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RESUMO 

 

O Ensino de Biologia, por vezes, pode assumir um caráter, de Ciência pronta e isolada das 

demais, na qual não há uma integração conceitual e metodológica. Tal visão negligencia o viés 

interdisciplinar do conhecimento científico. Por isso foi delineado o problema de pesquisa 

cujo foco era saber se sequências didáticas, de caráter interdisciplinar, nas quais os conceitos 

biológicos sejam abordados por meio das habilidades artísticas são significativas para a 

aprendizagem de biologia de alunos do ensino médio. A hipótese levantada foi a de que esse 

tipo de abordagem pode ser uma ferramenta importante no intuito de possibilitar aos alunos 

uma maior compreensão dos temas, além de despertar sua capacidade de reconhecer relações 

entre o que foi estudado e seu cotidiano. Assim, o objetivo foi elaborar, aplicar e avaliar 

sequências didáticas, com a finalidade de que os alunos possam desenvolver sua criticidade, 

responsabilidade, companheirismo, criatividade e maturidade, além da aquisição e 

socialização de saberes biológicos relacionados aos temas propostos. A metodologia adotada 

na pesquisa foi qualitativa e descritiva. Através dessas sequências foram abordados os 

assuntos Reino Plantae, Biologia Celular, Vegetações do Brasil e Impactos Ambientais. As 

atividades foram desenvolvidas explorando habilidades artísticas relacionadas à poesia, artes 

plásticas e produção de fanzines. As sequências desenvolvidas foram aplicadas em uma turma 

da disciplina eletiva de Biofilia, que acolheu 30 alunos do ensino médio de uma escola de 

tempo integral da rede Pública Estadual localizada na periferia de Fortaleza-CE. A maioria 

dos alunos considerou como bom” o seu envolvimento durante a SD e nenhum deles 

considerou seu envolvimento como sendo “ruim”. Durante as atividades, foi verificado um 

bom aproveitamento, evidenciado pela participação da turma, que expressou suas dúvidas e 

apresentou informações que contribuíram para a construção da aprendizagem. Esses 

resultados mostram que as metodologias utilizadas favoreceram a participação dos alunos, 

evidenciando sua contribuição na construção de seu próprio aprendizado. Como produto 

educacional foi elaborado um guia de orientação, contendo as quatro sequências didáticas 

desenvolvidas. 

 

Palavras-chave: Biologia; Sequências Didáticas; Interdisciplinaridade; Arte. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Biology teaching can sometimes take on the character of Science that is ready and isolated from 

the others, in which there is no conceptual and methodological integration. Such a view neglects 

the interdisciplinary bias of scientific knowledge. Research problem: Are the didactic sequence in 

teaching, approaches, biological concepts and artistic skills significant for biology learning for 

high school students? Hypothesis: the approach to the theme, the need in which the teacher is 

faced with overcoming difficulties in the teaching-learning process, planning activities that enable 

students to understand the content and relate them to their daily lives. This work with theme: 

Didactic sequence in the teaching of biology: Approach of biological concepts through the artistic 

skills of high school students, aims to develop, apply and evaluate didactic teaching / learning 

sequentially, with the purpose that students can develop its criticality, responsibility, 

companionship, creativity and maturity, in addition to the acquisition of socialization of biological 

knowledge related to the proposed themes. Methodology: Descriptive, exploratory and descriptive. 

Through these sequences will be addressed the subjects Kingdom Plant, Cell Biology, Biomes of 

Brazil and Environmental Impacts. The activities will be developed exploring artistic skills related 

to Poetry, Fine Arts and Fanzine Production. The developed sequences will be applied in a class of 

the elective discipline of Biophilia, offered to high school students from a full-time public school 

located on the outskirts of Fortaleza-CE. As a result of this research, an educational product was 

developed, constituting the development of an orientation guide, containing the didactic 

sequences. 

 

Keywords: Biology; Didactics; Interdisciplinarity; Art. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A abordagem dos conteúdos científicos, presentes no currículo da escola básica, 

deve possibilitar aos estudantes o desenvolvimento da capacidade de enfrentar os desafios 

cotidianos, através da leitura de diversas linguagens científicas que estão disponíveis 

atualmente (BRASIL, 2006). Entretanto o modelo tradicional de educação muitas vezes 

considera o aluno um agente passivo, ou seja, apenas um receptor do conhecimento 

transmitido pelo professor (MOTOKANE, 2015). Esse modelo, portanto, não habilita os 

alunos a realizarem uma leitura crítica e reflexiva dos conhecimentos construídos, assim 

como, não permite a eles, a obtenção de um entendimento pleno das complexas interações que 

permeiam o seu dia a dia.  

Um dos caminhos possíveis para o trabalho de temáticas que sejam ao mesmo 

tempo complexas, atuais e relacionadas aos diferentes conhecimentos, pode ser o 

desenvolvimento de abordagens interdisciplinares desenvolvidas no processo de ensino e 

aprendizagem. Essas abordagens possibilitam que os discentes desenvolvam uma 

compreensão crítica das inúmeras informações científicas que os rodeiam diariamente, 

frequentemente apresentadas de forma equivocada e distorcida pelos meios de comunicação, 

pela internet ou de forma amplamente técnica (BRASIL, 2006). 

Geralmente, organizados a partir do modelo tradicional positivista, os conteúdos 

que compõem o currículo escolar brasileiro apresentam temáticas compartimentalizadas no 

formato de disciplinas fragmentadas (CONCEIÇÃO, 2006). A própria LDB-Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (BRASIL,1996) busca romper com tal modelo disciplinar propondo a 

busca por uma abordagem interdisciplinar. A Base Nacional Comum Curricular-BNCC 

(BRASIL, 2018) em sua estrutura, aponta a valorização e a importância da 

interdisciplinaridade na construção do conhecimento no ensino médio. O documento está 

dividido em áreas do conhecimento, não em componentes curriculares, mas inclui os saberes 

específicos de cada disciplina, assim como uma integração entre elas.  

A partir desta dicotomia entre o modelo tradicional disciplinar positivista e o 

modelo integrador interdisciplinar, pode-se observar inúmeras contradições no discurso 

pedagógico e no cotidiano escolar. Esse cenário pode dificultar a compreensão dos alunos 

sobre a verdadeira natureza da linguagem científica e seus métodos, uma vez que as áreas 

científicas utilizam conceitos, códigos e resultados compartilhados, os quais são elaborados 

por inúmeras outras áreas do conhecimento ao longo da história (OLIVEIRA, 2009). 

A ciência pode ser entendida como uma linguagem que colabora com a leitura e 
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compreensão do mundo natural. Por isso, uma visão integralista e interdisciplinar acerca dos 

pressupostos científicos nas práticas de ensino pode colaborar com os processos de 

alfabetização científica (FAZENDA, 2008). Ao perceber que os saberes científicos são 

historicamente construídos, que não são isolados em disciplinas soberanas e que podem 

colaborar na resolução de problemas cotidianos, os alunos compreendem a verdadeira 

natureza do conhecimento científico e sua relação com a sociedade contemporânea 

(FERREIRA; KRUGER, 2009). 

Assim, a educação escolar deve, além da transmissão sistemática dos conteúdos de 

ensino, historicamente produzidos e acumulados, assegurar que os alunos se apropriem desses 

conteúdos de forma ativa (BRASIL, 2006). Dessa maneira, os estudantes podem relacionar 

esses conhecimentos com questões cotidianas e, com isso, obter um senso crítico mais 

concreto, embasado na compreensão científica e tecnológica da realidade social e política na 

qual estão inseridos. 

O processo de ensino-aprendizagem não mais determina que o estudante detenha 

todo o conhecimento desta ou daquela disciplina, contudo visa a evolução, o desenvolvimento 

das habilidades que estabelecem valores e incentiva ações que colaborem para a 

transformação social e humana (BRASIL, 2017). Buscando estratégias didáticas cada vez 

mais eficientes na abordagem de conteúdos e termos técnicos no ensino de Biologia, o 

professor procura integrar-se como parte fundamental no processo para estimular nos alunos a 

procura da melhor maneira de associarem as informações (BRASIL, 2017). 

Com a perspectiva mediadora e prática, nesse trabalho foram desenvolvidas e 

aplicadas quatro SD-Sequências Didáticas, objetivando proporcionar aos alunos o 

desenvolvimento de competências quanto ao conhecimento científico, permitindo-os 

compreender e interpretar situações diárias. Estas SD foram abordadas através das habilidades 

artísticas dos alunos, evidenciando de forma contextualizada a importância do conhecimento 

da Biologia Celular, Estruturas das Angiospermas, Impactos ambientais e Biomas do Brasil. 

Também foram propostas diferentes formas de verificação da aprendizagem adequadas à 

realidade dos alunos.  

Problema da pesquisa:  A implementação de Sequências Didáticas, de caráter 

interdisciplinar, nas quais conceitos biológicos sejam abordados por meio das habilidades 

artísticas são significativas para a aprendizagem de biologia de alunos do ensino médio? O 

desenvolvimento deste trabalho se justifica por apresentar ao professor de biologia do ensino 

médio um repertório de alternativas para abordar os referidos temas e por proporcionar aos 

alunos novas perspectivas diante do processo de ensino e aprendizagem de Biologia. 
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Hipótese: a abordagem de temas biológicos por meio de SD-Sequências Didáticas que 

explorem a interdisciplinaridade entre as ciências e a arte é uma ferramenta importante no 

intuito de possibilitar aos alunos a compreensão dos conteúdos biológicos. 

A metodologia utilizada para elaboração deste trabalho foi qualitativa, e 

descritiva. 

Como resultado foram desenvolvidas quatro SD-Sequências Didáticas abordando 

assuntos relativos do Reino Plantae, de Biologia Celular, das Vegetações do Brasil e, de 

algunss Impactos Ambientais por meio das habilidades artísticas dos alunos, assim como a 

compreensão de outros conteúdos biológicos. Essas sequências demonstram ser ferramentas 

eficazes para o processo de ensino e aprendizado. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral  
 

Produzir um guia contendo quatro SD-Sequências Didáticas que abordem assuntos 

da biologia por meio de habilidades artísticas.  

 
2.2 Objetivos Específicos  
  

 Desenvolver e avaliar SD que relacionem a arte e o conhecimento científico 

para trabalhar temas do Reino Plantae, Biologia Celular, Biomas do Brasil e Impactos 

Ambientais.  

 Aplicar as SD buscando promover um aspecto afetivo dos alunos em relação 

aos conteúdos biológicos – do micro ao macro.  

 Identificar os obstáculos que possam se apresentar durante a aplicação das SD.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 O ensino de biologia no Brasil 

A biologia nem sempre foi objeto de ensino nas escolas e, por muito tempo, não teve 

uma identidade própria, sendo chamada de ciências naturais (SILVA, 2018). De acordo com 

Paiva (2015), houve um longo percurso, tendo, como marco inicial, a educação dos jesuítas no 

Brasil colonial, passando pela Era Vargas, relacionando-se à Biologia Educacional, seguindo-

se várias leis, tais como a Lei de Diretrizes e Bases e as Diretrizes Curriculares (BRASIL, 

1996). 

Neste componente curricular, estuda-se todos os seres vivos, seus comportamentos, 

suas anatomias, morfologias, dentre outros conteúdos. No contexto escolar, enquanto a 

disciplina Ciências compõe o currículo do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental, e, a biologia 

compões o currículo do Ensino Médio, do 1° ao 3° ano, possuindo um caráter investigativo, 

relacional e prático (KOHLER; HENCKES; BENHARDT, 2013). 

Conforme Bizzo (2011), a história do ensino de biologia no Brasil está ligada tanto à 

tradição jesuítica quanto à influência portuguesa. Nesse sentido, a chegada de Domenico 

Agostino Vandelli a Portugal, em 1764, proveniente de Pádua, constitui marco decisivo. 

Especialmente contratado pelo Marquês de Pombal para participar de ampla reforma 

educacional que se seguiria logo após a expulsão dos jesuítas, ele fez os estudos de história 

natural entrarem na ordem do dia (BIZZO, 2011). O autor afirma, ainda, que a biologia se 

tornou referência, na Era Vargas (1930), junto à disciplina Biologia Educacional, do professor 

Almeida Júnior. 

Ferreira (2015) ressalta que a disciplina de ensino de biologia do curso de formação de 

professores secundários e do curso de Pedagogia, criado na Universidade de São Paulo (USP), 

em 1939, passou a ser de responsabilidade da cátedra de Biologia Geral, em que os 

professores atuavam, principalmente, como pesquisadores em Genética. 

Na educação básica, o ensino de biologia sofreu diversas modificações, apresentando 

uma estreita relação entre a forma como a sociedade se encontra organizada e o modelo de 

educação prevalente num dado momento histórico (KRASILCHIK, 2011). Partindo dessa 

premissa, é essencial explicitar alguns fatos relacionados à sociedade brasileira, destacando o 

ensino das ciências para posterior reflexão no ensino de biologia atual. 

É importante salientar que o processo de preocupação com a educação científica no 

Brasil ocorreu de forma tardia. O ensino de ciências passou efetivamente a ser incorporado ao 

currículo escolar a partir dos anos de 1930, quando se começou a procurar renovar o que vinha 

sendo feito pela ciência desde os jesuítas (SANTOS, 2007). 



18 
 

Segundo Borges e Lima (2007) e Santos (2007), durante as décadas de 50 e 60, a 

educação brasileira sofreu forte influência de educadores norte-americanos, que por sua vez 

passaram a prestar assistência técnica e financeira ao MEC-Ministério da Educação e Cultura. 

Diversos acordos de cooperação foram postos em prática neste período, como as reformas 

educacionais no Ensino Superior e no Ensino Básico. Esses autores ressaltam ainda que na 

década de 1970, os documentos oficiais das Leis de Diretrizes e Bases da Educação-LDB 

(BRASIL,1971) defendiam a valorização de disciplinas científicas, mostrando-se 

contraditórias as práticas implementadas no período com a perda de força do ensino de 

ciências e o apoio ao currículo tecnicista por parte do governo. 

Candau (2000) salienta que nos anos 80, a preocupação com a reconstrução da 

sociedade democrática repercutiu no ensino de Ciências, favorecendo uma gama de projetos 

com diversas concepções, mobilizando instituições de ensino de vários tipos, como Secretarias 

de Educação estaduais e/ou municipais, as Universidades e grupos independentes de 

professores. A crítica, a emancipação, a educação como prática social, eram expressões 

presentes nos projetos educativos, denotando uma perspectiva comum. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), estipula os 

desafios a serem enfrentados quanto à reorganização da Educação Básica diante do mundo 

globalizado. De um lado, pode-se ver aqueles que usufruem dos avanços proporcionados pela 

tecnologia e participam das ocupações produtivas e, do outro, aqueles que se encontram à 

margem de todos os benefícios gerados por ela (BRASIL, 2013). 

De acordo com Borges e Lima (2007), ainda que esta lei expresse a urgência de se 

acompanhar os processos globais que geram mudanças socioculturais na sociedade 

contemporânea, o ensino de biologia se organiza, ainda hoje, de modo a privilegiar o estudo 

de conceitos, linguagens e metodologias que valorizam uma aprendizagem pouco eficiente na 

interpretação e intervenção na realidade. 

Assim como o ensino de ciências, o cuidado com o ensino de Biologia surge de forma 

tardia no país, sendo especificamente tratado nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. 

do Ensino Médio e complementado nos PCN + Ensino Médio (BRASIL, 2006). Sobre estes 

documentos, Borges e Lima (2007) ressaltam que há uma orientação sobre a construção de 

currículos levando em consideração questões atuais, de ordem econômica e tecnológica, 

oriundas da interdependência entre as nações. 

Segundo Krasilchik (2011), a disciplina de biologia já variou bastante desde a década 

de 50, época em que ela era subdividida em Botânica, Zoologia e Biologia Geral, tópicos que 

inclusive compunham junto com a Geologia, Paleontologia, Mineralogia e Petrografia a 
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disciplina de História Natural. Além disso, a disciplina de História Natural, em vigor nas 

escolas brasileiras, era um reflexo da influência do ensino europeu. Ademais, no século XX, o 

conhecimento biológico veio romper com o tradicionalismo do estudo das diferenças entre 

botânica e zoologia para a análise de fenômenos comuns a todos os seres vivos 

(KRASILCHIK, 2011). 

A Base Nacional Comum Curricular-BNCC (BRASIL, 2018) em sua estrutura, está 

dividida em áreas do conhecimento, não em componentes curriculares, mas inclui os saberes 

específicos de cada disciplina, assim como uma integração entre elas através da 

interdisciplinaridade. É enfatizado  também na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

(BRASIL, 2018) em sua versão homologada,  que não há divisão disciplinar para a biologia, 

sendo essa ciência no Ensino Médio apresentada por meio de seis unidades: A vida como 

fenômeno e seu estudo; Biodiversidade: organização, caracterização e distribuição dos 

organismos vivos; Organismo: sistema complexo e autorregulável; Hereditariedade: padrões e 

processos de armazenamento, transmissão e expressão de informação; Evolução: padrões e 

processos de diversificação da vida; Ecossistemas: interações organismo-meio 

(MARCONDES, 2018). 

A discussão sobre a necessidade de uma base nacional comum curricular no Brasil não 

é recente. Segundo Macedo (2015), as críticas da academia e do movimento de trabalhadores 

da educação expressaram a sua posição sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

como resposta à interpretação do Governo Fernando Henrique Cardoso a respeito das bases 

comuns nacionais previstas na Lei de Diretrizes Básicas- LDB (BRASIL, 1996). 

Considerando como base o estudo de Macedo (2015), tendo em vista que a BNCC 

tende a funcionar como um verdadeiro Currículo Nacional, vale a pena refletirmos, como feito 

em relação aos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio-PCNEM (BRASIL, 

2000), se faz sentido a ideia de ter um currículo desta abrangência; se é desejo dos 

profissionais da educação; se não fere a diversidade cultural e, principalmente, se não valoriza 

os conhecimentos prévios, que muitas vezes, estão ligados ao regionalismo. Em um país tão 

diverso e transcultural, “como manter as relações entre unidade e singularidade; 

uniformização e multiplicidade; hegemonização e pluralidade; diversidade e diferenças; 

inclusão e atendimento às diferenças?” (CORAZZA, 2016, p. 140). 

Ainda de acordo com a autora, a BNCC não discute fatores realmente importantes 

como: remuneração do magistério, escolas mal equipadas, prédios deteriorados, má qualidade 

do material didático, déficit na formação dos professores etc. (CORAZZA, 2016). É 

importante levantar uma questão, mesmo que de forma não aprofundada: mediante as 
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diretrizes da BNCC, os professores do nível básico possuem meios e embasamento para a 

formulação de novos problemas, e não soluções. 

Apesar de não mais nortearem a educação básica, pela importância e, ainda 

considerado nas escolas, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), se constituem de 

diretrizes implementadas pelo governo federal, que têm como objetivo orientar a produção ou 

revisão curricular, oferecer uma formação inicial e continuada dos professores, servir de 

material de apoio para produção de livros e outros materiais didáticos e orientar avaliação do 

sistema de educação. Os PCNs foram criados em 1997 e serviram de referência para a 

renovação da proposta curricular das escolas até a definição das diretrizes curriculares 

(GARCIA, 2005). 

Com a criação das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio-DCNEM 

(BRASIL, 2011), a orientação e o planejamento curricular das escolas passaram a ser 

norteados por um currículo de conteúdos mínimos. Assim, as diretrizes asseguraram a 

formação básica, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), definindo 

competências e diretrizes a serem seguidas pelo Ensino Fundamental e Médio (BRASIL, 

2013). 

A Resolução n.3/98, do Conselho Nacional de Educação - CNE, instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - DCNEM (BRASIL, 1998), documentos amplos 

que abordam uma enorme diversidade de problemas e apresentam propostas e perspectivas 

muito variadas.  O objetivo desses documentos é a construção de um aprendizado útil à vida e 

ao trabalho, no qual as informações, o conhecimento, as competências, as habilidades e os 

valores desenvolvidos sejam instrumentos reais de percepção, satisfação, interpretação, 

julgamento, atuação, desenvolvimento pessoal ou de aprendizado permanente, como parte 

essencial da formação cidadã (BRASIL, 1998; CARVALHO, 2001).  

 

3.2 Interdisciplinaridade 

 

As disciplinas ou componentes curriculares são caracterizadas pelo conjunto de ideias, 

conhecimentos particulares próprios acerca da metodologia, dos conceitos e da sua própria 

epistemologia. Devido a sua natureza, as disciplinas tendem a ser isoladas, fragmentadas, e até 

mesmo, distantes aparentemente, umas das outras (BERTI, 2007). 

Juliá (2001) evidencia uma diferenciação entre ensino integrado e disciplinar que se 

firmou acentuadamente a partir do século XIX. Paviani (2008) distingue as disciplinas em 

acadêmicas e de ensino, assim como considera que as disciplinas de ensino estão 

correlacionadas a valores sociais e culturais. De acordo com estes autores, relações de poder e 
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predominância determinam seus isolamentos a âmbitos específicos, tornando as disciplinas 

cada vez mais isoladas. Heckhausen (2006), apud Berti, (2007, p. 17) elucidam que a 

dicotomia Disciplina e Interdisciplinaridade reforça fortemente este isolamento, relacionando 

sete critérios para se distinguir uma disciplina de outra: 

 
Figura 1 - Critérios que distinguem as disciplinas 

 

 
Fonte: Heckhausen (2006), apud Berti, (2007 p. 17). 
 

 

Heckehausen (2006), relata que estes critérios são constantemente submetidos a 

evolução, tais como prestígio da opinião pública, os valores socioculturais, as ideologias 

políticas e as condições econômicas. 

Gusdorf (2006) apud Nogueira (2016) considera que essa divisão foi incentivada por 

muitos fatores, porém coloca-os num viés de interesses pessoais ao se referir que o isolamento 

das disciplinas facilita o desenvolvimento do trabalho intelectual e julga ser esse o motivo 

pelo qual os especialistas conservam suas parcelas de domínio disciplinar: 
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Figura 2 - Isolamento das disciplinas, parcelas de domínio disciplinar 

 

 
Fonte: Com base na contextualização de Gursdorf, (2006, p. 18). 

 

Por outro lado, a interdisciplinaridade está relacionada com a integração dos 

conhecimentos de duas ou mais disciplinas, onde não há barreiras entre as disciplinas e 

conhecimentos (CARDOSO et al., 2008). Essa integração pode ser apenas um breve diálogo 

ou a troca de ideias entre áreas diferentes e, até uma integração mútua dos conceitos diretores 

da epistemologia, da terminologia, da metodologia, dos procedimentos, dos dados e da 

organização referentes ao ensino e à pesquisa. 

Nesse contexto, segundo Fazenda (2011), a interdisciplinaridade constitui uma atitude 

voltada para a articulação dos saberes epistemológicos e pedagógicos, portanto, a colaboração 

e interação entre diversas disciplinas relacionadas será a forma de efetivação de um trabalho 

interdisciplinar. 

De acordo com Hartmann e Zimmerman (2007), abordagens interdisciplinares devem 

ter enfoque na tentativa de auxiliar os alunos a compreenderem a relação de co-dependência e 

inter-relação entre os múltiplos saberes escolares. 

Desta forma, Hartmann e Zimmerman (2007), abrangem nesta tentativa de integração e 

colaboração no trabalho pedagógico interdisciplinar, a metodologia relacionada às SD que 

pode ser muito importante na tentativa de inserção da interdisciplinaridade na escola, pois elas 

representam uma forma do docente preparar seu planejamento em núcleos temáticos e, de 

buscar parcerias com docentes em áreas do conhecimento diversificadas. 

A interdisciplinaridade possui dois enfoques de pesquisas e debates: o pedagógico e o 

epistemológico, uma vez que uma mudança de paradigma nas formas de conhecer a realidade 

e de socializar os conhecimentos produzidos gera um impacto nos currículos escolares e nos 

processos de ensino e aprendizagem (CARDOSO et al., 2008). É importante relatar que 

existem algumas diferenças entre a multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade e 

transdisciplinaridade.  

Enquanto a multidisciplinaridade é definida pela justaposição de disciplinas diferentes 

e, que não possuem relações diretas ou que não possuem integração cooperativa em suas 



23 
 
aplicações. A pluridisciplinaridade é caracterizada pela justaposição de disciplinas de áreas 

afins e muito próximas (FAZENDA, 2011). A transdisciplinaridade, por sua vez, “ocorre 

quando não há distinção entre disciplinas, onde o conhecimento científico é todo unificado e 

não há barreiras entre elas” (CARDOSO, et al., 2008, p. 28). 

No cenário recente da educação brasileira nos deparamos com um ensino 

tradicionalmente disciplinar e positivista que não privilegia uma visão da complexidade do 

conhecimento e suas interconexões em campos científicos diferentes. Apesar de um esforço 

das instituições educacionais em introduzir práticas interdisciplinares nos ambientes escolares, 

há muita dificuldade em sua total implantação, que “podem ser motivados pelo formato 

altamente disciplinar na formação inicial dos professores e, ainda na fragmentação excessiva 

dos currículos da escola básica que não favorecem práticas colaborativas e integradoras” 

(CARDOSO et al. 2008, p.28). 

O sistema de ensino brasileiro atual baseia-se principalmente na fragmentação 

excessiva de disciplinas no ensino médio, que dificilmente comunicam-se entre si. Ao 

finalizar seus estudos nesta modalidade, os alunos brasileiros cursam 13 disciplinas (língua 

portuguesa, matemática, biologia, geografia, história, educação física, física, química, língua 

inglesa, sociologia, filosofia, língua espanhola e artes), o que demonstra excessiva 

fragmentação, mesmo entre áreas do conhecimento afins como, por exemplo, biologia, física e 

química, e sociologia e filosofia (BRASIL, 2012). 

Segundo Santos e Infante-Malachias (2008), durante a década de 1970 existiu um 

movimento internacional de alterações nos processos econômicos correlacionados à ideia de 

capital humano e, por este motivo, diversas políticas públicas foram consumadas para 

qualificar e melhorar a educação como método de alterar a escolaridade da população 

produtiva desses países. Entre elas, verifica-se a mudança na formação inicial dos professores 

da educação básica, que consistiu no desvinculamento dos bacharelados, com a criação de 

categorias de carreiras: bacharelado acadêmico e licenciatura (SANTOS e INFANTE-

MALACHIAS, 2008). 

A Resolução do Conselho Nacional de Educação-CNE nº 2 de 01/07/2015 (BRASIL, 

2015) mais recente que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial e 

continuada de professores, situa a interdisciplinaridade como princípio norteador, assim como 

a sólida formação teórica, o trabalho coletivo e colaborativo baseado em um modelo 

interdisciplinar. Tal Resolução pode contribuir para uma mudança efetiva na formação dos 

docentes, porém é necessário incorporar outros elementos além das normatizações para que o 

trabalho interdisciplinar possa efetivamente ser desenvolvido nas escolas (BRASIL, 2015).  
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Nesse sentido a BNCC do ensino médio (BRASIL, 2018) propôs a divisão  da matriz 

curricular em  diferentes áreas do conhecimento: Linguagens e suas Tecnologias (Arte, 

Educação Física, Língua Inglesa e Língua Portuguesa); Matemática; Ciências da Natureza 

(Biologia, Física e Química); e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (História, Geografia, 

Sociologia e Filosofia), mas não mais em componentes curriculares da biologia como era 

realizado anteriormente, porém a BNCC ainda inclua os saberes específicos de cada 

disciplina, assim como realiza uma integração entre os saberes específicos através da 

interdisciplinaridade. 

Dessa forma, fica evidente a importância do desenvolvimento da interdisciplinaridade 

na educação e no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos biológicos no ensino 

médio, tornando-se fundamental, nesse momento, a construção da relação entre a 

interdisciplinaridade com ensino de biologia e outras ciências. 

 

3.3 Arte como ferramenta de ensino da Ciência  
 

Segundo Salazar (2003), para definir “Arte” seria preciso definir “Vida” e, apesar de a 

Arte e a Ciência ocuparem dois campos irredutíveis, cada um tem as suas propriedades 

intrínsecas. Embora as esferas da Ciência e da Arte estejam assim separadas, elas mantêm 

contato entre si. 

“O contato faz-se pela síntese psicológica da Forma e da Emoção e, apesar da 

separação lógica das esferas da Ciência e da Arte, persiste um contato, e, com este contato, a 

síntese referida: síntese que é do tipo psicológico” (Salazar, 2003, p. 35). Assim, não existe 

contradição ou paradoxo nestas relações da Arte e da Ciência; elas são independentes e 

conexas, porque a independência é lógica e a conexão é psicológica. Assim, uma educação 

que envolva a arte pode promover uma conexão psicológica entre o estudante e seu objeto de 

estudo. De acordo com Cachapuz (2011 p. 104), “a visão diacrónica Arte/Ciência pode 

melhorar a qualidade da educação em ciências oferecidas aos alunos e dar uma oportunidade 

aos professores para irem mais além das rotinas e burocracia a que frequentemente são 

submetidos nas suas escolas”.  

Para Costa (2005, p. 34) é fundamental considerar que a nossa sociedade está cada vez 

mais comprometida com imagens, desde pinturas até telas de computadores, tornando-se 

imprescindível a busca por uma educação que viabilize o desenvolvimento da leitura de 

imagens. Optar por uma educação que valoriza esse olhar da compreensão de imagens não 

quer dizer optar por uma ação pedagógica menos disciplinada ou mais espontaneísta, mas, 
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sim, que promova um entendimento mais afetivo do mundo e de uma comunicação mais 

abrangente e inclusiva.  

A autora faz os seguintes questionamentos:  

Se a leitura de imagens é tão importante para a cultura humana, se ela se apresenta 
de forma tão espontânea que nem mesmo nos damos conta de estarmos 
desenvolvendo uma importante atividade cognitiva, se ela é universal e aproxima as 
culturas, por que a educação formal procura excluir a linguagem visual das 
atividades pedagógicas tão logo a criança se torne medianamente alfabetizada? Por 
que a imagem se torna um elemento secundário na educação à medida que o aluno se 
alfabetiza? (COSTA, 2005, p.34).  

 

A visualidade ganha cada vez mais importância na sociedade. Em todos os lugares, 

seja em nossas casas ou trabalho, estamos expostos a uma grande quantidade e variedade de 

imagens pelos meios mais diversos, através de telas de televisão, computadores, quadros, etc. 

(COSTA; OLIVEIRA, 2012).  

Imagens densamente significativas tanto podem suscitar apreciações livres e 

desinteressadas como mobilizar desejos de consumo de objetos e/ou de estilos de vida 

(COSTA; OLIVEIRA, 2012). Segundo as autoras:  

Materializadas em diversas linguagens, a cinematográfica, a fotográfica, a 
pinturesca, a cartazística e publicitária, estas produções requerem, dada a 
sobreposição de camadas semânticas que lhe tramam, níveis de leitura cada vez mais 
refinados que só o olhar sensibilizado, treinado e cultivado, deverá apropriadamente 
efetuar (COSTA; OLIVEIRA, 2012, p.35).  

 
Moraes (2016) afirma que esse tipo de aprendizagem envolvida com a Arte, contudo, 

deve acontecer baseada no conhecimento de suas técnicas inerentes, pois da apropriação 

dessas técnicas se concebe o desenvolvimento da criatividade dos educandos. Nesse sentido, é 

fundamental que o contato dos estudantes com objetos e experiências artísticas concretas 

proceda de modo continuo. Essa concepção situa-se numa lógica de ação pedagógica reflexiva 

e crítica que é essencial para o mediador que busca estabelecer suas viabilidades formativas, 

assim como suas condutas pedagógicas habituais ampliadas e enriquecidas com uma coletânea 

de competências dinâmicas e atualizadas (MORAES, 2016).  

Segundo Maranhão (2012), as escolas estão mais preocupadas em disciplinar do que 

ensinar e, geralmente, a inserção das disciplinas nas escolas é responsável pelo sentimento de 

tédio imperante nos espações escolares. O tédio pode ser traduzido como a sensação de 

impotência de criar, de produzir forças mobilizadoras para a construção de caminhos e 

práticas gratificantes.  

Araújo-Jorge (2007), ressalta que as conexões entre a Ciência e a Arte foram trilhadas 

por grandes nomes, como Leonardo da Vinci e Galileu. Segundo uma pesquisa efetuada pela 

Universidade de Michigan, foi possível identificar amplas vertentes artísticas entre os 
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cientistas de grande sucesso e produção. Este estudo concluiu que os cientistas, através da 

Arte, encontraram meios e exibiram a beleza, tanto da Arte como da Ciência, que os inúmeros 

talentos para a Ciência e para a Arte são complementares, e o que o cientista expõe em sua 

obra, sua sabedoria, personalidade, suas crenças, habilidades e de sua prática no campo da 

Arte. 

Segundo Sá e Cedran (2013) e Sá e Santin (2014), diversas escolas têm produzido 

projetos que contribuem com o ensino, comtemplando atividades de forma interdisciplinar, 

tendência que os autores acreditam que venham possibilitar a integração entre esses dois 

saberes e com a qual contribuímos. Esses projetos têm o objetivo de elevar a interação entre o 

saber científico e o saber artístico, e fazer uma análise de suas inter-relações e suas 

alternativas no entendimento cotidiano, assim como procurar desenvolver a sabedoria e 

competências por parte dos alunos. Assim, a utilização das artes como linguagem para abordar 

conteúdos de outras disciplinas ou ciências, pode ser de grande valor para o processo de 

ensino e aprendizagem de disciplinas do ensino médio, inclusive de biologia.  

Contudo, para que essas abordagens possam ser aplicadas, avaliadas e tenham seus 

objetivos atingidos, o planejamento se faz necessário e, nesse sentido, o desenvolvimento a 

elaboração de Sequências Didáticas pode ser uma ferramenta importante.  

 

3.4 Sequência Didática - SD 

 

A Sequência Didática - SD é uma maneira de organizar os fazeres pedagógicos. De 

acordo com Leal et al. (2012), ela possibilita a antecipação do que será ênfase em um período 

que é variável em função da grade curricular e do cronograma que os alunos necessitam 

aprender, assim como, da mediação e do monitoramento contínuo do que o educador faz para 

acompanhar os alunos, através de atividades e de avaliação durante e ao final da sequência 

didática.  

As Sequências Didáticas - SDs são um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas 

e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, com princípio e fim 

determinados, tanto pelo docente, quanto pelo estudante (ZABALA, 1998). Este tipo de 

planejamento, ajuda o docente a problematizar conhecimentos científicos em um determinado 

número de aulas, onde o aluno estudará e discutirá um determinado tema de forma 

aprofundada.  

O uso da SD, como um novo mecanismo pedagógico, propicia a organização curricular 

e permite a utilização de situações reais do cotidiano, pois parte da problematização, levando 
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o estudante a observar e confrontar o seu conhecimento prévio como as novas informações 

que lhe são apresentadas (SILVA; BEJARANO, 2013). 

As SDs, de forma reflexiva e sistematizada, surgem como uma dessas estratégias que 

possibilitam aos alunos entenderem a sociedade de uma maneira humana e mais autônoma. O 

diferencial da SD enquanto estratégia de melhoria do aprendizado dos estudantes é que as 

atividades são elaboradas e desenvolvidas seguindo uma lógica sequencial de 

compartilhamento e evolução do conhecimento (FERINO e ROCHA, 2020).  

As SDs apresentam as seguintes características: 

 
 
Figura 3 – Características das Sequências Didáticas 

 

 

 

Fonte: (ZABALA, 1998, p.18). 
 

De acordo com Giordan, Guimarães e Massi (2011), a SD é uma estratégia educacional 

que procura auxiliar alunos a solucionarem uma ou mais dificuldades reais sobre uma 

determinada temática. Seu resultado vem a partir da construção e acumulação de 

conhecimento sobre o assunto em questão, obtido por meio do planejamento e execução de 

várias atividades que conversam entre si e, realizadas ao longo de um período de tempo. As 

investigações focam no processo educativo no qual se conceituou o preparo das atividades 

propostas e dos objetivos educacionais. 

Ao utilizar SD, o docente pode elaborar uma nova proposta, quando necessário, para 

que ela seja transformadora, comprometida com o presente e com o futuro da sociedade 
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(SACRISTAN, 2000). No entanto, segundo esse autor, a realização da SD necessita de 

atividades práticas e lúdicas que permitam aos estudantes construírem novos conhecimentos. 

A partir do conhecimento prévio dos estudantes sobre o tema, o docente pode planejar 

suas aulas com desafios e problemas, jogos e textos, aumentando gradativamente a 

complexidade das atividades, permitindo um maior aprofundamento do tema (PERETTI e 

TONIN DA COSTA, 2013). Sendo assim, a SD pode ser um excelente caminho para vencer 

algumas barreiras do ensino tradicional com aulas expositivas, praticamente ou totalmente 

orais, repletas de conceitos, fenômenos, nomenclaturas, fórmulas e teorias, cobradas em forma 

de testes e provas (MOTOKANE, 2015).  

A SD permite a verificação do conhecimento prévio do aluno e, desta forma o 

conteúdo vai sendo reconstruído com base no que os alunos sabem sobre o tema proposto. 

Outra vantagem da SD é a apresentação do tema em várias etapas, realizada em várias aulas 

possibilitando o detalhamento do conteúdo. Essa é uma ótima maneira de trabalhar temas 

longos que na maioria das vezes são limitados ao tempo de uma aula. A SD também pode 

tornar as aulas mais dinâmicas e motivadoras ao utilizar diferentes recursos, como livros, 

filmes, slides, internet, jogos, práticas de laboratório, além de promover a construção 

compartilhada do conhecimento por meio de debates e trocas de informações (BASTOS, et al. 

2017). 

Algumas dificuldades podem surgir ao utilizar a SD. A ausência de recursos didáticos, 

como um laboratório de informática ou projetor de slides, pode fazer com que o professor 

recorra a outra alternativa para trabalhar o conteúdo, e o seu tempo de execução que pode 

dificultar sua utilização com todos os conteúdos durante o ano letivo (BASTOS, et al 2017). 

Contudo, a SD é uma boa alternativa para ser utilizada nas aulas em que os temas são longos 

ou complexos.  

 

4 METODOLOGIA 

 

A presente seção descreve o campo e os sujeitos, a caracterização e as técnicas 

adotadas na pesquisa, a fim de apresentar os sujeitos, espaços envolvidos, com o objetivo de 

avaliar quatro sequências didáticas que abordaram alguns conteúdos da biologia através de 

habilidades artísticas. Os assuntos abordados nas sequências foram biologia celular, botânica, 

impactos ambientais e biomas brasileiros.  
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4.1 Campo e Sujeitos da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada com os estudantes de 1º, 2º e 3º anos do ensino médio, da 

EEMTI Deputado Irapuan Cavalcante Pinheiro, na tentativa de promover o ensino através de 

SDs que possam contribuir de forma significativa no ensino e aprendizagem de biologia. 

Desta forma, trabalhou-se com uma turma para realizar a pesquisa de forma presencial no 

período de agosto a novembro de 2019, antes da pandemia da COVID-19. Entre os estudantes 

pesquisados encontram-se um total 30 alunos provenientes das três turmas.  

Durante a pesquisa foi aplicada as quatro SDs com a estratégia metodológica de ensino 

através da aprendizagem por problematização com 30 alunos integrantes de uma mesma turma 

eletiva, do turno integral. A pesquisa demandou, 2 horas-aula, 100 minutos, para cada SD. As 

SDs foram inseridas de modo prático durante as aulas de biologia, conforme detalhado no 

“APÊNDICE I”.  

 

4.2 Caracterização da Pesquisa 

 

Essa pesquisa se realizou quanto à natureza do método através da análise qualitativa, 

pois neste tipo de abordagem, o pesquisador mantém contato direto com o ambiente e o objeto 

de estudo em questão. De acordo com Prodanov (2013), a utilização desse tipo de abordagem 

difere da análise quantitativa pelo fato de não utilizar dados estatísticos como o centro do 

processo de análise de um problema, não tendo, portanto, a prioridade de numerar ou medir 

unidades. 

As pesquisas qualitativas estimulam os sujeitos da pesquisa a pensar, a falar ou a 

escrever sobre algum tema, objeto ou conceito. Elas fazem emergir aspectos subjetivos que 

atingem motivações não explícitas, ou mesmo não conscientes, de forma espontânea (LIMA, 

2016). 

Do ponto de vista de seus objetivos, esta pesquisa se caracteriza por ser descritiva, 

onde são descritas as características de determinadas populações ou fenômenos, o que permite 

o estudo do tema sob diversos ângulos e aspectos. Uma de suas peculiaridades está na 

utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a 

observação sistemática. (GIL, 2008). Esse tipo de pesquisa, geralmente, envolve levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão (PRODANOV, 2013).  

Quanto a tipologia da pesquisa trata-se de uma pesquisa-ação participante, com uma 

base empírica concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução 
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de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e participantes representativos da 

situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo 

(THIOLLENT, 1986).  

Para Stake (2011), a pesquisa-ação participante envolve a informação com o 

conhecimento, porém está associada com outras pessoas em um ambiente social para 

compreender melhor como algo funciona. Segundo Prodanov (2013), quanto ao contexto, essa 

pesquisa deve ser realizada em uma organização, uma empresa ou escola, por exemplo, na 

qual haja hierarquia ou grupos cujos relacionamentos sejam complexos.  

Este trabalho, também se constitui em uma pesquisa aplicada, que teve como Produto 

Educacional quatro SDs abordando habilidades artísticas dos alunos a serem aplicadas em sala 

de aula. A pesquisa aplicada busca gerar conhecimentos que possam ser aplicados na prática 

com o intuito de solucionar problemas específicos relacionados às verdades e interesses locais 

(PRODANOV, 2013). 

 

4.3 Local da Pesquisa 

 

A pesquisa foi desenvolvida na EEMTI Deputado Irapuan Cavalcante Pinheiro, em 

Fortaleza – Ceará, onde, desde 2010, a disciplina de biologia é ministrada pelo pesquisador 

nesta escola. Assim, pode-se acompanhar e participar do processo de transformação do regime 

de ensino regular para o regime de tempo integral, que vem ocorrendo na escola a partir de 

2018. 

No regime de ensino em tempo integral, os alunos permanecem na escola desde o 

período da manhã até o período da tarde, num total de 9 horas-aula por dia. Durante o período 

da manhã são oferecidas as disciplinas regulares correspondentes as mesmas que são ofertadas 

no ensino regular e, no período da tarde, são disponibilizadas as, assim chamadas, disciplinas 

eletivas. O conteúdo desses componentes curriculares é ministrado de acordo com as ementas 

desenvolvidas pelo professor responsável e, cada aluno elege as disciplinas que irão cursar ao 

longo de cada semestre.  

Atualmente, a escola mantém em regime de tempo integral no período diurno:  

- 3 turmas de primeiro ano;  

- 3 turmas de segundo ano;  

- 2 turmas de terceiro ano do ensino médio.  

Além disto, no período noturno, funcionam uma turma de terceiro ano, em regime 

regular, e três turmas de Educação para Jovens e Adultos (EJA).  
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Desde o segundo semestre de 2019, dispõe-se da ministração da disciplina de Biofilia, 

disciplina esta que consta no catalogo oferecido pela SEDUC como proposta de disciplina 

eletiva.  

O objetivo é realizar de modo consistente, o despertar dos estudantes para as diversas 

formas de vida e processos biológicos. Para tanto, foram propostas atividades através de 

quatro SDs que envolvam conhecimentos sobre tópicos de biologia junto as habilidades 

artísticas dos alunos.  

Deste modo, os sujeitos participantes desta pesquisa são alunos da disciplina eletiva de 

Biofilia, a qual reúne alunos de diversas turmas e séries do ensino médio, sendo que, a cada 

semestre essa disciplina acolhe entre 25 e 30 alunos.  

As atividades apresentadas neste trabalho ocorreram no segundo semestre de 2019 e 

seriam aplicadas de forma mais intensiva durante o primeiro semestre de 2020. Contudo, 

devido a pandemia de Covid-19, provocada pelo vírus SARS-CoV-2, as disciplinas regulares 

passaram a ser ministradas de forma remota, enquanto as disciplinas eletivas foram suspensas. 

Os dados apresentados foram coletados durante a realização das atividades presenciais citadas.  

 

4.4 Questões Éticas 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do 

Ceará (UECE), órgão que possui a finalidade de atender as exigências éticas e científicas 

fundamentais das pesquisas envolvendo seres humanos, garantindo os princípios da 

autonomia, beneficência, não maleficência, justiça e equidade. 

A carta de anuência foi apresentada à escola e todos os pontos da pesquisa foram 

esclarecidos aos gestores e participantes, que assinaram os termos, sendo também 

encaminhado um termo de consentimento aos pais dos alunos envolvidos, tendo sido aprovado 

pelo Comitê de Ética através do parecer número 4.692.230. 

 

4.5 Coleta de Dados 

 

No intuito de atingir os objetivos propostos neste trabalho, optou-se pela utilização de 

técnicas adequadas da pesquisa qualitativa como estratégia de coleta de dados. A observação 

participante, o diário de campo e a entrevista semiestruturada e reflexiva foram as ferramentas 

escolhidas para a coleta de dados.  

A observação participante foi a abordagem escolhida, pois o observador, no caso o 

pesquisador, participa ativamente nas atividades de coleta de dados e sua capacidade de se 
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adaptar à situação se faz necessária (Pawlowski, Andersen, Troelsen, & Schipperijn, 2016). 

Essa abordagem, além de ser uma ferramenta eficiente de coleta de dados, constitui-se em um 

meio de intervenção na realidade investigada.  

Nesse contexto, a observação participante se faz parte importante da investigação à 

medida que o professor está imerso no processo de ensino e aprendizagem, orientando os 

estudantes durante todas as etapas das sequências didáticas. Dessa forma, a diversidade de 

atividades propostas por esta pesquisa, assim como o registro delas faz do diário de campo um 

instrumento importante a ser utilizado. 

Segundo Tezani (2004) um diário de campo caracteriza-se como “um caderno onde 

são registradas todas as informações depois de observadas, [...], as conversas, os 

comportamentos, os gestos, ou seja, tudo que esteja relacionado com a proposta da pesquisa”.  

Neste trabalho, o diário de campo teve a função de registrar o desenvolvimento das 

SDs através de narrativas, a interação e as reações dos estudantes diante das diversas etapas da 

pesquisa.  

Durante o desenvolvimento das SDs foram realizadas observações sistematizadas com 

anotações para registro das percepções da dinâmica da sala de aula, com o intuito de serem 

utilizadas como subsídio de avaliação e análise das diferentes metodologias desenvolvidas. 

Foram utilizadas também, entrevistas semiestruturadas, as quais combinam perguntas 

abertas e fechadas, de maneira que o entrevistado possa falar com maior liberdade sobre o 

tema proposto, quando comparada com a entrevista estruturada. O pesquisador estabelece um 

conjunto de questões a serem apresentadas, mas, a entrevista ocorre em um contexto 

semelhante ao de uma conversa informal. O entrevistador pode intervir, quando achar 

necessário, fazendo novas perguntas afim de esclarecer questões de forma mais precisa ou 

reaproximar o entrevistado do tema, caso ele se atrapalhe com as respostas ou tenha 

dificuldades com o tema.  

Esse tipo de entrevista é adequado quando se pretende restringir a quantidade de 

informações e manter presente a possibilidade de fazer intervenções para que os objetivos 

sejam alcançados (GIL, 2008). Portanto, nesta pesquisa, a entrevista semiestruturada foi um 

meio importante para compreender a percepção dos alunos sobre sua participação ao longo do 

desenvolvimento das sequências didáticas e que importância essas atividades tiveram em seu 

processo de aprendizagem. 

As SDs desenvolvidas foram delineadas de acordo com a proposta dos três momentos 

pedagógicos descritos por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), a qual elas são 
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estruturadas em três etapas: Problematização Inicial, Organização do Conhecimento e 

Aplicação do Conhecimento.  

As SDs foram estruturadas com metodologias variadas, utilizando habilidades 

relacionadas às artes plásticas, à poesia, às tecnologias e às atividades práticas, procurando 

favorecer a participação direta do aluno na construção de sua aprendizagem, tirando-o da 

passividade e levando-o a experimentar formas diferentes de buscar o conhecimento 

relacionados a biologia.  

Após as aplicações das SDs foi aplicado e analisado, um questionário (APÊNDICE 2) 

contendo cinco questões, posteriormente analisadas para identificar as impressões dos alunos 

no tocante às contribuições das SDs com metodologias práticas e, de caráter artístico para o 

processo de aprendizagem.  

A primeira pergunta realizada foi, “Qual(is) das sequências didáticas você mais 

gostou?” teve o objetivo de detectar de maneira geral qual a preferência da turma dentre as 

atividades desenvolvidas. Os alunos deveriam responder marcando um “X” indicando uma ou 

mais sequências didáticas de sua preferência.  

A segunda questão foi, “Qual das combinações entre habilidade artística/conteúdo de 

biologia mais contribuiu para sua compreensão sobre os temas? Por quê?”, era subjetiva. 

Dessa forma possibilitava uma maior liberdade para o aluno se expressar e apontar aspectos 

positivos ou negativos das sequências didáticas.  

A terceira questão feita, “Como você avalia o seu envolvimento durante o 

desenvolvimento as sequências didáticas?”, possibilitou que os alunos fizessem uma 

autoavaliação de suas participações durante as atividades.  

Sobre a quarta pergunta, “Como você julga seu nível de compreensão do conteúdo 

trabalhado em cada sequência didática?”, os alunos deveriam optar, para cada sequência 

didática, um nível de compreensão, variando entre excelente, bom, regular ou ruim.  

Por fim, a última pergunta, “Na sua opinião, essa compreensão teria sido a mesma caso 

o assunto tivesse sido trabalhado apenas de forma expositiva?”, teve o objetivo de colher 

informações sobre como os alunos comparariam as sequências utilizando artes em relação a 

uma metodologia mais tradicional, com a qual já estão mais habituados.  

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diante dos resultados obtidos após a aplicação das SDs, um questionário foi aplicado 

com cinco perguntas para coletar as impressões dos estudantes a respeito do trabalho 

desenvolvido. No primeiro questionamento: Qual(is) das sequências didáticas aplicadas em 
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sala você mais gostou? Os resultados encontrados para esta questão objetiva, onde o estudante 

pôde escolher uma ou mais respostas dentre cinco opções estão apresentados no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Sequências Didáticas que mais agradaram aos alunos. 

 

 

Fonte: o Autor. 

De acordo com os resultados obtidos, foi possível perceber que a SD de maior 

preferência foi a construção de Quadros de folhas secas, sendo escolhida por 25 alunos, 

seguida da produção de fanzines apontada por 15 alunos e, a construção de Modelo Celular, 

eleita por 14 alunos. A SD de menor preferência foi o Cordel sobre as vegetações do Brasil 

preferida por 10 estudantes. 

Possivelmente, a preferência dos estudantes pela SD referente ao Quadro de Folhas 

Secas deve-se ao fato que esta sequência utilizou uma ampla variedade de metodologias e 

estímulos. Durante esta sequência, os alunos tiveram contato com diferentes partes de plantas, 

realizaram uma pequena caminhada no terreno da escola para realizarem coletas, após 

utilizaram seus aparelhos celulares para a identificação de plantas, além de se envolverem na 

produção dos quadros. De acordo com Campos; Bortoloto; Felício (2003), existe um maior 

entusiasmo que resulta em um aprendizado significativo quando os estudantes recebem do 

professor a proposta de aprender de uma forma mais interativa e divertida. Além disto, 

durante a aula em questão, alguns discentes relataram que utilizavam muito pouco os seus 

celulares como ferramentas auxiliares em seus estudos e, que gostariam que tal fato ocorresse 

com mais frequência nas aulas de biologia e outras.  

Por outro lado, pôde-se observar que o baixo índice de preferência dos alunos em 

relação a SD “Cordel das vegetações do Brasil” pode ter ocorrido pelo motivo de que muitos 

alunos apresentam dificuldades quando são propostas atividades com a escrita e, também 

devido a pouca familiaridade com esse gênero de literatura, do que pela falta de interesse ou 

curiosidade sobre as formas de vegetação. Essa dificuldade com a escrita pode ter se originado 

pela razão de que atualmente as principais fontes de suas leituras se realiza pela internet com 
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uso de seus smartphones, onde eles estão habituados a ler e escrever, preferencialmente, textos 

muitos curtos ou resumos em detrimento de obras completas (BARRETO, 2010).   

Neste estudo, ficou evidente que a dificuldade ou o estranhamento de alguns alunos em 

relação a uma determinada forma de expressão artística pode constituir um obstáculo para esse 

tipo de abordagem. Isso não significa que tal obstáculo seja um impeditivo definitivo, mas, 

que deve ser objeto de atenção durante a aplicação dessas metodologias para que se tornem 

mais motivadoras para os estudantes.  

Em relação as SDs do Modelo Celular e do Fanzine Ambiental, os resultados 

apresentaram índices de preferência intermediários quando foram comparadas com as outras 

duas SDs. Isso, curiosamente, pode ter ocorrido porque as atividades já tinham sido realizadas 

pelos estudantes em outros momentos, mesmo que tenham sido abordadas com temas 

diferentes. Alguns discentes mencionaram que a produção de modelos e de fanzines já era 

bem conhecida por eles, portanto eles tiveram mais facilidade de executá-las do que a 

produção de cordéis.  Deve-se ressaltar que a utilização desse tipo de linguagem é um 

instrumento importante para a aprendizagem, pois estimula uma maior assimilação de 

conceitos e incentiva os alunos a pesquisar mais sobre o assunto abordado (SOUSA e 

MACIEL, 2016). Por outro lado, essas atividades não apresentaram tantas novidades quanto a 

SD Quadro de folhas secas, por isso provavelmente houve uma maior preferência dos alunos 

por essa última SD.   

A questão 2 arguiu sobre “Qual das combinações entre habilidade artística/conteúdo de 

biologia mais contribuiu para sua compreensão sobre os temas? Por quê?”. O gráfico 2 mostra 

os resultados para essa questão. 

Gráfico 2: SD’s que mais contribuíram para o aprendizado 

 

 

Fonte: o Autor. 
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Pode-se observar que nas respostas dessa questão, a grande maioria dos estudantes, 

num total de 15 arguiram que a SD dos Quadros de Folhas Secas foi mais efetiva para seu 

aprendizado. Em segundo lugar, está a SD Cordel escolhida por oito alunos, seguida das SD’s 

Modelo Celular e Fanzine, apontadas como metodologia mais efetiva por apenas quatro e três 

alunos, respectivamente.  

A partir desses resultados podemos observar que a SD Quadro de folhas secas tanto na 

primeira questão quanto na segunda questão, teve grande aceitação dos discentes, 

corroborando assim que essa SD foi a que mais contribuiu para o aprendizado deles. Por outro 

lado, houve uma inversão nas respostas sobre a SD Cordel na primeira e segunda questão. 

Enquanto esta SD atingiu o menor índice de preferência nas respostas na primeira questão, na 

segunda questão ela foi apontada pelos estudantes como aquela que mais contribuiu para os 

seus conhecimentos. Neste caso, isto pode ser explicado pela razão da literatura de cordel se 

constituir uma alternativa lúdica facilitadora para a compreensão de conceitos científicos e 

estimular a criatividade, com potencial de promover a alfabetização científica (SILVA, 2018).  

No Quadro 1 abaixo podemos encontrar alguns exemplos das respostas dadas pelos alunos a 

partir do “Por quê?” da pergunta dois nas quatro SD, usadas para ser dar as possíveis 

explicações para tal fato.  

  

Quadro 1. Contribuição de cada SD para a compreensão de seus respectivos conteúdos 
segundo os alunos. 
Questionamento Algumas respostas 

Por que você considera que essa SD contribuiu mais 
do que as outras para seu aprendizado? 

 

SD Modelo Celular “Contribuiu bastante com meu entendimento por que 
ajuda a entender estruturas das células que não 
podemos ver”. A13 

SD Fanzine Ambiental “Porque tivemos consciência de impactos ambientais 
que nem sabia que existiam”. A29 

SD Quadro de folhas secas “Aprendi muito, pois fizemos muitas atividades 
interessantes na mesma aula”. A21 

SD Cordel “Tivemos que nos esforçar para conhecer cada bioma 
e não apenas fazer rimas sem sentido”. A3 

Fonte: o Autor. 

 

Pelo quadro acima e as respostas elaboradas pelos alunos à segunda questão, pode-se 

entender que, embora a variedade de novos estímulos da SD Quadros de folhas tenha sido 

considerada muito relevante, o esforço na leitura para compreender as características das 

vegetações e o desafio de apresentá-las em forma de versos, também foram estimulantes para 

o aprendizado. Segundo Borges et al. (2016), essa estruturação em etapas é uma vantagem da 
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SD que possibilita o detalhamento do conteúdo por parte dos professores e aprendizagem dos 

estudantes. 

A terceira questão teve o intuito de compreender através de uma autoavaliação, quais 

foram o envolvimento dos alunos durante o desenvolvimento das SDs, sendo que as respostas 

foram mostradas no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Envolvimento dos alunos na SD segundo sua autoavaliação. 

 

Fonte: o Autor. 

 

A maioria dos alunos (17) considerou como “bom” o seu envolvimento durante a SD e, 

nenhum deles considerou seu envolvimento como sendo “ruim”. Esses resultados mostram 

que as metodologias utilizadas através das SDs favoreceram a participação efetiva dos 

estudantes, evidenciando a contribuição ocorrida na construção de seus próprios aprendizados. 

Sobre o uso das SDs, Borges et al. (2016) demonstraram que há uma maior participação dos 

alunos nas aulas com a utilização dessa abordagem metodológica utilizada pelos professores, 

justamente por elas serem mais dinâmicas e, por promoverem mais motivação, tanto nos 

alunos, quanto nos professores.  

Pôde-se observar também, que os estudantes que não se envolveram de forma mais 

efetiva podem ter motivos bem particulares que não evidenciam necessariamente uma 

ineficácia da SD desenvolvida em promover essa participação. Contudo, se faz necessária a 

reflexão sobre a heterogeneidade da turma, buscando alternativas de atender as mais diversas 

necessidades, utilizando-se de abordagens diferentes no ensino de biologia. 

Quanto a quarta questão que trata de Como você julga seu nível de compreensão do 

conteúdo trabalhado na sequência didática? Os resultados obtidos foram apresentados no  

Gráfico 4, a seguir. 

 



38 
 

 

Gráfico 4 - Nível de compreensão dos alunos sobre os conteúdos trabalhados nas SD’s 

segundo sua autoavaliação. 

 
Fonte: o Autor. 

  

Observou-se, que a maioria dos estudantes (em média 17), considerou como “bom” o 

seu nível de compreensão dos conteúdos trabalhados nas SD's e, uma minoria considerou seu 

nível de compreensão “ruim”. Por meio dessa autoavaliação, os alunos reconheceram ter 

desenvolvido habilidades cognitivas acerca do conteúdo trabalhado.  Isso corrobora, o que 

Souza et al. (2013) dizem que por meio desse tipo de ensino, algumas lacunas deixadas pela 

transmissão tradicional podem ser preenchidas, levando os estudantes, para uma participação 

ativa, a uma melhor compreensão do que se estivesse atuando apenas como um receptor de 

informações. 

Por fim, na quinta pergunta onde indagado aos estudantes se a compreensão relatada 

por eles na questão quatro teria sido a mesma se o assunto tivesse sido trabalhado apenas de 

forma tradicional, através de aula expositiva. Todos os estudantes responderam “não”, sem 

nenhuma “sim”. 

Alguns comentários realizados pelos alunos foram transcritos abaixo, sendo que A da 

sigla ao final significa “Aluno” e os números de 1 a 30, algarismos aleatórios dados aos 

estudantes: 

“Não, foi muito mais divertido aprender assim”. A5 
“Não, dessa a forma a aula prende mais a minha atenção”. A9 
“Não, foi muito bom aprender biologia com arte”. A13 
“Não, dessa forma o conteúdo ficou muito mais claro em minha mente”. A14 
“Não, foi muito bom poder usar o celular para aprender algo”. A21 

 

Pode-se concluir que os estudantes se sentiram bem à vontade com as atividades 

realizadas por meio das SDs, pois além de elas apresentarem um caráter lúdico, tornando as 

aulas de biologia mais motivadoras, menos monótonas e cansativas. Essas características 
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efetivas e motivadoras são consideradas por Pereti e Tonin da Costa (2013) como inerentes às 

SDs, tornando-as assim fermentas valiosíssimas no processo ensino aprendizagem dos 

conteúdos de biologia, integrando a Arte e Ciência no ensino médio.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise das quatro SDs desenvolvidas, conclui-se, que a abordagem 

interdisciplinar envolvendo a biologia com a arte, apresentaram um grande potencial de 

estratégias facilitadora da aprendizagem quando são abordados em suas etapas os conteúdos 

de Biologia Celular, Impactos Ambientais, Botânica, e Vegetações do Brasil. 

O planejamento é muito importante para o desenvolvimento das atividades inerentes às 

SDs, momento em que podem ser detectados possíveis obstáculos que possam aparecer nas 

realizações como a falta de materiais ou outros imprevistos.  

Há a necessidade da realização de um diálogo com os estudantes para a sondagem de 

suas afinidades com as mais diversas modalidades artísticas, além de se identificar 

possibilidades de trabalhar essa forma de abordagem tanto no espaço escolar quanto no seu 

entorno.  

Durante as atividades das SDs, verificou-se um bom aproveitamento dos discentes, 

evidenciado pela ampla participação da turma, quando puderam expressara as suas dúvidas 

com informações extras contribuintes para a construção das aprendizagens. 

Dentre todas as SDs, a que obteve maior destaque pelos estudantes foi a construção de 

Quadros de folhas secas, que envolveu o conhecimento sobre identificação de plantas, suas 

partes e, uso de smartphones direcionados para a identificação desses organismos.  

O uso das habilidades artísticas pode atuar como mecanismo de aproximação de 

aspectos teóricos e atitudinais, podendo ir além de conteúdos curriculares de biologia, 

permitindo que os discentes sejam ativos no processo de ensino-aprendizagem.   

Como produto educacional, foi desenvolvido um guia didático contendo quatro 

sequências didáticas (APÊNDICE 1), cujos roteiros em breve serão disponibilizados através 

do blogspot “Biologia e Arte”, com o intuito de orientar colegas professores que estejam 

buscando uma forma diferenciada de abordar estes conteúdos e que desejem fazer uso destas 

metodologias como facilitadoras da aprendizagem. 

  

 

 

 



40 
 
REFERÊNCIAS  
 
ARAÚJO-JORGE, T. C. Relações entre ciência, arte e educação: relevância e inovação.  
FIOCRUZ. 2007. Disponível Divisão de Ensino de Química da Sociedade Brasileira de 
Química, Dpto de Química da Universidade Federal de Santa Catarina, XVIII Encontro 
Nacional de Ensino de Química Florianópolis, SC, Brasil – 25 a 28 de julho de 2016. 
Disponível em: http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=123&sid=32. 
Acesso em 26 set. 2020.  
 
BARRETO, E. R. L. A influência da Internet no processo ensino-aprendizagem da leitura e da 
escrita. Revista Espaço Acadêmico, n° 106, 2010, p.84-90. 
 
BASTOS, M. R.; SILVA-PIRES, F.E.S.; FREITAS, C.A.V.; TRAJANO, V.S. A utilização 
de sequências didáticas em biologia: revisão de artigos publicados de 2000 a 2016. XI 
Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XI ENPEC Universidade Federal 
de Santa Catarina, Florianópolis, SC – 3 a 6 de julho de 2017.  
 
BERTI, V. P. Interdisciplinaridade: um conceito polissêmico - São Paulo, 2007. 
Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo. Instituto de Química.  
 
BIZZO, Nélio. Um Pouco de História Brasileira das Ciências Biológicas no Brasil. 2011. 
Disponível em: <portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/07Biologia.pdf>. Acesso em: 06 de abril 
de 2020.  
 
BORGES, R. M. R.; LIMA, V.M. do R. Tendências contemporâneas do ensino de Biologia no 
Brasil. Revista electrónica de Enseñanza de las Ciências, v. 6, n. 1, p. 165 - 175, 2007. 
Disponível em: http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen6/ART10_Vol6_N1.pdf. Acesso em: 
25 set. 2020.  
 
BORGES, G. A; et al. Body: um jogo digital educacional de tabuleiro na área de fisiologia 
humana. In: XV SBGames, 2016, São Paulo, SP. Anais eletrônicos... São Paulo, SP, 2016. 
Disponível em: <http://www.sbgames.org/sbgames2016/page/anais/>. Acesso em: 16 de nov. 
2019. 
 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Lei nº 5.692 de 11 de agosto de 1971. 
 
BRASIL. Lei nº.  9.394, de 20 de dezembro de 1996.  Estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, v. 134, n. 
248, 23 dez. 1996.   
 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional 
e Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara Nacional de Educação Básica. 
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica / Ministério da Educação. 
Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, 
SEB, DICEI, 2013. 562p.  
 
______. Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias / Secretaria de Educação 
Básica. – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006. 135 p. 
(Orientações curriculares para o ensino médio; v. 2).  



41 
 
 
______, Ministério da Educação e Cultura; RESOLUÇÃO CEB Nº 3, DE 26 DE JUNHO 
DE 1998. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rceb03_98.pdf. Acesso 
em: 25 set. 2020.  
 
______. Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Secretaria de Educação 
Básica. – Brasília: Ministério da Educação, 2006. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_02_internet.pdf>. Acesso em: 27 de 
outubro, 2020.  
 
______. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. PARÂMETROS 
CURRICULARES NACIONAIS (ENSINO MÉDIO). Diário Oficial da União, Poder 
Executivo, Brasília, DF, 2000.  
 
______, Parecer CNE/CP 9/2001 – Homologado. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, 
de graduação plena. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf. 
Acesso em: 24 set. 2020.  
 
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação 
Básica. Parecer CEB nº 5/2011, de 5 de maio de 2011. Diretrizes Curriculares Nacionais para 
o Ensino Médio. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 24 jan. 2012a. 
 
_______. Ministério da Educação Conselho Nacional de Educação. Resolução Nº 2, DE 1º de 
Julho DE 2015. Disponível em: 
http://den.prograd.ufsc.br/files/2016/07/2.7.DiretrizesLicenciatura2015_ResolucaoCNECP2_2
015.pdf, Acesso em: 25 set. 2020.  
 
______, Secretaria da Educação Média e Tecnológica – Ministério da Educação e Cultura. 
Base Nacional Comum Curricular – Ensino Médio. Brasília, MEC/SEMTEC, 2017.  
 
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. 
 
CACHAPUZ, A. F. ARTE E CIÊNCIA NO ENSINO DAS CIÊNCIAS. Universidade de 
Aveiro/CIDTFF, n.31. p.95-106, 2014, Portugal.  
 
CAMPOS, L. M. L. BORTOLOTO, T. M.; FELICIO, A. K. C. A produção de jogos didáticos 
para o ensino de ciências e biologia: uma proposta para favorecer a aprendizagem. Caderno 
dos núcleos de Ensino, São Paulo, v.47, p.47-60, 2003. Disponível em: 
<http://www.unesp.br/prograd/PDFNE2002/aproducaodejogos.pdf>. Acesso em: 28 de dez. 
2019. 
 
CANDAU, V. A didática hoje: Uma agenda de trabalho. In: CANDAU, V. (Ed.). Didática, 
currículos e saberes. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. p.149-160.  
 
CARDOSO, F. S.; THIENGO, A.M.A. et al. Interdisciplinaridade: fatos a considerar. R. B. E. 
C. T. v.1, n. 1, jan/abr.2008.  
 
CARVALHO, José Sérgio. O discurso pedagógico das diretrizes curriculares nacionais: 
competência crítica e interdisciplinaridade. Cadernos de Pesquisa, v. 112, p. 155-165, 2001. 



42 
 
 
CONCEIÇÃO, G. H. da. Positivismo, política e educação: notas acerca do pensamento 
político Comtiano. Temas & Matizes, n° 09, 2006, p.43-56. 
 
CORAZZA, Sandra Mara. Base Nacional Comum Curricular: apontamentos crítico-clínicos e 
um trampolim. Educação, v. 39, n. Esp, p. s135-s144, 2016.  
 
COSTA, S.S.C, MOREIRA, M.A Resolução de problemas I: diferenças entre novatos e 
especialistas. Investigações em Ensino de Ciências, v.1, n·2, 1996.  
 
COSTA, C. Educação, imagem e mídias. Coleção aprender e ensinar com textos; v. 12. São 
Paulo: Cortez, 2005.  
 
COSTA, Z; OLIVEIRA, G. Arte-educação e saúde na formação docente. Fortaleza: 
EdUECE, 2012.  
 
DELIZOICOV, D; ANGOTTI, J. A; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de ciências: 
fundamentos e métodos. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2002. 
 
FAZENDA, I. C. A. O que é Interdisciplinaridade? São Paulo, Editora Cortez, 2008. 
 
FAZENDA, I.C.A. Integração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro efetividade ou 
ideologia. 6. Ed. São Paulo: Loyola, 2011.  
 
FERINO, L.P.P.; ROCHA, A.M. Guia didático para aplicação de sequências didáticas. Só 
desperta paixão por aprender, quem tem paixão para ensinar”. Universidade Regional do 
Cariri, 2020.  
 
FERREIRA, LOVATTI VIVIANE. A disciplina estatística no curso de pedagogia da USP: 
uma abordagem histórica. Portal de Revistas da USP, v. 41, n. 2 (2015).  
 
FERREIRA, M.; KRUGER, V. Temas transversais no ensino de ciências em uma análise 
cultural. 1ªCPQUI, UEL, 2009.  
 
GARCIA, Lenise Aparecida Martins. Competências e habilidades: você sabe lidar com isso. 
Educação e Ciência, p. 3, 2005.  
 
GIORDAN, M.; GUI MARÃES, Y.A.F., MASSI, L. Uma análise das abordagens 
investigativas de trabalhos sobre sequências didáticas: tendências no ensino de ciências. 
Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 2011, v.8, p.1-13. 
 
GIL, A. C. Métodos e técnicas da pesquisa social. 6ª ed. :São Paulo: Atlas, 2008. 
 
GUSDORF, G. O Gato que Anda Sozinho. In POMBO, Olga et al. (Orgs). 
Interdisciplinaridade- Antologia. Porto: Campo das Letras. 2006. p.13-36.  
 
HARTMANN, A. M.; ZIMMERMANN, E. O trabalho interdisciplinar no Ensino Médio: a 
reaproximação das “Duas Culturas”. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em VII 
Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – Florianópolis, 2009 Ciências, ano 
4, v. 7, n. 2, 2007. Disponível em: www.sbfisica.org.br/eventos. Acesso em 12 de janeiro de 
2020.  



43 
 
 
HECKAUSEN, H. Disciplina e interdisciplinaridade. In: POMBO, O; GUIMARÃES H.M.; 
LEVY, T.; (orgs). Interdisciplinaridade: Antologia. 1 ed. Porto: Campo das Letras, 2006. p. 
79-89.  
 
JULIA, D. A cultura escolar como objeto histórico. Revista Brasileira de História da 
Educação, Campinas, 2001, nº 1, p. 9-45.  
 
KOHLER, Andreas; RECKZIEGEL, Simone Beatriz R.; BERNHARD, Tania. Ciência e 
biologia como disciplinas escolares práticas: percepções e evidências de uma realidade 
escolar. In: SALÃO DE ENSINO E EXTENSÃO DA UNISC, 6., 2013, Santa Cruz do Sul. 
Anais... Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2013. v. 1. p. 1-10. Disponível em: 
<https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/salao_ensino_extensao/article/view/10957>. 
Acesso em: 6 de junho de 2020.  
 
KRASILCHIK, Myriam. Prática de Ensino de Biologia. 4. ed. São Paulo: Edusp., 2011.  
 
LEAL, T. F.; BRANDÃO, A. C. P.; ALBUQUERQUE, R. K. Por que trabalhar com 
sequências didáticas? In: FERREIRA, A. T. B.; ROSA, E. C. S. (Orgs.). O fazer cotidiano na 
sala de aula: a organização do trabalho pedagógico no ensino da língua materna. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2012. p. 147-174.  
 
LIMA, L.M.N. O ensino de eletroquímica no ensino médio por investigação: uma 
abordagem à luz da aprendizagem cooperativa. Dissertação (mestrado) –Universidade 
Federal do Ceará, Centro de Ciências, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e 
Matemática, Fortaleza, 2016. 
 
MACEDO, E. BASE NACIONAL COMUM PARA CURRÍCULOS: DIREITOS DE 
APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO PARA QUEM? Educ. Soc., Campinas, v. 36, 
nº. 133, p. 891-908, out.-dez., 2015. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/es/a/MxBmvSrkFgnFRrm5XsRWzgg/?format=pdf&lang=pt. Acesso 
em 6 de junho de 2020. 
 
MARANHÃO, R. Q. Fanzines na escola: convite à experimentação. Fortaleza: EdUECE, 
2012. 
 
MARCONDES, M. E. R. As Ciências da Natureza nas 1ª e 2ª versões da Base Nacional 
Comum Curricular. ESTUDOS AVANÇADOS 32 (94), 2018. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/ea/a/DfbXPFVwmsvZyKWFvsRjPvc/?lang=pt&format=pdf. Acesso 
em 6 de junho de 2020. 
 
MORAES, A. C. Educação estética na universidade: antropofagias e repertórios 
artísticos-culturais dos estudantes. Curitiba: CRV, 2016. 
 
MOTOKANE, M.T. Sequências didáticas investigativas e argumentação no ensino de 
ecologia. Revista Ensaio, Vol.17, n° especial, novembro, 2015. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/epec/v17nspe/1983-2117-epec-17-0s-00115.pdf, acesso em: 13 de 
dezembro de 2019. 
  
NOGUEIRA, Marilac L. S. L. S. Práticas Interdisciplinares em Educação Ambiental na 
Educação Básica: o que nos revelam as pesquisas acadêmicas brasileiras (1981-2012). 2016. 



44 
 
349 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas. S.P. 
2016. 
 
OLIVEIRA et al. Compreendendo a aprendizagem da linguagem científica na formação de 
professores de ciências. Editora UFPR, Curitiba, n. 34, p. 19-33, 2009.  
 
PAIVA, R. A. dos S. A importância do uso de cartuns como ferramentas auxiliares no ensino 
de conceitos de mecânica quântica no ensino médio. 2015. 87 f., il. Dissertação (Mestrado 
Profissional de Ensino de Física) —Universidade de Brasília, Brasília, 2015. 
 
PAVIANI, J. Interdisciplinaridade: conceitos e distinções. 2. ed. Caixas do Sul: Educs, 2008. 
 
PAWLOWSKI, C. S., ANDERSEN, H. B., TROELSEN, J., & SCHIPPERIJN, J. Children's 
physical activity behavior during school recess: A pilot study using GPS, accelerometer, 
participant observation, and go-along interview. Plos One, 11(2), (2016) 
e0148786.doi:10.1371/journal.pone.0148786. 
 
PERETTI, L; TONIN DA COSTA, G.M. Sequência Didática na Matemática. Revista de 
Educação do Ideau, Getúlio Vargas, RS, v.8, n.17, p.1-14, jan./jun., 2013. 
 
PRODANOV, Cleber Cristiano. Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da 
pesquisa e do trabalho acadêmico / Cleber Cristiano Prodanov, Ernani Cesar de Freitas. – 2. 
ed. – Novo Hamburgo: Feevale, 2013.  
 
SÁ, M. B. Z.; CEDRAN, J. C. A Construção de Conhecimentos Químicos Auxiliada pela 
Produção Audiovisual. Experiências em Ensino de Ciências. v.8, n.3, p.39-47. 2013.  
 
 
SÁ, M. B. Z.; SANTIN FILHO, O. Arte e Ciência de mãos dadas na construção de 
aprendizagens com significado. In: 2º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENSINO DE 
CIÊNCIAS, 2014. Foz do Iguaçu. Anais... Foz do Iguaçu: UNILA, 2014. p.57  
SACRISTÁN, J.G.O. Currículo: Uma reflexão sobre a prática. 3ª ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2000.  
 
SACRISTÁN, J. G. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2000.  
 
SALAZAR, Abel. 2003. O que é a Arte? V. Obras Completas de Abel Salazar. Pita, António 
Pedro. Porto: Campo das Letras.  
 
SANTOS, S.; INFANTE-MALACHIAS, M. E. Interdisciplinaridade e resolução de 
problemas: algumas questões para quem forma futuros professores de ciências. Educ. 
Soc., Campinas, v. 29, n. 103, p. 557-579, ago. 2008.  
 
SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos. Educação científica na perspectiva de letramento 
como prática social: funções, princípios e desafios. 2007.  
 
SILVA, E.L.; BEJARANO, N.R.R. As tendências das sequências didáticas de ensino 
desenvolvidas por professores em formação nas disciplinas de estágio supervisionado das 
Universidades Federal de Sergipe e Federal da Bahia. IX Congreso Internacional sobre 
Investigación en Didáctica de las Ciencias, nº extra, p. 942- 1948, Girona, 2013.  



45 
 
 
SILVA, José Marcelino de Lima. Vivências no ensino de Biologia em escola pública no litoral 
norte do estado da Paraíba, Brasil. Educação ambiental em ação, n. 61, 2018.  Disponível 
em: <http://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=2888>. Acesso em: 14 julho 2020.  
 
SILVA, M. G. da. A literatura de cordel no ensino de Biologia no contexto do ensino médio. 
Monografia UEPA, Centro de Educação, 2018.  
 
SOUZA, et al. Uso de jogos e modelos didáticos em biologia: uma proposta para consolidar 
conteúdos sobre microrganismos. Brasilia: ABC, 2013. 
 
SOUSA, E. T. e MACIEL, A. N. de C. O fanzine como recurso didático nas aulas de Biologia 
Celular na Seara da Ciência. Revista Encontros Universitários UFC, v.1 n°01, 2016, p.1526. 
 
STAKE, R.E. Pesquisa - ação e autoavaliação: descobrindo você mesmo como as coisas 
funcionam. In: ______. (org.). Pesquisa Qualitativa: estudando como as coisas funcionam. 
Porto Alegre: Penso, 2011. p. 175.  
 
TEZANI, T. C. R. Os caminhos para a construção da escola inclusiva: a relação entre a gestão 
escolar e o processo de inclusão. 2004. 221 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) - 
Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2004. 
 
THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa - ação. 2. ed. São Paulo: Cortez, p. 14,1986.  
 
ZABALA, A. A Prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1998.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 
 

APÊNDICE A 

 

 

 



47 
 

 

  

 

 



48 
 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

 

 

 



55 
 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

 

 

 



62 
 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

 

 



65 
 

 

 

 

 

 



66 
 

 

 

 

 

 



67 
 

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

 

 

 



69 
 

 

 

 

 

 



70 
 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

 

 



72 
 
APÊNCDICE B 

 

QUESTIONÁRIO - IMPRESSÕES DOS ALUNOS SOBRE AS SEQUÊNCIAS 
DIDÁTICAS DESENVOLVIDAS. 
 
1. Qual(is) das sequências didáticas aplicadas em sala você mais gostou: 

a) Construção de Modelos Celulares tridimensionais (    ) 

b) Confecção de fanzines abordando impactos humanos sobre o ambiente (    ) 

c) Quadros de folhas secas (    ) 

d) Biomas em cordel (    ) 

 

2. Qual das combinações entre habilidade artística/ conteúdo de biologia mais contribuiu para 

sua compreensão sobre os temas? Qual das combinações entre habilidade artística/ conteúdo 

de biologia menos contribuiu para sua compreensão sobre os temas? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Como foi o seu envolvimento durante o desenvolvimento dessa sequência didática? 

a) excelente (    ) 

b) bom (    ) 

c) regular (    ) 

d) ruim (    ) 

Comente sua resposta. 

 

4) Como você julga seu nível de compreensão do conteúdo trabalhado em cada sequência 

didática: 

 Excelente Bom Regular Ruim 

SD1     

SD2     

SD3     

SD4     

 

Comente sua resposta: 

5) Na sua opinião, essa compreensão teria sido a mesma caso o assunto tivesse sido 

trabalhado apenas de forma expositiva? 
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APÊNDICE C 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para maiores de 18 anos 

 

Você (a) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “Sequência didática no 

ensino de biologia: abordagem de conceitos biológicos por meio das habilidades artísticas de 

alunos do ensino médio” durante o segundo semestre de 2019.  

O objetivo geral compreende: produzir uma coletânea de sequências didáticas que 

aborde assuntos da biologia por meio de habilidades artísticas. E como objetivos específicos: 

Desenvolver e avaliar sequencias didáticas que relacionem arte e conhecimento científico para 

trabalhar os temas Reino Plantae, Biologia Celular, Biomas do Brasil e Impactos Ambientais; 

Aplicar as sequências didáticas buscando promover um aspecto afetivo dos alunos em relação 

ao conteúdo biológico – do micro ao macro; identificar obstáculos que possam se apresentar 

durante a aplicação das sequencias didáticas.  

Caso você autorize, você irá: 1) responder a dois questionários, 2) participar de 

aulas planejadas dentro da proposta da pesquisa. 

A sua participação não é obrigatória e, a qualquer momento, poderá desistir da 

participação. Tal recusa não trará prejuízos em sua relação com o pesquisador ou com a 

instituição em que estuda. Há riscos quanto a sua participação sendo sensação de tédio, 

cansaço, fadiga; é possível que o participante se sinta constrangido em alguma atividade; é 

possível que alguém ao ler o trabalho suspeite quem foram os participantes, já que citará a 

instituição na qual a pesquisa se desenvolverá.    

Tudo foi planejado para minimizar os riscos da sua participação, porém se sentir 

desconforto emocional, dificuldade ou desinteresse poderá interromper a participação e, se 

houver interesse, conversar com o pesquisador. 

Você não receberá remuneração pela participação. Em estudos parecidos como 

esse, os participantes e a sua participação podem contribuir para a melhoria na aprendizagem 

dos estudantes do ensino médio, consequentemente melhoria do ensino. As suas respostas não 

serão divulgadas de forma a possibilitar a identificação. Além disso, você está recebendo uma 

via deste termo onde consta o telefone do pesquisador principal, podendo tirar dúvidas agora 

ou a qualquer momento. 

_______________________________________________________ 

Fernando Lourenço da Silva Neto – (85) 9878-10167 

Mestrando do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia 

 



74 
 
Eu, _________________________________________________________ declaro que 

entendi os objetivos, riscos e benefícios da minha participação, sendo que: 

(       ) aceito participar               

        (       ) não aceito participar 

 

 

Fortaleza - CE, ____________ de _________________ de 2019. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do estudante 

 

 

O pesquisador me informou que o projeto foi provado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 

Seres Humanos da UECE (parecer 4.692.230) que funciona na Av. Dr. Silas Munguba, 1700, 

Campus do Itaperi, Fortaleza-CE, telefone (85)3101-9890, email cep@uece.br. Se necessário, 

você poderá entrar em contato com esse Comitê o qual tem como objetivo assegurar a ética na 

realização das pesquisas com seres humanos. Pesquisador Responsável: Fernando Lourenço 

da Silva Neto, telefone (85) 98781-0167, email: fernandolousn@gmail.com.  
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APÊNDICE D 

Termo de Assentimento a Estudantes menores de 18 anos 

 

Você (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Sequência didática no 

ensino de biologia: abordagem de conceitos biológicos por meio das habilidades artísticas de 

alunos do ensino médio” durante o segundo semestre de 2019.  

O objetivo geral compreende: produzir uma coletânea de sequências didáticas que 

aborde assuntos da biologia por meio de habilidades artísticas. E como objetivos específicos: 

Desenvolver e avaliar sequencias didáticas que relacionem arte e conhecimento científico para 

trabalhar os temas Reino Plantae, Biologia Celular, Biomas do Brasil e Impactos Ambientais; 

Aplicar as sequências didáticas buscando promover um aspecto afetivo dos alunos em relação 

ao conteúdo biológico – do micro ao macro; identificar obstáculos que possam se apresentar 

durante a aplicação das sequencias didáticas.  

Caso você autorize, você irá: 1) responder a dois questionários, 2) participar de 

aulas planejadas dentro da proposta da pesquisa. 

A sua participação não é obrigatória e, a qualquer momento, poderá desistir da 

participação. Tal recusa não trará prejuízos em sua relação com o pesquisador ou com a 

instituição em que estuda. Há riscos quanto a sua participação sendo sensação de tédio, 

cansaço, fadiga; é possível que o participante se sinta constrangido em alguma atividade; é 

possível que alguém ao ler o trabalho suspeite quem foram os participantes, já que citará a 

instituição na qual a pesquisa se desenvolverá.    

Tudo foi planejado para minimizar os riscos da sua participação, porém se sentir 

desconforto emocional, dificuldade ou desinteresse poderá interromper a participação e, se 

houver interesse, conversar com o pesquisador. 

Você não receberá remuneração pela participação. Em estudos parecidos como 

esse, os participantes e a sua participação podem contribuir para a melhoria na aprendizagem 

dos estudantes do ensino médio, consequentemente melhoria do ensino. As suas respostas não 

serão divulgadas de forma a possibilitar a identificação. Além disso, você está recebendo uma 

via deste termo onde consta o telefone do pesquisador principal, podendo tirar dúvidas agora 

ou a qualquer momento. 

_______________________________________________________ 

Fernando Lourenço da Silva Neto – (85) 98781-0167 

Mestrando do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia 
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Eu, _________________________________________________________ declaro que 

entendi os objetivos, riscos e benefícios da minha participação, sendo que: 

(       ) aceito participar               

        (       ) não aceito participar 

 

 

Fortaleza - CE, ____________ de _________________ de 2019. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do estudante 

 

 

 

O pesquisador me informou que o projeto foi provado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 

Seres Humanos da UECE (parecer 4.692.230) que funciona na Av. Dr. Silas Munguba, 1700, 

Campus do Itaperi, Fortaleza-CE, telefone (85)3101-9890, email cep@uece.br. Se necessário, 

você poderá entrar em contato com esse Comitê o qual tem como objetivo assegurar a ética na 

realização das pesquisas com seres humanos. Pesquisador Responsável: Fernando Lourenço 

da Silva Neto, telefone (85) 98781-0167, email: fernandolousn@gmail.com.  
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APÊNDICE E 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos Pais 

 

Seu filho(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Sequência didática 

no ensino de biologia: abordagem de conceitos biológicos por meio das habilidades artísticas 

de alunos do ensino médio” durante o segundo semestre de 2019.  

O objetivo geral compreende: produzir uma coletânea de sequências didáticas que 

aborde assuntos da biologia por meio de habilidades artísticas. E como objetivos específicos: 

Desenvolver e avaliar sequencias didáticas que relacionem arte e conhecimento científico para 

trabalhar os temas Reino Plantae, Biologia Celular, Biomas do Brasil e Impactos Ambientais; 

Aplicar as sequências didáticas buscando promover um aspecto afetivo dos alunos em relação 

ao conteúdo biológico – do micro ao macro; identificar obstáculos que possam se apresentar 

durante a aplicação das sequencias didáticas. 

Caso você autorize, seu filho irá: 1) responder a dois questionários, 2) participar 

de aulas planejadas dentro da proposta da pesquisa.  

 A participação dele(a) não é obrigatória e, a qualquer momento, poderá desistir da 

participação. Tal recusa não trará prejuízos em sua relação com o pesquisador ou com a 

instituição em que ele estuda. Tudo foi planejado para minimizar os riscos da participação 

dele(a), porém ele(a) poderá sentir algum desconforto, dificuldade ou desinteresse, sensação 

de tédio, cansaço, fadiga; se sinta envergonhado ao ser solicitado em se expressar em alguma 

atividade; é possível que alguém ao ler o trabalho suspeite quem foram os participantes, já que 

citará a instituição na qual a pesquisa se desenvolverá, mas é garantido o direito de 

interromper a  participação, se caso deseje, e, se houver interesse, conversar com o 

pesquisador  sobre o assunto. 

Você ou seu filho(a) não receberá remuneração pela participação. A participação 

dele(a) poderá contribuir para a melhoria na aprendizagem dos estudantes do ensino médio, 

consequentemente melhoria do ensino.  As respostas do aluno não serão divulgadas de forma a 

possibilitar a identificação. Além disso, você está recebendo uma via deste termo onde consta 

o telefone do pesquisador principal, podendo tirar dúvidas agora ou a qualquer momento.  

________________________________________________________ 

Fernando Lourenço da Silva Neto- (85) 98781-0167 

Mestrando do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia 

 

Eu,_____________________________________________________ declaro que entendi os 
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objetivos, riscos e benefícios da participação do meu filho(a) 

_____________________________________________ sendo que: 

(       ) aceito que ele(a) participe      

      (      ) não aceito que ele(a) participe 

 

 

Fortaleza, ____________ de _________________ de 2019. 

 

  

 

_________________________________________ 

Assinatura do Responsável  

 

 

 

O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 

Seres Humanos da UECE (parecer 4.692.230) que funciona na Av. Dr. Silas Munguba, 1700, 

Campus do Itaperi, Fortaleza-CE, telefone (85)3101-9890, email cep@uece.br. Se necessário, 

você poderá entrar em contato com esse Comitê o qual tem como objetivo assegurar a ética na 

realização das pesquisas com seres humanos. Pesquisador Responsável: Fernando Lourenço 

da Silva Neto, telefone (85) 98781-0167, email: fernandolousn@gmail.com.  
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Anexo  
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