de educação de jovens e adultos. 

            Esta entrevista tem como propósito coletar dados propostos em atividade 

pedagógica realizada em sala de aula dentro do projeto: Painel interativo de Genética para o 

ensino de Jovens e Adultos (EJA). 

Este projeto está sendo aplicado pela professora Thais de Araújo Galvão e faz parte dos 

requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre do PPG – Mestrado Profissional em 

Ensino de Biologia – PROFBIO – UFMT. Dentro das atividades inseridas nesse projeto, os 

alunos farão juntamente com o professor um painel interativo (modelo didático), sobre genética.  

Para participar deste estudo você não terá nenhum custo nem receberá qualquer 

vantagem financeira. Caso você, participante, sofra algum dano decorrente dessa pesquisa, os 

pesquisadores garantem indenizá-lo por todo e qualquer gasto ou prejuízo. 

            Esclarecemos que a sua participação nesta pesquisa é voluntária e que seu 

anonimato será respeitado, portanto o Sr. (a)  não é obrigado a colaborar com a entrevista 

solicitada. Você não será penalizado de nenhuma maneira caso decida não permanecer ou 

mesmo desistir. Contudo, ela é muito importante para a execução da pesquisa.  

Previsão de riscos ou desconfortos 

Conforme a metodologia do trabalho, o participante pode sentir constrangimento ao 

responder ao questionário/entrevista, ou que seu tempo foi tomado respondendo o 

questionário/entrevista e que sua privacidade foi invadida, caso isso aconteça a 

professora/pesquisadora conversará com o participante, e se houver necessidade, será explicado 

que se caso decida desistir, o participante não será penalizado. 
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A professora/pesquisadora estará à sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário referente ao trabalho que está sendo aplicado em sala de aula. 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

Declaro que compreendi todas as informações destacadas na descrição desse 

documento de forma clara e satisfatória, que recebi respostas para todas as minhas dúvidas e 

que dou meu consentimento para participar da elaboração do painel interativo ( modelo 

didático). 

(   ) Sim                                                  (   ) Não 

Declaro que recebi uma via deste Termo Livre Esclarecido. 

Responsável pela pesquisa: Thaís de Araújo Galvão, aluna do Programa de Mestrado 

Profissional em Ensino de biologia em Rede Nacional (PROFBIO), sob orientação da Profa. 

Dra. Lenicy Lucas de Miranda Cerqueira. 

Nome do participante: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora                                           Assinatura do participante 

 

RG ou CPF do entrevistado: 

________________________________________________ 

Para maiores informações sobre o presente estudo, favor entrar em contato com a 

professora/pesquisadora responsável Thais de Araújo Galvão ou no Comitê de Ética em 

Pesquisa, pelo endereço e telefone: 

Endereço: Rua Sinop, 116 

Bairro Jardim Renascer                                  CEP:78061-370 

UF: MT                                                              Município: Cuiabá 

Telefone: 65-99940-1506                                   E-mail: thaisgalvao11@gmail.com 

 

Endereço: Avenida Fernando Corrêa da Costa, 2367 

Bairro: Boa Esperança                                   CEP: 78.060-900 

UF: MT                                                            Munícipio: Cuiabá 

Telefone: (65) 3615- 8254                               E-mail: cepsaude@ufmt.br 

 

Cuiabá, ______de _____________2020. 

mailto:thaisgalvao11@gmail.com
mailto:cepsaude@ufmt.br
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO I 

Nome:___________________________________________________________ 

Prezado Estudante, obrigada pela participação! Por favor, responda as perguntas abaixo: 

Questão 1. O que é um gene? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Questão 2. Os ácidos nucleicos, que podem ser o DNA ou o RNA, relacionam-se com o 

controle da atividade e da estrutura das células e com os mecanismos da hereditariedade. 

Sim (      )                                                                          Não (    ) 

Questão 3. Do que um nucleotídeo é formado? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Questão 4. Quais são as bases nitrogenadas?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Questão 5. Um erro na replicação do DNA tem maior probabilidade de acarretar danos ao 

indivíduo e seus descendentes. 

Sim (     )                                                                      Não (      ) 

Questão 6. A produção do RNA é chamada transcrição e é catalisada pela enzima RNA-

polimerase.  

Sim (   )                                                                         Não (    ) 

 Questão 6. Cite uma diferença entre DNA e RNA? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Questão 7. A molécula do RNA é formada por duas cadeias. 

Sim (   )                                                                        Não (   ) 

Questão 8.  Existem três tipos básicos de RNA, com diferentes atuações, quais são os tipos? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Questão 9.  O material genético, presente nos cromossomos, participa da determinação de 

características de forma e funcionamento dos organismos e é transmitido aos descendentes na 

reprodução? 

Sim (    )                                                                                Não (     ) 

Questão 10. Existem doenças, denominadas erros inatos do metabolismo, cujas manifestações 

se devem a ausência de determinada enzima. 

Sim (   )                                                                                  Não (   ) 
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO II 

Nome:___________________________________________________________ 

Prezado Estudante, obrigada pela participação! Por favor, responda as perguntas abaixo: 

Questão 1. Os ácidos nucleicos, que podem ser o DNA ou o RNA, relacionam-se com o 

controle da atividade e da estrutura das células e com os mecanismos da hereditariedade. 

Sim (      )                                                                          Não (    ) 

Questão 2. Quais são as bases nitrogenadas do DNA e RNA?  

______________________________________________________________________ 

Questão 3. Quais são as bases púricas e pirimídicas? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Questão 4. Como funciona o pareamento das bases no DNA? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Questão 5. Um erro na replicação do DNA tem maior probabilidade de acarretar danos ao 

indivíduo e seus descendentes. 

Sim (     )                                                                      Não (      ) 

Questão 6. O RNA é um ácido nucleico essencial na produção das proteínas e é sintetizado no 

núcleo das células a partir do DNA. 

Sim (   )                                                                          Não (    ) 

Questão 7. A molécula do RNA é formada por duas cadeias. 

Sim (   )                                                                        Não (   ) 

 Questão 8. Cite uma diferença entre DNA e RNA? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Questão 9.  O que os aminoácidos fabricam? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Questão 10.  O material genético, presente nos cromossomos, participa da determinação de 

características de forma e funcionamento dos organismos e é transmitido aos descendentes na 

reprodução? 

Sim (    )                                                                                Não (     ) 
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APÊNDICE E - PRODUTO EDUCACIONAL: PAINEL INTERATIVO DE 

GENÉTICA PARA O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP/SAÚDE-UFMT 
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ANEXO B - TEXTO SOBRE ALIMENTOS TRANSGÊNICOS 

 

ALIMENTOS TRANSGÊNICOS 

Os alimentos transgênicos correspondem aos alimentos geneticamente modificados 

(AGM), ou seja, são aqueles em que o DNA é modificado. 

Esses alimentos são produzidos em laboratório por meio de técnicas artificiais de 

engenharia genética. Assim, os embriões são alterados na medida em que recebem um gene de 

outra espécie. 

Produção de Alimentos Transgênicos: as questões discutidas 

Muito se discute sobre a efetividade desses tipos de alimentos “artificiais”, visto que na 

natureza muitos deles não se reproduziram dessa maneira. 

Há controvérsias a respeito dos nutrientes que contém, bem como suas implicações 

éticas, econômicas, sociais e políticas. 

A engenharia genética e a comercialização de alimentos geneticamente modificados é 

considerada uma área promissora por oferecer perspectiva de inovação ao melhoramento 

convencional de plantas. 

Isso porque a manipulação de material genético das plantas e de outros seres vivos 

contribuem, sobretudo, na obtenção de alimentos menos perecíveis, mais saudáveis e mais 

seguros. 

Os testes de transgenia têm como objetivo desenvolver plantas e animais mais 

resistentes a doenças, pragas, agrotóxicos e mudanças climáticas, aumentando assim, a 

produtividade. 

Por outro lado, há controvérsias sobre a natureza de tais alimentos. Esse fator está 

relacionado com os efeitos a curto e longo prazo para a saúde dos seres humanos e dos animais. 

Em outras palavras, visar o lucro em detrimento da saúde, o que pode ser um grande problema 

no futuro. 

Legislação sobre Alimentos Transgênicos 

Conforme a legislação em vigor, é obrigatório o rótulo de identificação em alimentos 

transgênicos com o intuito de alertar o consumidor sobre o que ele está consumindo. 

No Brasil e na União Europeia são apresentados rótulos de produtos com até 1% de 

componentes transgênicos. 

https://www.todamateria.com.br/engenharia-genetica/
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Símbolo que indica a presença de alimento transgênico no rótulo do produto 

O Decreto nº 4.680 de 2003 exige que as empresas exibam informações sempre que o 

alimento tenha mais de 1% de ingredientes transgênicos, mesmo que não seja possível detectá-

lo por meio de teste laboratoriais. 

Tal exigência também é válida para os alimentos originários de animais alimentados por 

rações transgênicas como leite, ovos e carnes. 

O símbolo padronizado é representado por um T no interior de um triângulo amarelo e, 

deve estar inserido na embalagem dos alimentos.  

Em muitos países, o consumo de alimentos transgênicos é legal, enquanto que em 

outros, a sua adesão está longe de ser efetivada. 

 

Alimentos Transgênicos no Mundo 

 

Panorama global da produção de transgênicos 

Em muitos países, o consumo de alimentos transgênicos é legal, enquanto que em 

outros, a sua adesão está longe de ser efetivada. 
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Nesse último caso, podemos citar o Japão, cuja comercialização dos alimentos 

geneticamente modificados é rejeitada. 

Os países que lideram a produção de alimentos transgênicos são os Estados Unidos, a 

Argentina, o Canadá, a China, além do Brasil. 

No mundo, os alimentos produzidos em maior quantidade são o milho, a soja, o algodão 

e a canola. O cultivo mais predominante no planeta é o da soja resistente à herbicidas. 

Os alimentos transgênicos de origem animal também podem ser modificados. Em 2012, 

a empresa estadunidense “Food and Drug Administration” (FDA) aprovou o consumo do 

primeiro animal geneticamente modificado, um tipo de salmão. 

 

Transgênicos no Brasil 

 

Produção de transgênicos no Brasil 

Em 2017, no Brasil, foram ocupados 50,2 milhões de hectares (ha) com culturas 

transgênicas, a maior parte de soja. Com isso, o país tornou-se o segundo maior produtor de 

transgênicos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. 

O Brasil destaca-se por ter lançado comercialmente, em 2015, o primeiro organismo 

geneticamente modificado totalmente desenvolvido no país: uma soja tolerante à herbicida, 

fruto de parceria entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a empresa 

alemã Basf. 

Disponível em: https://www.todamateria.com.br/alimentos-transgenicos/. Acesso em: 

23/01/2020. 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/alimentos-transgenicos/

