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RESUMO 

 

Investigar o Currículo de Biologia nas escolas estaduais de Crateús, no momento 

em que se espera que a Base Nacional Comum Curricular esteja a caminho de sua 

implementação, enquanto política de currículo, fomentará o desdobramento de 

outras pesquisas, e da mesma forma, de movimentos que mobilizem e ampliem as 

discussões necessárias a esse contexto. E prevendo que a reorganização das 

Propostas Curriculares de Biologia, observando a BNCC, se configure em um 

trabalho significativamente desafiador, conhecer a atual organização curricular do 

Ensino de Biologia subsidiou a elaboração de orientações e estratégias que guiarão 

os docentes nessa tarefa. Assim sendo, ao passo em que se evidencia a justificativa 

motriz desta investigação, é possível depreender o objetivo maior deste trabalho: a 

proposição de orientações para a elaboração das Propostas Curriculares de 

Biologia, em consonância com as premissas pedagógicas da BNCC. Imbuída deste 

fim, a Pesquisa Descritiva aqui realizada — no segundo semestre de 2019 —, sob 

a Abordagem Qualitativa, e apoiada metodologicamente no Estudo de Caso, 

dedicou-se a estudar a proposta curricular de Biologia em uma escola da rede 

estadual de ensino, situada no município de Crateús/Ceará. Por meio da aplicação 

de Questionários — com perguntas abertas e fechadas —, a 05 professores de 

Biologia e a 03 coordenadores escolares, buscou-se conhecer a proposta curricular 

da escola, bem como, o significado pedagógico desse tipo de instrumento para os 

profissionais questionados. Os dados que foram levantados, e processados sob a 

Análise de Conteúdo de Bardin (2000), apontaram um prognóstico desafiador 

quanto ao processo de reorganização curricular a ser implementado pela escola, 

sobremaneira, no que diz respeito à observação dos princípios norteadores da 

BNCC. A saber, a escola não possuía uma proposta curricular de Biologia; os 

professores manifestaram insegurança ao lidar com os conceitos de competência e 

habilidade; e a apropriação teórica acerca da Base demonstrou-se incipiente, seja 

por parte dos Docentes, seja por parte dos gestores escolares. 

 

Palavras-chave: Ensino de Biologia. Proposta curricular. Objetivos de 

aprendizagem. Orientações. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Investigating the Biology Curriculum in the state schools of Crateús, at the moment 

when the Common National Curriculum Base is expected to be on its way to 

implementation, as a curriculum policy, it will foster the unfolding of other research, 

and in the same way, of movements that mobilize and expand the necessary 

discussions in this context. And predicting that the reorganization of the Biological 

Curriculum Proposals, observing the BNCC, will be a significantly challenging job, 

knowing the current curricular organization of Biology Teaching supported the 

development of guidelines and strategies that will guide teachers in this task. 

Therefore, while the driving justification for this investigation is evident, it is possible 

to understand the main objective of this work: the proposition of guidelines for the 

preparation of Biological Curriculum Proposals, in line with the pedagogical premises 

of the BNCC. Imbued with this aim, the Descriptive Research carried out here - in 

the second semester of 2019 -, under the Qualitative Approach, and supported 

methodologically in the Case Study, dedicated itself to studying the Curricular 

Proposal of Biology in a state school, located in the municipality of Crateús / Ceará. 

Through the application of Questionnaires - with open and closed questions - to 05 

Biology teachers and 03 school coordinators, we sought to know the school's 

Curricular Proposal, as well as, the pedagogical meaning of this type of instrument 

for the professionals questioned. The data that were collected, and processed under 

the Content Analysis of Bardin (2000), pointed out a challenging prognosis regarding 

the process of curricular reorganization to be implemented by the school, especially, 

regarding the observation of the guiding principles of the BNCC. Namely, the school 

did not have a Biology Curriculum Proposal; teachers expressed insecurity when 

dealing with the concepts of competence and skill; and the theoretical appropriation 

about the Base proved to be incipient, either by the Teachers or by the school 

managers. 

 

Keywords: Biology teaching. Curricular proposal. Learning objectives. Guidelines. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular, em 14 de 

dezembro de 2018, conhecer e revisitar as propostas curriculares escolares passou 

a ser uma demanda imprescindível. Principalmente, ao objetivarmos uma melhor e 

maior orientação quando do processo de implementação da Base. Haja vista que, 

na condição de docente1 do Componente Curricular de Biologia, com a aprovação 

da BNCC do Ensino Médio, um misto de curiosidade, dúvidas, esperança, 

motivação, e até mesmo de angústia, passou a permear o nosso imaginário. 

Experiência a qual, inclusive, deve estar sendo compartilhada pelos colegas 

professores dos demais componentes curriculares.  

Sobremaneira, quando a BNCC não foi estruturada conforme a nossa 

tradição curricular disciplinar, reunindo em uma mesma área, Biologia, Química e 

Física, para a qual Brasil (2018a) propõe competências e habilidades sem direcioná-

las para este ou aquele componente. O que, por conseguinte, pode significar um 

importante desafio para o trabalho docente. E não para menos, haja vista a 

amplitude do conceito de competência proposto pela Base: “mobilização de 

conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 

socioemocionais), atitudes e valores [...]” (BRASIL, 2018a, p.8, grifo nosso). 

Algo asseverado por Garcia (2015) ao reconhecer que ainda há uma 

significativa confusão, entre nós professores, quando tratamos de competências, 

habilidades e conteúdos. Pois, embora afirmando que uma competência possa 

assumir certa mobilidade, não tendo que estar associada a este ou aquele 

conteúdo, a autora afirma que é muito difícil organizarmos um programa, ou, uma 

proposta curricular, sem fazermos esse tipo de associação. Imaginemos, então, a 

complexidade que se apresenta aos professores quando as competências e 

habilidades da BNCC não estão direcionadas nem aos conteúdos, em específico, e 

muito menos, aos componentes curriculares da área. 

 Soma-se ao cenário de mudanças o fato do processo de implementação 

da Base ser compulsório. E desta feita, não poderemos prescindir de discussões 

que pautem questões do tipo: os impactos de uma base nacional comum curricular 

 
1 Docente da rede pública estadual de ensino do Ceará desde o ano de 2001. Com passagens por 

escolas da rede privada, e com experiências na área de gestão escolar: Coordenador Pedagógico e 
Orientador na Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação – CREDE 13.   
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na organização atual de nossos currículos; na nossa prática de ensino; e na nossa 

prática avaliativa. Em outras palavras: o que os alunos precisam aprender, em 

Biologia, repensando as Propostas Curriculares observando a BNCC, bem como, o 

que devemos fazer para ensinar o que é necessário, e avaliar, neste contexto, se o 

aprendizado foi alcançado. 

Com efeito, as questões acima não poderiam nos suscitar reflexões 

diferentes, uma vez que, embora reconhecendo que a BNCC não seja o currículo, 

Brasil (2018a) explicita que a Base deve ser tratada como o referencial nacional 

pelo qual os Estados, os Municípios, e as escolas, de maneira geral, deverão balizar 

a construção de seus currículos e de suas propostas curriculares.  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter 
normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 
essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 
modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados 
seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento [...]. (BRASIL, 2018a, 
p.7). 
 

 Tal condição representa um importante desafio didático-metodológico 

para o qual os professores não poderão se eximir, afinal de contas: I. “Art. 35-A. A 

Base Nacional Comum Curricular definirá [o que não se cumpriu] direitos e objetivos 

de aprendizagem do ensino médio [...]” (BRASIL, 2017b, p.1); II. Na “[...] formação 

geral básica, os currículos e as propostas pedagógicas devem garantir as 

aprendizagens essenciais definidas na BNCC [...]” (BRASIL, 2018a, p.476); e III. a 

BNCC orientará a construção dos currículos das redes de ensino e das propostas 

curriculares das escolas.  

O que nos coloca em um cenário educacional em que, reflexões como 

as de Apple (2002), apresentam-se bastante pertinentes: 

Que tipo de conhecimento vale mais? [...] a pergunta não é nada simples, 
pois os conflitos acerca do que deve ser ensinado são agudos e profundos. 
Não se trata ‘apenas’ de uma questão educacional, mas de uma questão 
intrinsecamente ideológica e política. (APPLE, 2002, p.39). 
 

Desta feita, fundamentamos a nossa preocupação diante deste contexto 

que hora é imposto à educação brasileira. A título de comparação, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais2, de acordo com Brasil (2018c), elencavam explicitamente 

as competências da Área das Ciências da Natureza, e de seus respectivos 

Componentes Curriculares; definiam os Temas Estruturadores, com suas 

 
2 Conforme Brasil (2013), implementados pelo MEC durante os anos de 1997 e 2002. 
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respectivas Unidades Temáticas, e devidamente assentadas sobre os objetivos de 

aprendizagem. Agora, é imposta uma base nacional comum curricular onde sequer 

os conteúdos do Ensino Médio são devidamente explicitados, deveras contribuindo 

para/com um cenário de incertezas, dúvidas e insegurança. 

E na busca de encontrarmos um caminho pelo qual pudéssemos ajudar 

a mitigar tais contingências, acreditamos tê-lo materializado mediante o produto 

desta pesquisa: Orientações para a Elaboração de Propostas Curriculares de 

Biologia. Haja vista que: saber o que ensinar; quando ensinar; como ensinar; e como 

avaliar, conforme nos sugere Coll (2001), pode oportunizar ao professor uma prática 

pedagógica com menos incertezas, menos dúvidas, e menos insegurança.  

Todavia, esclarecemos que, ao propormos tais orientações, constituintes 

do produto mencionado, o fizemos com o intuito de oportunizar o legítimo 

protagonismo docente, pois, os próprios professores é que devem pensar, discutir, 

planejar e elaborar suas próprias propostas curriculares. Do contrário, não 

superaremos a “[...] divisão entre [...] pensadores de currículo [nós] e executores do 

currículo [professores] que é hierarquizante [...]” (SÜSSEKIND, 2014, p.1516, grifo 

nosso).   

Dito isso, reiteramos que o propósito deste trabalho esteve alicerçado 

sobre a possibilidade de orientarmos caminhos pelos quais os professores poderão 

transpor as competências e habilidades da BNCC ao relacioná-las com objetivos de 

aprendizagem a serem elaborados para os objetos de conhecimento de Biologia. 

 Cabe-nos ressaltar que, para pavimentarmos a via pela qual a pesquisa 

foi conduzida, necessário se fez estruturarmos um referencial teórico que nos 

permitisse alguma apropriação conceitual acerca do tema Currículo, como também, 

orientasse o planejamento das demais etapas do processo investigativo. E com este 

propósito, reservamos a seção 3 para que pudéssemos desenvolver o arcabouço 

teórico de nossa investigação, o qual apresentamos a seguir. 

 Na subseção 3.1, no contexto da BNCC do Ensino Médio, situamos o 

Componente Curricular de Biologia e sua respectiva área do conhecimento, a Área 

das Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Momento em que abordamos a 

significação de uma base nacional comum curricular, bem como, o que hora é 

proposto e demandado para o ensino de Biologia e para os demais componentes 

curriculares constituintes da área mencionada.  
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 Na subseção 3.2, ousamos apresentar uma breve abordagem histórica 

das concepções de currículo. Para tanto, o fizemos desde as discussões 

curriculares pensadas e implementadas sob as influências da Administração 

Científica estadunidense, até o momento em que ganham espaço as vertentes 

curriculares críticas. E no contexto destas últimas, buscamos conhecer as 

abordagens trazidas por Theodor Adorno, Michael Apple, César Coll e Gimeno 

Sacristán. Contudo, sem deixar de considerar algumas referências nacionais, 

contemplamos singelos fragmentos do vasto pensamento de Paulo Freire, de 

Antônio Flávio Barbosa Moreira e Tomaz Tadeu da Silva.  

Relembrando o propósito maior desta pesquisa — propor orientações 

para a elaboração de documentos curriculares de Biologia —, direcionamos para as 

subseções 3.3 e 3.4 as discussões teóricas basilares desse objetivo. Assim sendo, 

na subseção 3.3, apresentamos aquilo que advogamos como os componentes de 

uma proposta curricular: o que ensinar; quando ensinar; como ensinar; e como 

avaliar. Já na subseção 3.4 discutimos mais profundamente cada um dos 

componentes anteriormente citados. 

 Na seção 4, com suas respectivas subseções, apresentamos o desenho 

metodológico deste trabalho, e considerando a natureza da pesquisa, torna-se 

evidente que a sua condução não poderia ter se dado senão por uma Abordagem 

Qualitativa. Afinal, antes de qualquer coisa, propor orientações para a elaboração 

de uma proposta curricular de Biologia — no âmbito da BNCC —, demandou-nos 

compreender e caracterizar: a organização curricular da escola investigada; o 

significado de uma proposta curricular para os coordenadores escolares e 

professores de Biologia; bem como, de que forma a proposta curricular se fazia 

presente na prática docente. Constituindo, assim, um cenário investigativo que 

coadunava com o entendimento dos autores abaixo: 

[...] a abordagem qualitativa espera tecer uma interpretação 
contextualizada no tempo, no espaço e nas relações sociais em que os 
sujeitos implicados no fenômeno em estudo estão envolvidos. Esta 
característica associa-se a ênfase na compreensão dos significados, na 
explicitação dos pontos de vista dos sujeitos, na constituição da trama de 
acontecimentos que engendraram a situação em análise [...]. (FARIAS, 
SILVA, CARDOSO, 2011, p.63). 
 

Algo, inclusive, também ratificado por Prodanov e Freitas (2013), pois, 

interpretar fenômenos e atribuir significados é algo basilar do processo de pesquisa 

com foco qualitativo. 
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Por fim, reservamos a seção 5 com o objetivo de apresentarmos os 

Resultados e as Discussões, fundamentados nos dados levantados e processados 

ao longo da pesquisa. Momento em que revisitamos os Objetivos Geral e 

Específicos, cotejando os resultados observados com o Referencial Teórico. 

Exercício o qual subsidiou a construção do Produto de nossa pesquisa: Orientações 

para a Elaboração de Propostas Curriculares de Biologia — vide Apêndice C. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Elaborar orientações — destinadas às escolas estaduais de 

Crateús/Ceará — para a construção de uma proposta curricular de Biologia, 

superando as limitações curriculares apresentadas pela BNCCEM. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

  

● Conhecer a proposta curricular de Biologia de uma das escolas Estaduais de 

Ensino Médio de Crateús, analisando o Projeto Político Pedagógica da escola; 

● Descrever a concepção de proposta curricular adotada por coordenadores 

escolares e professores de Biologia;  

● Avaliar a proposta curricular de Biologia da escola investigada, identificando os 

pontos de fragilidade e solidez apresentados pela mesma; 

● Propor modalidades organizativas de atividades, sugerindo exemplos que 

possam propiciar o desenvolvimento de habilidades. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Para Marconi e Lakatos (2003), o Objetivo Geral de uma pesquisa 

responde às questões do tipo para quê e para quem, estando, pois, diretamente 

vinculado à tese a qual nos propomos investigar. Já os Objetivos Específicos, 

apresentam uma função mais instrumental no sentido de possibilitarem a concreção 

do Objetivo Geral. Partindo deste princípio, seria presumível um Referencial Teórico 

que nos subsidiasse com as informações necessárias para, com o mínimo de 

propriedade técnica e conceitual, gerenciarmos a materialização dos objetivos 

definidos. 

 Desta feita, e em consonância com os Objetivos Geral e Específicos, 

tratamos da BNCC do Ensino Médio, no contexto da Biologia e da Área das Ciências 

da Natureza; das concepções de Currículo; e dos pressupostos e componentes de 

uma proposta curricular. 

  

3.1 Uma Base Nacional Comum Curricular 

 

Na atual conjuntura educacional, julgamos não ser coerente propormos 

orientações para a elaboração de uma proposta curricular sem olharmos para a 

Base Nacional Comum Curricular — em especial a do Ensino Médio —, haja vista 

ser um documento normativo. Base a qual, atualmente, permeia a realidade dos 

vários profissionais da educação básica. Seja provocando dúvidas, curiosidade, 

esperança, ou, até mesmo angústia. Embora as discussões correlatas façam parte 

das pautas educacionais em nível nacional, estadual, e municipal, muito ainda 

precisa ser discutido; orientado; produzido; e direcionado. 

O curioso é que, falar de uma BNCC não é algo recente, e que talvez, 

nem seja uma inovação, pois, vejamos o que diz a LDB Nº 9394/96: 

Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do 
ensino médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, 
em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma 
parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. (BRASIL, 2017, 
p.19). 
 

Ademais, cabe-nos lembrar que, enquanto professores da rede pública 

de ensino, fazemos uso de livros didáticos com uma seleção e organização de 

conteúdos muito similar, o que poderia se configurar, digamos assim, em uma base 
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comum nacional. Sem falar que esses mesmos livros didáticos, não raras vezes, 

são concebidos como o próprio currículo: 

Em linhas gerais, podemos dizer que as pesquisas destacam que os 
professores usam os livros didáticos como o principal recurso de instrução, 
ainda que não se possa afirmar que esse seja o único meio empregado. 
Por outro lado, os professores manifestam uma clara dependência dos 
materiais comerciais. (BONAFÉ; RODRÍGUEZ, 2013, p.211, grifo nosso).

  
Seguindo com a desconstrução do caráter inovador da BNCC, ainda no 

ano de 2000, o MEC apresentou os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio, os quais, de acordo com Brasil (2018c), propunham competências e 

habilidades para cada um dos componentes curriculares da Área de Ciências da 

Natureza e Matemática.  

Tal documento seria complementado pelos PCN+, trazendo orientações 

complementares tais como: I. Competências da área e competências correlatas com 

a Biologia, categorizadas nas seguintes dimensões: expressão e comunicação; 

investigação e compreensão; e contextualização sociocultural; II. Temas 

Estruturadores, reunindo as principais áreas de interesse da Biologia; e III. 

habilidades associadas a cada um dos Temas Estruturadores — de acordo com a 

nossa interpretação, e à luz do pensamento de Garcia (2015), as habilidades estão 

mais caracterizadas como objetivos de aprendizagem.  

Cotejando BNCC e PCN+, podemos inferir que o caráter 

renovador/inovador atribuído à primeira, na verdade, não possui a robustez como 

tem sido divulgado. Além do mais, para além de estabelecer competências e 

habilidades tão somente para a Área, desconsidera os objetivos de aprendizagem. 

Já os PCN+, embora não usem o termo objetivos de aprendizagem, apresentam 

exemplos explicativos — para cada competência e unidade temática da Biologia — 

os quais, de acordo com a lógica de Libâneo (2013), podem assumir a qualidade de 

objetivos de aprendizagem. 

Libâneo (2013) nos lembra que os objetivos de aprendizagem permitem 

antecipar resultados e processos provenientes do trabalho entre professor e aluno, 

contemplando não apenas as habilidades, mas também, os conteúdos a serem 

ensinados. E talvez por isso, o autor afirme que os objetivos podem ser equiparados 

ao ponto de partida e às premissas gerais do processo pedagógico.  
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A BNCC, contudo, fomenta e estimula um ensino voltado para o 

desenvolvimento de competências e habilidades como se ambas fossem um fim em 

si mesmas.  

[...] competência é definida como a mobilização de conhecimentos 
(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 
socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas 
da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. 
............................................................................... 
As habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser 
asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. (BRASIL, 
2018a, p.8-29). 

  
O que, para os professores, pode elevar o processo de ensino e 

aprendizagem a níveis importantes de complexidade. Isso porque, para além da 

amplitude apresentada pelos conceitos de competência e habilidade, Garcia (2015) 

nos afirma que são instâncias móveis: uma competência não deve estar associada 

a nenhum conteúdo; e uma habilidade não pertence à uma competência em 

específico. Brasil (2018a) até relaciona as competências específicas com parcos 

conteúdos, entretanto, o faz propondo apenas 03 competências para atender à 

Biologia, à Física, e à Química, colocando aos professores um grande desafio: seja 

quanto ao entendimento, seja quanto ao desenvolvimento dessas competências.  

Algo, inclusive, bem mais complexo do que é posto para o Ensino 

Fundamental. Pois, para esta etapa, Brasil (2018a) concebe a Ciências, 

simultaneamente, enquanto componente curricular e área, propondo quase o triplo 

de competências específicas — oito — em relação à Área de Ciências da Natureza 

e suas Tecnologias do Ensino Médio.  

Ademais, ao focar no desenvolvimento de competências, a BNCC propõe 

que a escolha dos “[...] conteúdos a serem ensinados relaciona-se com o cotidiano 

do estudante ao invés de ter suas referências nas ciências de origem” (LIPORINI, 

2020, p.164, grifo nosso). Nesta condição, não só os conteúdos, mas, os 

componentes curriculares em si — Biologia, Física e Química — são relegados, 

afinal, são estes que carregam consigo a estrutura científica do que deveria, ou não, 

ser ensinado. 

Na verdade, e de acordo com a interpretação que fazemos das 

ponderações de Garcia (2015), competências e habilidades deveriam servir à 

consolidação dos objetivos de aprendizagem, não o contrário: para aprendermos 

algo sobre um dado conteúdo — objetivos —, por exemplo, precisamos ler e 
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compreender — habilidades. Logo, desenvolver competências e habilidades não 

deveria implicar conteúdos e objetivos de aprendizagem em segundo plano. 

Por fim, embora a BNCC seja uma referência curricular para elaboração 

dos currículos estaduais, municipais, e das escolas, Brasil (2018a) esclarece que 

estes não devem se limitar ao documento em questão. E esta prerrogativa é de 

fundamental importância para que não elaboremos currículos/propostas 

curriculares enquanto cópias de um documento curricular tão delimitado com a 

Base.  

 

3.1.1 O significado de uma base nacional comum 

 

Brasil (2018a) nos diz que a BNCC representa uma referência para a 

construção e implantação dos currículos nacionais, sejam eles estaduais, 

municipais, públicos, ou, privados. De forma que, as aprendizagens essenciais 

sejam contempladas ao longo do Ensino Básico, independente da região, ou da 

rede. Desta feita, se propõe, em tese, que todos os estudantes brasileiros tenham 

acesso aos mesmos conteúdos.  

Nesse processo, a BNCC desempenha papel fundamental, pois explicita 
as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver 
e expressa, portanto, a igualdade educacional sobre a qual as 
singularidades devem ser consideradas e atendidas. Essa igualdade deve 
valer também para as oportunidades de ingresso e permanência em uma 
escola de Educação Básica, sem o que o direito de aprender não se 
concretiza. (BRASIL, 2018a, p.15). 
 

 Entretanto, cabe ressaltar que as aprendizagens essenciais estão 

expressas na forma de habilidades, que a Base propõe para cada uma das áreas 

do conhecimento. E lembrando que, no documento proposto por Brasil (2018a) os 

objetivos de aprendizagem não são contemplados, ao menos no Ensino 

Fundamental e Médio, significando uma importante limitação pedagógica, afinal, 

vejamos o que Libâneo (20133) nos diz sobre os objetivos de aprendizagem:  

A cada matéria de ensino correspondem objetivos que expressam 
resultados a obter: conhecimentos, habilidades e hábitos, atitudes e 
convicções, através dos quais se busca o desenvolvimento das 
capacidades cognoscitivas dos alunos. Há, portanto, estreita relação entre 
os objetivos, os conteúdos e os métodos. Na verdade, os objetivos contêm 
a explicitação pedagógica dos conteúdos, no sentido de que os conteúdos 
são preparados pedagogicamente para serem ensinados e assimilados. 
(LIBÂNEO, 2013, p.139). 
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Considerando o pensamento de Libâneo (2013), orientar o ensino 

voltando-se apenas para o desenvolvimento de competências e habilidades pode, 

pois, não ser o caminho pedagógico mais assertivo. Basta observarmos que os 

objetivos de aprendizagem são resultados esperados para além da consolidação de 

habilidades. Logo, as habilidades não podem ser tratadas como sinônimas de 

objetivos de aprendizagem.  

Quanto às competências, Garcia (2015) nos explica que dizem respeito 

à capacidade de mobilizarmos conhecimentos lançando mãos de vários recursos, 

com criatividade e inovação, na forma e no momento adequado. Assim, as 

competências e habilidades devem estar a serviço da concreção dos objetivos de 

aprendizagem, não sendo concebidas como um fim em si mesmas.  

As limitações que a BNCCEM apresenta foram previamente denunciadas 

pelo então presidente da Comissão da Base, César Callegari, e certamente, a razão 

de sua renúncia ao cargo3. Callegari (2018) chegou a afirmar que a proposta de 

BNCCEM do MEC não só destoava, mas, contradizia o que se tinha proposto para 

as etapas anteriores da Educação Básica.  

[...] com exceção de língua portuguesa e matemática [...], na sua BNCC 
desaparece a menção às demais disciplinas cujos conteúdos passam a 
ficar diluídos no que se chama de áreas do conhecimento. Sem que fique 
minimamente claro o que deve ser garantido nessas áreas. Contudo, 
sabemos que os direitos de aprendizagem devem expressar a capacidade 
do estudante de conhecer não só conteúdos, mas também de estabelecer 
relações e pensar sobre eles de forma crítica e criativa. Isso só é possível 
com referenciais teóricos e conceituais. Ao abandonar a atenção aos 
domínios conceituais próprios das diferentes disciplinas [...] não só dificulta 
uma visão interdisciplinar e contextualizada do mundo, mas pode levar à 
formação de uma geração de jovens pouco qualificados, acríticos, 
manipuláveis, incapazes de criar [...] É evidente que [...] torna-se 
imprescindível detalhar os seus elementos constituintes para além das 
platitudes e generalidades apresentadas na proposta do MEC. 
(CALLEGARI, 2018, não paginado, grifo nosso). 

 
Considerando a fala de Callegari (2018), e observando o documento 

publicado, é relevante compreendermos as limitações da BNCC como um currículo, 

dada a exígua proposição para a Área das Ciências da Natureza onde situamos a 

Biologia: apenas três competências específicas acompanhadas de algumas 

habilidades, sem a definição de conteúdos. Algo bem diferente do Ensino 

Fundamental, pois, para este nível de ensino, Brasil (2018a) propõe: I. objetos de 

 
3 César Callegari emitiu uma carta de renúncia aos demais Conselheiros do Conselho Nacional de 

Educação em 29/06/2018. A BNCC do Ensino Médio seria homologada em 14/12/2018.  
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conhecimento, apresentando os conteúdos a serem trabalhados em cada unidade 

temática e em cada um dos anos do Ensino Fundamental; e II. um número bem 

maior de habilidades, devidamente relacionadas aos objetos de conhecimento.  

As exíguas proposições curriculares da BNCC, para a Área das Ciências 

da Natureza, podem ser explicadas pela compreensão de Thalita Liporini:  

“[...] a ausência de conteúdos e o favorecimento de um ensino voltado para 
o saber-fazer na BNCC tem relação [...] com o fortalecimento de uma 
educação que enobrece a formação para o trabalho.” (LIPORINI, 2020, 
p.165, grifo nosso).  
 

Tais limitações reforçam, pois, a não adoção da BNCC enquanto 

currículo, todavia, esta é uma possibilidade que não podemos descartar. A BNCC 

orientará as avaliações externas, e a produção dos livros didáticos, na prática, 

podendo ser compreendida enquanto o currículo a ser seguido, sobretudo, quando 

reunimos duas situações: I. elaborar as propostas curriculares, obrigatoriamente, 

observando a Base; e II. conceber o currículo, ainda de forma tradicional, “como o 

conteúdo das matérias ou áreas a ensinar” (SACRISTÁN, 2013, p.24). 

Currículo, na visão de Coll (2001), se configura em um projeto social e 

cultural, guiado pela visão de sociedade, e de pessoa, que a escola se propõe a 

formar. Nesse projeto, as intenções educativas assumem um lugar central, haja 

vista que a atividade educativa possui uma natureza essencialmente intencional. 

Quando olhamos para o currículo, encontramos muitos outros elementos não 

presentes na BNCC: I. conteúdos que representam todas áreas/campos de um 

determinado componente curricular; II. objetivos de aprendizagem, enquanto 

parâmetros para a consecução das intenções educativas; e III. reflexões e 

orientações sobre: o que ensinar, quando ensinar, como ensinar, e como avaliar.  

Desta feita, em tendo a BNCCEM como referência, ao elaborar seus 

currículos, as escolas/professores devem concebê-la enquanto uma espécie de 

espinha dorsal, a qual serão agregados os objetivos de aprendizagem próprios; as 

suas orientações metodológicas; bem como, as abordagens pedagógicas 

específicas de cada contexto e realidade. Orientação a qual é ratificada pelo 

pensamento de Limaverde (2015) quanto à impossibilidade de concebermos uma 

base nacional comum curricular enquanto o currículo a ser adotado e seguido ipsis 

litteris:  

[...] o argumento da instituição de um currículo mínimo como uma Base 
Nacional Comum não contribuiria para a equidade, tampouco para a 
afirmação de um espírito nacional, visto que os diversos grupos que 
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atualmente lutam pela legitimação de seus saberes e práticas não se 
reconheceriam. (LIMAVERDE, 2015, p.93, grifo nosso). 
 

De forma que, em tendo que contemplarmos as competências e 

habilidades da BNCCEM, que estas estejam a serviço da consecução dos objetivos 

de aprendizagem da proposta curricular da escola, não o contrário. 

Ademais, e retomando a fala do próprio Callegari (2018), o processo de 

construção da BNCCEM, ao que nos parece, pode ter deixado de observar duas 

condições indispensáveis: I. a devida amplitude das discussões; e II. o necessário 

envolvimento de segmentos imprescindíveis ao processo educacional. Situação a 

qual nos permite inferir que a Base do Ensino Médio se tornou um documento de 

referência nos moldes daquilo que Saul e Silva (2009) convencionaram denominar 

“Pedagogia dos Diários Oficiais”.  

Rodadas mais amplas e audiências públicas deverão ser retomadas no 
ano que vem com os novos atores referendados pelo processo eleitoral 
democrático que se avizinha. E, sobretudo, com a participação dos 
professores, dos estudantes e dos demais integrantes do campo 
educacional brasileiro. As manifestações que nos levaram a cancelar a 
audiência pública da Região Sudeste que seria realizada na Cidade de São 
Paulo no começo de junho deixam um recado claro: a reforma do ensino 
médio e a respectiva BNCC precisam ser mais amplamente discutidas. 
(CALLEGARI, 2018, não paginado, grifo nosso). 

 
 Diante de tantas limitações, e considerando que já contávamos com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, bem como, com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, cabe-nos refletir em que uma BNCC poderia agregar: 

[...] contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações, em âmbito 
federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, à 
avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a 
oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da 
educação. (BRASIL, 2018a, p.8). 
 

Em outras palavras, supõe-se que a BNCC se configure enquanto 

documento direcionador do processo de ensino, e consequentemente, de 

aprendizagem. Pois, em tendo procedência tal raciocínio, ao apresentar as 

aprendizagens essenciais — habilidades — estaria sugerindo o que ensinar, e 

apontando o que aprender. Todavia, para o Ensino Médio, e em especial para a 

Área das Ciências da Natureza, não há uma definição clara dos objetos de 

conhecimento4, e não há qualquer proposição de objetivos de aprendizagem.  

 
4 Seguindo a mesma linha de conceituação adotada por Ceará (2019a), tratamos dos objetos de 

conhecimento enquanto conteúdos, conceitos e processos. 
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E em uma última tentativa de encontrarmos um significado para a BNCC, 

advogamos de grande relevância o estudo realizado por Macedo (2014). O trabalho 

da autora objetivou identificar os agentes políticos públicos e privados, constituintes 

de uma rede empenhada, exatamente, em dar sentido à uma proposta de base 

nacional curricular comum.  

Considerando o perfil e os interesses inerentes aos agentes políticos 

públicos e privados, Elizabeth Macedo concluiu que o grande objetivo em se 

construir um currículo nacional estava na regulação do processo educacional por 

meio da avaliação, e por razões óbvias, atendendo aos modelos privados de gestão. 

Não para menos, vejamos a constituição dessa rede de agentes: I. agentes públicos 

envolvidos na definição da base: UNDIME, CONSED e CNE; e II. parceiros privados 

envolvidos na dinamização dos debates: Itaú, Bradesco, Santander, Gerdau, 

Natura, Volkswagen, Fundação Victor Civita, Fundação Roberto Marinho, Fundação 

Lemann, CENPEC, Todos pela Educação, e Amigos da escola. 

Cabe ressaltarmos que, conforme a interpretação de Macedo (2014), o 

sentido/significado de uma base nacional curricular comum, regulando-se pela 

avaliação, residia na lógica de que educação de qualidade somente é possível 

quando passível de ser avaliada. Uma condição, portanto, que limita e restringe a 

amplitude das discussões curriculares: 

É preciso seguir lembrando que um currículo nacional não vai melhorar a 
educação nem garantir desenvolvimento e melhor distribuição de renda. O 
que ele tem a oferecer é apenas a tentativa de controle do imponderável 
da qual depende, não o sucesso da educação, mas a hegemonia do 
imaginário neoliberal de que ele é parte. (MACEDO, 2014, p.1553). 

 
Um estudo recente realizado por Girotto (2019) não só ratifica a 

compreensão de Macedo (2014), como nos apresenta evidências de que atribuir a 

qualidade da educação à uma política curricular, mediante a implementação de uma 

base nacional comum, seria algo ingênuo ou desqualificado. Não para menos, 

[...] a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada em 2017, não 
busca enfrentar as desigualdades educacionais brasileiras, uma vez que 
não problematiza as condições materiais das escolas públicas e do 
exercício da docência. (GIROTTO, 2019, p.1, grifo nosso). 
 

Levantando dados, junto ao Censo Escolar de 2017, e ao SAEB de 2015, 

Girotto (2019) apresenta importantes disparidades entre as redes de ensino: quanto 

à infraestrutura das escolas; à formação de professores; às condições de trabalho; 

ao perfil socioeconômico dos pais/responsáveis; e às expectativas dos professores 
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em relação à aprendizagem dos alunos. Dimensões que, para o autor, para além 

das questões essencialmente curriculares, devem ser consideradas ao se propor, 

de fato, uma educação de qualidade. 

Por fim, e embora esteja explícito que o propósito da BNCC não seja o 

de se configurar enquanto currículo, inclusive, apresentando limitações como as 

elencadas anteriormente, sua natureza legal nos impede de renegarmos o que o 

documento estabelece para a Educação Básica. Pois, “define o conjunto orgânico 

e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver 

ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica” (BRASIL, 2017, p.7, grifo 

nosso). 

 

3.1.2 Um tratamento diferenciado para o Ensino Médio 

 

Observando a parte da BNCC destinada ao Ensino Médio, e 

comparando-a com a do Fundamental, constatamos algo que pode inquietar muitos 

professores: ela não foi organizada por disciplinas. Condição ainda distante da 

cultura pedagógica disciplinar a qual podemos afirmar ainda estarmos bastante 

arraigados. Logo, não é difícil prever que um grande desafio nos aguarda. Algo, 

inclusive, já previsto e denunciado pelo então presidente da Comissão da Base:  

É evidente que mesmo que se mantenha a ideia de organização por áreas, 
torna-se imprescindível detalhar os seus elementos constituintes para 
além das platitudes e generalidades apresentadas na proposta do MEC. 
(CALLEGARI, 2018, não paginado, grifo nosso). 
 

 Seguindo na comparação entre Ensino Fundamental e Médio, 

identificamos outra situação na qual também observamos um tratamento 

diferenciado: a proposta voltada para a Ensino Médio foi aprovada em separado. O 

que possui, entretanto, uma razão de ser: a reforma do Ensino Médio — Lei Nº 

13.415. 

 No final do ano de 2016, o texto de toda a BNCC caminhava para sua 

versão final, no mesmo período, discutia-se a reforma do Ensino Médio a qual 

culminou com a aprovação da respectiva Lei no início de 2017. Logo, finalizou-se o 

texto voltado para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, aguardando os 

desdobramentos da reforma do Novo Ensino Médio para que, só então, fosse 

concluído o texto destinado a este nível de ensino.  
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Algumas das proposições da reforma do Ensino Médio, apresentadas por 

Brasil (2017b), estão contempladas no texto da BNCC referente à essa etapa da 

Educação Básica. Desta feita, julgamos necessário destacar alguns pontos que 

requerem atenção.  

Embora Brasil (2018a) afirme que a BNCC deva ser tratada como um 

documento de referência para a elaboração dos currículos estaduais, municipais, e 

das escolas, no texto da Lei Nº 13.415 observamos a seguinte determinação: “O 

currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e 

por itinerários formativos [...]” (BRASIL, 2017, p.1, grifo nosso). Brasil (2017b), ao 

inserir o Artigo 35-A na LDB, explicita que a BNCC definirá objetivos de 

aprendizagem para o Ensino Médio, entretanto, o que temos na Base são: 

competências gerais e competências específicas, para cada área do conhecimento, 

acompanhadas de suas respectivas habilidades.  

O currículo do Ensino Médio, conforme Brasil (2017b) e Brasil (2018a), 

passa a ter uma dupla composição: Formação Geral Básica e Itinerários Formativos, 

o que discutiremos mais à frente ao contextualizarmos o componente curricular de 

Biologia. De todo feito, Brasil (2018a) informa que as propostas curriculares devem 

garantir, seja quanto à Formação Geral Básica, seja quanto aos Itinerários 

Formativos, as habilidades definidas na BNCC.  

Antes da reforma do Ensino Médio contávamos com 2400h para a 

formação desta etapa da Educação Básica. Com a reforma, Brasil (2017b) 

determina que todas as competências e habilidades da BNCC sejam desenvolvidas 

em apenas 1800h. Pois, as 600h restantes serão destinadas aos itinerários 

formativos. E sabendo que os itinerários formativos, possivelmente, não 

contemplarão todos os componentes curriculares, pois, dependem da realidade 

local, da escolha da comunidade escolar, de recursos físicos, financeiros, materiais 

e humanos, podemos prever um impacto significativo no currículo do Ensino Médio.  

No Quadro abaixo, apresentamos outros pontos nos quais a BNCC do 

Ensino Fundamental e do Ensino Médio se distinguem. Para tanto, consideramos a 

Área de Ciências do Ensino Fundamental e a Área de Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias do Ensino Médio. 
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Quadro 1 – Como a Área de Ciências e a Área de Ciências da Natureza e 

suas Tecnologias são apresentados na BNCC 

ITENS COMPARADOS 1 2 

Competências específicas direcionadas aos 
componentes curriculares 

Não Não 

Habilidades direcionadas aos objetos de 
conhecimento 

Sim Não 

Especificação dos objetos de conhecimento por 
unidade temática 

Sim 
De forma 

não explícita 

Definição de objetivos de aprendizagem Não Não 
Fonte: elaborado pelo autor. 1 = Ciências do Ensino Fundamental. 2 = Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias. 

 

O que, em nossa compreensão, torna vulnerável o propósito da Base de 

ser uma referência para a elaboração dos currículos das redes de ensino, e 

consequentemente, da construção das propostas curriculares escolares. Haja vista 

que: 

“À medida que o educador tem mais claro os objetivos, pode ir buscando 
conteúdos e metodologias melhores e mais adequados; a lucidez de 
objetivos abre caminhos, possibilidades criativas.” (VASCONCELLOS, 
2002, p.110, grifo nosso). 
 

 Afinal, ao desconsiderar a proposição de Vasconcellos (2002), a BNCC 

prescinde de orientações que melhor balizariam a prática de ensino, 

potencializando o processo de aprendizagem. E assim sendo, coloca em xeque a 

promessa de Brasil (2018a) em apresentá-la como peça central para a garantia de 

uma aprendizagem de qualidade — sobretudo, para o Ensino Médio. 

 

3.1.3 BNCC e a Área das Ciências da Natureza e Suas Tecnologias 

 

Uma vez que Objetivo Geral desta pesquisa estabelecia relações com 

um dos componentes curriculares da Área das Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias, não poderíamos avançar sem que compreendêssemos o tratamento 

dispensado pela BNCC para/com a Biologia.  Assim sendo, apropriamo-nos das 

proposições da Base Nacional Comum Curricular quanto: I. ao desenvolvimento da 

alfabetização científica5; II. as competências específicas da Área; e III. as 

implicações da reforma do Ensino Médio na BNCC. 

 
5 O que tratamos aqui como alfabetização científica, a BNCC trata como letramento científico. 
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3.1.3.1 A concepção de ensino proposta pela BNCC para a Área das Ciências 

da Natureza e suas Tecnologias 

 

 A Base propõe que esta Área do Conhecimento seja observada de forma 

contextualizada com os avanços da Ciência e da Tecnologia. De forma que, 

conforme Brasil (2018a), estes avanços não sejam encarados apenas como vias 

estratégicas para a resolução de problemas, sejam eles pessoais ou coletivos, mas, 

fomentem um processo formativo que amplie a visão de mundo dos estudantes. 

Contudo, a própria BNCC reconhece haver desafios para que alcancemos este nível 

de formação, uma vez que ainda não possuímos uma prática consolidada quanto à 

aplicação dos conhecimentos científicos e tecnológicos na resolução de problemas. 

  E na tentativa de superarmos a lacuna pedagógica mencionada acima, 

Brasil (2018a) propõe à implementação de uma prática de ensino que fomente a 

alfabetização científica. Todavia, segundo a nossa interpretação, a concepção de 

alfabetização científica da BNCC, em maior ou menor intensidade, apresenta-se 

sob uma abordagem tecnicista.  

Para o Ensino Fundamental, Brasil (2018a) propõe que a alfabetização 

científica seja desenvolvida objetivando que o estudante compreenda, interprete e 

transforme o mundo em que vive — natural, social e tecnológico —, apropriando-se 

das teorias e dos processos inerentes ao campo das Ciências.  Porém, não 

deixando de sugerir um propósito utilitarista: “[...] apreender ciência não é a 

finalidade última do letramento, mas, [...] o desenvolvimento da capacidade de 

atuação no e sobre o mundo [...]” (BRASIL, 2018a, p.321, grifo nosso). 

 No caso do Ensino Médio, e de forma mais enfática, a BNCC expressa a 

concepção utilitarista da alfabetização científica:  

[...] poucas pessoas aplicam os conhecimentos e procedimentos científicos 
na resolução de seus problemas cotidianos (como estimar o consumo de 
energia de aparelhos elétricos [...], ler e interpretar rótulos de alimentos 
etc.). Tal constatação corrobora a necessidade de a Educação Básica [...] 
comprometer-se com o letramento científico da população. (BRASIL, 
2018a, p.547, grifo nosso). 

 
De todo feito, e de acordo com a ótica de Santos (2007a), propor um 

processo de ensino sob o viés da alfabetização científica implica: trabalhar com um 

conhecimento científico contextualizado, permitindo aos estudantes aplicá-lo em 

sua prática social, contemplando discussões que possibilitem o questionamento dos 

modelos de desenvolvimento científico e tecnológico. Bem como, repensarmos as 
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funções originalmente atribuídas ao processo formativo sob responsabilidade do 

professor, pois, não se trata mais de propormos um ensino onde os alunos 

consigam ler as informações de cunho científico e/ou tecnológico, mas, que sejam 

capazes de avaliar e compreender seu impacto social. 

Implementar, pois, um ensino de ciências que concorra para/com o 

processo de alfabetização científica exigirá algumas (re)adequações curriculares e 

metodológicas. Até porque, para atendermos a esse viés formativo deveremos 

repensar a organização dos conteúdos; das práticas metodológicas; e porque não 

dizer, da própria avaliação. O que fica explícito nas orientações abaixo:  

torna-se relevante o uso de meios informais de divulgação científica, como 
textos de jornais e revistas e programas televisivos e radiofônicos em sala 
de aula. Além disso, visitas programadas a espaços não-formais de 
educação, como museus de ciência, jardins zoológicos, jardins botânicos, 
planetários, centros de visita de instituições de pesquisa e de parques de 
proteção ambiental e museus virtuais, entre outros, são importantes 
estratégias para inculcar valores da ciência na prática social. (SANTOS, 
2007b, p.487). 
 

 Em suma, pensar o ensino de ciências coadunando-o com a 

alfabetização científica implica: superar o processo formativo onde se ensina, e 

onde se aprende, tão somente a partir da apropriação da linguagem científica 

objetivando bons resultados em exames, avaliações e certificações.  

 Insistimos, contudo, que as discussões trazidas pela Base quanto ao 

letramento científico, concebendo-o sob o viés de um ensino prático, utilitarista e 

tecnicista, precisam ser abordadas sob olhares críticos. Afinal, a BNCC tem como 

foco central o desenvolvimento de competências. E de acordo com os estudos de 

Liporini (2020), ao analisar o tratamento dispensado para/com a Biologia, o 

desenvolvimento de competências é mais importante que a apreensão e 

apropriação dos conhecimentos historicamente construídos pela humanidade. 

 A autora nos permite ainda uma importante reflexão: as competências 

objetivam a solução de situações específicas, estando relacionadas à realização de 

algo prático, cotidiano e pragmático. Esta lógica, contudo, e em conformidade com 

as orientações da BNCC, é transposta para os componentes curriculares. E por isso 

concluirmos que, para a Base Nacional Comum Curricular, os saberes e o 

conhecimentos que importam são aqueles que possuem alguma empregabilidade 

prática. Assim sendo, na Base, o “[...] conhecimento é utilizado como um apoio na 

resolução de problemas da vida cotidiana” (LIPORINI, 2020, p.157, grifo nosso). 
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3.1.3.2 Competências da Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

 

 Antes de discorrermos, mais detalhadamente, sobre a Área das Ciências 

da Natureza, julgamos necessário pontuarmos uma situação curiosa, para não 

dizermos incoerente. Afinal, vejamos o que Brasil (2018a) propõe para o Ensino 

Médio: 

Com o objetivo de consolidar, aprofundar e ampliar a formação integral, 
atende às finalidades dessa etapa e contribui para que os estudantes 
possam construir e realizar seu projeto de vida, em consonância com os 
princípios da justiça, da ética e da cidadania. (BRASIL, 2018a, p.471, grifo 
nosso). 

 
Apontar que teremos uma formação mais aprofundada e ampliada, no 

Ensino Médio, é algo pouco provável. Eis os nossos argumentos: I. As Ciências do 

Ensino Fundamental, que corresponde à uma Área, e a um único componente 

curricular, foi organizada a partir de 03 (três) Unidades Temáticas — Matéria e 

Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo; e II. A Área das Ciências da Natureza 

do Ensino Médio, que contempla 03 (três) componentes curriculares, foi pensada a 

partir de apenas 02 (duas) Unidades Temáticas. Sendo que uma delas — Vida, 

Terra e Cosmo — foi estruturada por meio da fusão das Unidades Vida e Evolução 

e Terra e Universo. 

 Em relação aos conhecimentos conceituais propostos por Brasil (2018a), 

as áreas da Histologia, Embriologia e Botânica, não foram contempladas. Bem 

como, e ao menos de forma explícita, não identificamos os conhecimentos 

conceituais referentes à Microbiologia. Uma organização, de fato, bem diferente da 

que observávamos nos PCN+: 

[...] as principais áreas de interesse da Biologia, sintetizadas em seis temas 
estruturadores: 
1. Interação entre os seres vivos 
2. Qualidade de vida das populações humanas 
3. Identidade dos seres vivos 
4. Diversidade da vida 
5. Transmissão da vida, ética e manipulação gênica 
6. Origem e evolução da vida 
.......................................................................... 
Para fins didáticos, cada um desses temas está sistematizado em quatro 
unidades, que passaremos a especificar, juntamente com as ideias gerais 
descritivas desses temas e unidades. (BRASIL, 2000, p.41-42). 
 

Quanto às competências e habilidades, Brasil (2018a) propõe para a 

Área de Ciências da Natureza três competências específicas, cada uma delas com 
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suas respectivas habilidades. Contudo, sem fazer, explicitamente, qualquer tipo de 

vinculação com a Biologia, com a Física, e com a Química. 

 A primeira competência volta-se para os fenômenos e processos 

relacionados com a temática matéria e energia.  

Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas 
interações e relações entre matéria e energia, para propor ações 
individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem 
impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito 
local, regional e global. (BRASIL, 2018a, p.554). 
 

A competência acima, pois, é apresentada como sendo direcionada — 

não há vinculação entre competências e componentes curriculares — aos seguintes 

conteúdos de Biologia: Ciclos Biogeoquímicos, sendo que o Ciclo da Água é tratado 

em separado; e Degradação ambiental, contemplando o desmatamento, a Camada 

de Ozônio e o Efeito Estufa. No caso destes dois últimos fenômenos, nos parece 

haver uma sugestão de que possam ser estudados desvinculados dos Ciclos 

Biogeoquímicos.  

 A segunda competência específica é a que nos pareceu estabelecer uma 

maior vinculação com os conteúdos de Biologia: 

Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do 
Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o 
funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar 
e defender decisões éticas e responsáveis. (BRASIL, 2018a, p.556). 
 

 Ratificando a forte vinculação com os conteúdos de Biologia, eis os 

objetos de conhecimento elencados: Origem da Vida — origem e extinção das 

espécies, e Exobiologia; Citologia — organização celular; Evolução — evolução 

biológica e registro fóssil; Ecologia — organismos, populações, cadeias e teias 

alimentares, ecossistemas, biodiversidade, políticas ambientais; Metabolismo 

Energético — respiração e fotossíntese; Genética — reprodução, hereditariedade, 

e genética mendeliana; Morfologia e Fisiologia — órgãos e sistemas; e Microbiologia 

— processos epidemiológicos.  

 Quanto aos objetos de conhecimento Morfologia e Fisiologia, e 

Processos Epidemiológicos, não observamos clareza quanto: se o estudo da 

Morfologia e Fisiologia diz respeito aos animais, aos vegetais, ou, a ambos; bem 

como, se pelo fato de relacionarmos processos epidemiológicos e microrganismos, 

a Base esteja orientando o estudo da Microbiologia. 

Assim como na primeira competência, observamos que as habilidades 

estão voltadas, no geral, para que os estudantes possam: analisar, interpretar, 
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prever e avaliar os resultados dos processos estudados. Podendo assim, tomar 

decisões em prol de posicionamentos interventivos.  

Por fim, a terceira competência propõe um processo de ensino e 

aprendizagem que fomente a pesquisa na escola:  

Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento 
científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando 
procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para 
propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, 
e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em 
diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais 
de informação e comunicação (TDIC). (BRASIL, 2018a, p.558). 
 

 Vinculando a competência acima com os conteúdos da Biologia, 

observamos os seguintes objetos de conhecimento: Genética Molecular — 

tecnologia do DNA recombinante, transgênicos e células-tronco; e Ecologia — 

questões socioambientais que envolvem o uso de fontes alternativas de energia e 

recursos não renováveis.  

 Conforme Brasil (2018a) as habilidades relacionadas com as 

competências específicas foram estruturadas a partir de 04 dimensões: I. dos 

conhecimentos conceituais; II. da contextualização social, e histórico-cultural; III. 

dos processos e práticas de investigação; e IV. das linguagens específicas.  

 Os conhecimentos conceituais são concebidos pela BNCC enquanto leis, 

teorias e modelos. Assim, o trabalho com esses conteúdos objetiva fomentar a 

capacidade de interpretação e aplicação desses modelos em variados contextos, 

permitindo explicar os processos naturais e tecnológicos. Aprender conteúdos sob 

esta ótica implica a resolução de problemas pessoais, coletivos e ambientais. 

 Cabe-nos ressaltar que, uma vez que a BNCC restringe, 

significativamente, o número de objetos de conhecimento a serem contemplados 

pela Área de Ciências da Natureza, podemos esperar uma precarização dos 

conhecimentos conceituais. O que é explicado, mais uma vez, pelo viés utilitarista 

com o qual a Base trata o conhecimento, valorizando aquilo que é aplicável: “[...] o 

desenvolvimento do pensamento científico envolve aprendizagens específicas, com 

vistas a sua aplicação em contextos diversos” (BRASIL, 2008a, p.548). 

 Na dimensão da contextualização social, e histórico-cultural, espera-se 

que os estudantes compreendam a ciência e a tecnologia como construções 

humanas e sociais. A contextualização deve, entretanto, superar a prática simplória 

de apresentarmos exemplos do cotidiano, e que as produções e os avanços no 
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campo da ciência e da tecnologia sejam compreendidos como úteis e necessários 

à vida do homem. Afinal, foram concebidos — influenciados/influenciando no tempo 

e no espaço —, em função das demandas políticas, econômicas, sociais e culturais 

da humanidade. 

 Ademais, Brasil (2018a) objetiva que os estudantes compreendam que, 

ao mesmo tempo em que a ciência e a tecnologia servem à resolução de problemas 

de várias ordens, podem impactar prejudicialmente, e atuar dentro de certos limites.  

 Em relação aos processos de práticas de investigação, a apropriação da 

informação não deve ser um fim em si mesma, mas, a via pela qual os estudantes 

possam aprender e construir conhecimento. Para tanto, a BNCC orienta o 

desenvolvimento de competências a partir de um trabalho com problemas abertos, 

possibilitando o protagonismo discente, a curiosidade e a criatividade. Lógica a qual 

nos faz lembrar Pedro Demo quando trata da educação científica: 

Para que educação científica tenha devido impacto estrutural, a condição 
primeira é reconstruir outras estratégias de aprendizagem que não sejam 
instrucionistas e reprodutivas. Ciência não combina [...] com tais posturas. 
Conhecimento reproduzido é mera informação [...] Em vez de acentuar a 
aula como referência central de ensino e aprendizagem, é imprescindível 
valorizar pesquisa e elaboração, autoria e autonomia, atividades que 
naturalmente desembocam na “construção de conhecimento”. (DEMO, 
2010, p.22, grifo nosso). 
 

 E quanto ao uso da linguagem específica das Ciências da Natureza, 

Brasil (2018a) sugere que oportunizemos ao estudante o desenvolvimento de 

capacidades tais como: entender, avaliar, argumentar, comunicar, e divulgar o 

conhecimento. Para tanto, a apropriação dos símbolos, códigos e gêneros textuais 

da área, é uma condição fundamental. Sem falar, é claro, do contato com materiais 

de divulgação científica: leituras e divulgação de resultados; a experiência dos 

debates; dentre outras vivências.  

Cabe ressaltar que, com frequência, as orientações da BNCC fazem 

menção ao uso das tecnologias digitais da informação e da comunicação no âmbito 

da concreção das competências específicas. 

Por fim, e embora advogando que as orientações das quatro dimensões 

sejam louváveis e pertinentes, não podemos esquecer de algo que, talvez, seja a 

grande essência da BNCC: 

[...] fica claro que o vínculo entre a BCNN e avaliação não pode ser 
negligenciado. Os agentes políticos públicos no interior da rede que 
mapeei têm apontado nessa direção. Um dos indicadores desse vínculo 
é a participação efetiva do INEP, responsável pela avaliação, nos 
debates. Em entrevista à Revista Nova Escola (Ribas, 2014), [...] 
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Francisco Soares, presidente do INEP, sugere que ‘a descrição dos 
objetivos da educação contida nos documentos legais não é 
suficientemente explícita para informar os currículos das escolas” [.... 
defendendo que a base comum se “transformaria numa matriz de 
especificação das avaliações nacionais” [...]. (MACEDO, 2014, p.1548, 
grifo nosso). 
 

Pois, para além da observação feita pela autora acima, Brasil (2017b), 

no §6º, Artigo 3º da Lei Nº 13.415, determina que os padrões de desempenho das 

avaliações nacionais tenham como referência a BNCC. E reduzir a Base à uma 

matriz de referência para as avaliações externas não é algo improvável, 

sobremaneira, quando os interesses neoliberais estão em jogo: estudantes 

avaliados e demonstrando dominar as competências/habilidades da Base seria um 

forte indicador de “qualidade da educação”. Estrategicamente, escamoteando 

discussões centrais como “[...] as condições materiais das escolas públicas e do 

exercício da docência” (GIROTTO, 2019, p.1). 

Ademais, Dourado e Siqueira (2019) nos lembram que, uma vez 

assumindo o foco no desenvolvimento de competências e habilidades, enquanto 

pressuposto pedagógico, para além de não propor algo novo, a BNCC reitera 

princípios defendidos por organismos internacionais tais como: OCDE, Banco 

Mundial, UNESCO e CEPAL. O que fundamentamos ao analisar parte de um 

estudo6 publicado pelo Banco Mundial em 1996: 

A educação básica fornece o conhecimento, as habilidades e as atitudes 
essenciais para um bom funcionamento da sociedade. As competências 
básicas [...] como a expressão oral, conhecimentos de informática, 
habilidades de comunicação e resolução de problemas, podem ser 
aplicadas em uma ampla gama de ambientes de trabalho, permitindo que 
as pessoas adquiram habilidades e conhecimentos específicos para o 
emprego no local de trabalho. 
...................................................................... 
As habilidades básicas estão se tornando cada vez mais importantes em 
todas as sociedades. Na África Oriental, aqueles com boas habilidades 
básicas têm maior probabilidade de entrar no mercado de trabalho [...] e 
ganhar salários mais altos [...]. (BANCO MUNDIAL, 1996, p.107, tradução 
e grifo nosso). 
 

Pereira (2016), debruçando-se sobre a BNCC, e considerando o estudo 

citado acima, o comparou com as proposituras da UNESCO a partir da Conferência 

Mundial de Educação para Todos de 1990. Feito isso, nos apresenta algumas 

conclusões quanto ao interesse do Banco Mundial e da UNESCO no âmbito 

educacional: I. fomentar o desenvolvimento de competências/habilidades 

 
6 Prioridades y estratégias para lá educación. 
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objetivando a instrução para o mercado de trabalho, e por conseguinte, atendendo 

às constantes restruturações produtivas exigidas pela globalização da economia; e 

II. orientar um ensino que valorize os saberes práticos e utilitaristas — o que explica 

a redução dos conteúdos e a valorização de outras formas de conhecimento em 

relação aos conhecimentos conceituais. 

 

3.1.3.3 A Biologia para além de um componente curricular 

 

 Pensar e propor uma proposta curricular de Biologia, observando as 

proposições da BNCC, demanda-nos considerar a principal força que levou o MEC 

a protelar a conclusão da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio: a Lei 

Nº 13.415/2017, ou seja, a regulamentação legal conhecida como a Lei do Novo 

Ensino Médio. E como a citada Lei implicou alterações e/ou acréscimos em alguns 

Artigos da LDB - 24, 26, 35, 36, 44, 61 e 62 -, enquanto documento curricular de 

referência nacional, a BNCC não poderia desconsiderar as modificações legais em 

curso. 

 Com o Novo Ensino Médio, observamos alterações importantes — 

Resolução Nº 3 de 21.11.2018 — nas Diretrizes Curriculares para esta etapa da 

Educação Básica. Dentre elas, podemos destacar que os currículos deverão ser 

constituídos por duas dimensões: I. Formação Geral Básica – FGB; e II. Itinerários 

Formativos – IF. E isso precisa ser considerado ao pensarmos a questão curricular 

no âmbito do ensino de Biologia, pois, ela poderá se desdobrar tanto na dimensão 

da Formação Geral Básica, como dos Itinerários Formativos: 

-Formação Geral Básica: Conjunto de competências e habilidades das 
Áreas de Conhecimento [...] previstas na etapa do Ensino Médio da Base 
Nacional Comum Curricular - BNCC, que aprofundam e consolidam as 
aprendizagens essenciais do Ensino Fundamental [...] 
-Itinerários Formativos: Conjunto de situações e atividades educativas que 
os estudantes podem escolher conforme seu interesse, para aprofundar e 
ampliar aprendizagens em uma ou mais Áreas de Conhecimento [...] 
(BRASIL, 2019, p.94, grifo nosso). 
 

 Conforme o exposto acima, e no âmbito da Formação Geral Básica, o 

ensino de Biologia se configura como uma proposta superficial, pois, o abordaremos 

conforme o que está posto na BNCC, o que, diga-se de passagem, apresenta-se de 

forma restrita e limitada. A saber, o foco da FGB está direcionado para o que Brasil 

(2018a) nos apresenta como aprendizagens essenciais, representadas por 26 
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habilidades a serem desenvolvidas ao longo dos três anos de Ensino Médio, e 

atendendo tanto à Biologia, como a Física e a Química. 

 Os Itinerários Formativos são apresentados por Brasil (2018a) — na 

BNCC — como uma forma de flexibilizarmos a organização do currículo, permitindo 

ao estudante optar por este ou aquele IF. De acordo com a Base, os IF são 

estruturados contemplando competências/habilidades de uma ou mais áreas do 

conhecimento, para as quais são apontados alguns objetos de conhecimento. 

Entretanto, as habilidades previstas não são encontradas na BNCC, mas, na 

Portaria Nº 1.432, de 28/12/2018. 

Ademais, a BNCC apresenta eixos estruturantes sobre os quais os IF 

devem ser pensados: I. investigação científica: aprofundamento dos conceitos 

fundamentais; II. processos criativos: construção “[...] de experimentos, modelos, 

protótipos para a criação de processos ou produtos [...]” (BRASIL. 2018a, p.478); 

III. mediação e intervenção sociocultural: mediação de conflitos fundamentada nos 

conhecimentos científicos; e IV. empreendedorismo: relacionado com a “[...] 

formação de organizações [...] voltadas ao desenvolvimento de produtos ou 

prestação de serviços [...]” (BRASIL. 2018a, p.479).  

Quanto a carga horária desta proposição de organização curricular, das 

3.000h definidas para o cumprimento do currículo do Ensino Médio, Brasil (2019) 

determinada que a FGB seja desenvolvida em 1.800h e os IF em 1.200h. 

E retomando a questão da superficialidade do ensino de Biologia, 

observamos que, no contexto da FGB, existe amparo legal para que o componente 

curricular não seja, necessariamente, implementado ao longo de todo o Ensino 

Médio: “a formação geral básica pode ser contemplada em todos ou em parte dos 

anos [...] do ensino médio, com exceção [...] de língua portuguesa e da matemática 

que devem ser incluídos em todos os anos escolares” (BRASIL, 2018b, p.22, grifo 

nosso).  

 Por fim, deduzimos que a saída para fugirmos de um ensino superficial 

de Biologia estaria, possivelmente, na definição e construção dos Itinerários 

Formativos, pois que representam — ao menos em tese — a salvaguarda de uma 

proposta curricular mais robusta. A saber, lembremos o que é posto como objetivo 

dos IF:  

- Aprofundar as aprendizagens relacionadas às competências gerais, às 
Áreas de Conhecimento [...]; 
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- Consolidar a formação integral dos estudantes, desenvolvendo a 
autonomia necessária para que realizem seus projetos de vida;  
.................................................................... 
- Desenvolver habilidades que permitam aos estudantes ter uma visão de 
mundo ampla e heterogênea, tomar decisões e agir nas mais diversas 
situações, seja na escola, seja no trabalho, seja na vida. (BRASIL, 2019, 
p.94, grifo nosso). 
 

 Sendo que, a depender da BNCC, as informações e orientações acerca 

dos IF apresentam-se de uma forma muito geral. Tal generalidade só é superada 

caso as redes de ensino, e as escolas, se apropriem da Portaria Nº 1.432, 

apresentada por Brasil (2019a). O que evidencia os conflitos, pra não dizer 

confusão, na elaboração da BNCC do Ensino Médio: somente após a homologação 

da Base, é que se percebeu a necessidade de referenciais para elaboração dos IF. 

Não para menos, ao deixar a presidência da Comissão da Base, César Callegari 

teceu fortes críticas, também, ao tratamento dispensado pelo documento proposto 

pelo MEC quanto aos IF: 

Alardeia a oferta de um leque de opções para serem escolhidas pelos 
estudantes, mas na sua BNCC não indica absolutamente nada sobre o que 
esses “itinerários formativos” devem assegurar. Se defendemos uma Base 
como expressão dos direitos de aprendizagem, devemos enunciá-los para 
todo o ensino médio e não apenas para uma parte dele. Se mantida a 
arquitetura proposta pela Lei, que articula um núcleo comum com 
itinerários diversificados, precisa haver BNCC tanto para a parte comum 
nuclear quanto para cada um dos itinerários que compõem a parte 
diversificada. (CELLEGARI, 2018, não paginado, grifo nosso). 
 

 Uma situação de precariedade que extrapola, inclusive, a dimensão 

pedagógica e curricular. Afinal, retomando o estudo de Girotto (2019) podemos 

acessar quadros situacionais das redes públicas de ensino que nos motivam 

questionamentos do tipo: 

Como garantir a todos os estudantes o direito de escolher o percurso 
formativo de Ciências da Natureza em um contexto no qual menos de 10% 
das escolas do país têm laboratórios de ciências? Diante de tais condições, 
o direito à escolha e a liberdade do estudante de definir sua própria 
formação estariam mesmo garantidos? (GIROTTO, 2019, p.10, grifo 
nosso). 

 
 De fato, os questionamentos de Girotto (2019) são pertinentes. Uma 

coisa é propormos um processo de flexibilização curricular contemplando a FGB e 

os IF, outra coisa é garantirmos as condições materiais e necessárias para sua 

implementação. Afinal, Brasil (2019b) reconhece que para implementarmos os IF 

condições estruturantes deverão ser observadas: a formação do corpo docente; a 

proximidade entre escolas — nos casos em que os estudantes cursem a FGB em 

uma unidade e os IF em outra; a logística do transporte escolar —  os IF poderão 
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acontecer no contraturno; a capacidade financeira — contratações de profissionais, 

ampliação e/ou adequação da infraestrutura das escolas; e a capacidade 

organizacional e de articulação — com a definição de setores e pessoal para 

orientar e apoiar as escolas na implementação da proposta. 

  Finalizamos esta subseção apresentando o Quadro 2 no qual 

consolidamos, ainda que de forma breve, os acontecimentos que, no contexto de 

implementação da BNCC, permitem-nos deduzir alguns desencontros quando deste 

processo de reorganização curricular que ora vivenciamos. 

 

Quadro 2 – Encontros e desencontros da BNCC 

Período Acontecimento Comentários 

12/2017 
Lei Nº 13.415 

DOU 17/02/2017  

Alterou, por exemplo, a organização das 
áreas de conhecimento; proposição das 
dimensões curriculares FGB e IF; mudanças 
na obrigatoriedade das disciplinas; dentre 
outras. 

12/2017 
Homologação da BNCC 

Portaria Nº 1.570 

A Base, destinada à Educação Básica, é 
homologada sem contemplar uma de suas 
etapas: a do Ensino Médio. 

06/2018 
Renúncia do Presidente da 

Comissão da BNCC 

Parte das motivações desta renúncia foi 
apresentada ao longo do Referencial 
Teórico sobre a BNCC. 

12/2018 
Homologação da etapa da BNCC 
correspondente ao Ensino Médio 

Embora tratando dos IF, o documento não 
apresenta as habilidades a serem 
contempladas pelos itinerários. 

2019-2020 

Adequação dos currículos à luz 
da BNCC 

Resolução do CNE/CP Nº 2 
Educação Infantil e Ensino 

Fundamental 

Em 21/02/2020 a Secretaria da Educação 
do Estado do Ceará divulga o Documento 
Referencial Curricular do Ceará, orientando 
a elaboração dos currículos da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental — redes 
públicas e privadas. 

04/2019 
Referenciais para Elaboração dos 

Itinerários Formativos 
Portaria Nº 1.432 

Documento de fundamental importância 
para que se compreenda o que são e como 
devem ser implementados os IF. 

11/2019 
Consulta pública. sobre o 

documento curricular do Estado 
do Ceará 

Consulta referente à Formação Geral 
Básica. 

Até 2020 
Implementação da etapa da 
BNCC destinada ao Ensino 

Médio7 

Até a data de defesa deste trabalho, o 
documento curricular do Estado do Ceará 
não havia sido concluído. A implementação 
da BNCC do Ensino Médio acontecerá, 
provavelmente, a partir do ano de 2021 — 
orientando as propostas curriculares das 
escolas estaduais e privadas. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

 
7 De acordo com informações veiculadas pelo MEC: 
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=72011 
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3.2 Considerações sobre o currículo 

 

Como o propósito deste trabalho é contribuir com orientações para a 

construção de propostas curriculares de Biologia, fez-se necessário nos 

aproximarmos de questões curriculares tais como: I. as principais conceituações de 

currículo; II. as fontes a serem observadas quando da construção de uma proposta 

curricular; III. os elementos que devem compor uma proposta curricular; e IV. o 

diálogo entre a proposta curricular e a avaliação. 

 Isso porque, compreendemos haver uma forte interdependência entre: 

proposta curricular, ensino e avaliação. Ao clarificarmos o que ensinar, poderemos 

melhor direcionar e orientar a nossa prática didática; a definição das estratégias de 

ensino; os recursos a serem utilizados; e principalmente, o que avaliar, e onde e 

quando intervir. Defesa motivada por raciocínios que assim nos são apresentados:  

1. o currículo tenha precedência e se fundamente naquilo que pareça 
essencial para ensinar e aprender, em vez de fundamentar-se na obsessão 
de avaliar de modo preciso ou na preocupação de fazer boa figura diante 
de uma concorrência que passa por tantas mediações; 
2. o sucesso escolar se fundamente numa avaliação eqüitativa do conjunto 
das dimensões do currículo. Só o currículo e nada mais que o currículo. 
(PERRENOUD, 2003, p.19-20, grifo nosso). 

   
 Até porque, ao convertermos, por exemplo, a matriz de referência das 

avaliações externas no currículo, e/ou, reduzi-lo à grade de conteúdos a serem 

trabalhados ao longo do ano letivo, estaremos seguindo na contramão do que 

Perrenoud (2003) propõe. Investindo os esforços em alcançar resultados positivos 

de aprendizagem sem observarmos certos critérios, fluxos e direcionamentos, em 

um caminho formativo no qual, as chances de percorrê-lo racional e 

sustentavelmente, tornam-se remotas. Afinal, embora o sucesso do processo de 

ensino e aprendizagem não dependa, exclusivamente do currículo, uma proposta 

curricular é um referencial primário que não deveria ser relegado.  

 Desta feita, e objetivando contribuir com a busca de um ensino de 

Biologia mais consistente, conduzimos esta pesquisa direcionando o olhar para a 

questão curricular. E reconhecendo o quão amplo se constitui o campo do currículo, 

explicitamos a abordagem de nossa linha de pensamento: currículo enquanto “[...] 

organização, prévia ou não, de experiências/situações de aprendizagem realizada 

por docentes/redes de ensino de forma a levar a cabo um processo educativo” 

(LOPES; MACEDO, 2013, p.14). Uma concepção de currículo que nos transparece, 
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no nível do senso comum, já muito bem sedimentada, mas, conforme a nossa 

experiência docente ainda não o é.  Haja vista que no cotidiano escolar 

Linguagem e fala [ainda] não possuem um entendimento direto. Óbvio. 
Existe uma vertente multifacetada de sentidos que precisa ser considerada 
na formação de professores. Esta explicitação pode contribuir para evitar 
equívocos de aprendizagem que têm sido percebidos na educação. Ao 
desconhecer a possibilidade multifacetada dos sentidos, os educadores e 
educadoras têm desenvolvido sua atuação baseados(as) simplesmente na 
compreensão, gerando assim, “ruídos” de comunicação. (SCHWARTZ; 
FRISON, 2009, p.343). 
 

 E antes de conhecermos um pouco da trajetória histórica das 

concepções de currículo, advogamos a necessidade de esclarecermos eventuais 

incongruências teóricas: em um momento, considerarmos o que nos dizem César 

Coll e Philippe Perrenoud, em outro, o que propõem Michael Apple e Tomaz Tadeu 

da Silva.  

Em face de propormos orientações estruturais, e operacionais, que 

auxiliem os professores na construção de suas próprias propostas curriculares, nos 

referenciamos, principalmente, em Coll (2001): o que ensinar; quando ensinar; 

como ensinar; e como avaliar. Uma lógica de pensamento que encontra reforço em 

Philippe Perrenoud: 

• para obter êxito na escola, um aluno precisa compreender o que se 
espera dele. Como consegui-lo se as exigências são mutáveis e as 
mensagens dos adultos contraditórias? 
• a diversidade das concepções de sucesso impede todo debate racional 
sobre a eficácia da ação educativa, pois os objetivos efetivamente 
perseguidos por uns e por outros não são os mesmos; 
• para desenvolver um ensino estratégico e uma pedagogia diferenciada, 
para lutar eficazmente contra o fracasso escolar, é preciso ter objetivos 
claros e estáveis, de modo que os professores possam consagrar sua 
energia e inteligência a ajudar todos os alunos a alcançá-los. 
(PERRENOUD, 2003, p.16, grifo nosso). 
 

Superadas as dificuldades quanto à estruturação e à operacionalização 

das propostas curriculares, as reflexões trazidas por Michael Apple e por Tomaz 

Tadeu da Silva, nos alertam para o olhar crítico e reflexivo a ser direcionado para 

as propostas curriculares que venhamos a construir. Apple (2011) nos lembra que 

o currículo é sempre fruto de uma tradição seletiva: uma seleção feita por 

representantes de um grupo, e para o qual os conhecimentos selecionados devem 

ser tratados como legítimos. Um raciocínio não muito distinto de Silva (1990): 

O processo de criação, seleção, organização e distribuição de 
conhecimento escolar está estreitamente relacionado com os processos 
sociais mais amplos de acumulação e legitimação da sociedade capitalista. 
(SILVA, 1990, p.60, grifo nosso). 
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 Tais reflexões, em nosso contexto, assumem significativa importância e 

pertinência, sobremaneira, quando os currículos das redes/escolas terão como 

referência a BNCC. Afinal, ao olharmos para a Base de forma acrítica e não 

reflexiva, focando tão somente no desenvolvimento de competências e habilidades, 

poderemos implementar uma prática de ensino que desconsidera, conforme Liporini 

(2020), a ausência de alguns conhecimentos específicos. Justamente, negando os 

saberes historicamente construídos pela humanidade às classes populares, e 

reforçando a velha dicotomia: uma “escola do conhecimento para os ricos, [e uma] 

escola do acolhimento social para os pobres” (LIBÂNEO, 2012, p.13). 

 

3.2.1 Um breve histórico das concepções curriculares 

 

Situando as concepções de currículo no tempo e no espaço, 

retrocedemos aos Estados Unidos da América do início do século XX. Período no 

qual, de acordo com Kliebard (2011), a concepção de currículo foi estruturada sob 

a influência do que se denominava Administração Científica. Cenário permeado 

pelo taylorismo o qual objetivava a busca da eficiência mediante a lógica: produzir 

mais em menos tempo, orientando a definição de padrões de desempenho a serem 

alcançados. Contexto no qual as atividades industriais estavam inseridas e que, 

acabou sendo estendido ao campo educacional: “Os administradores de escolas 

tomaram como modelo seus colegas da indústria e orgulhavam-se do fato de 

adaptar o vocabulário e as técnicas aí empregadas à administração escolar” 

(KLIEBARD, 2011, p.9). 

Como grande expoente desse contexto, Kliebard (2011) nos apresenta o 

americano John Franklin Bobbitt (1876–1956), o qual buscou incorporar as técnicas 

do mundo dos negócios ao ambiente escolar. O currículo, então, concebia as 

crianças enquanto objetos a serem modelados pela organização escolar, sendo 

possível projetar um “produto” que atendesse às demandas, e às especificações da 

sociedade.  

Dominados pelo critério de utilidade social, tais julgamentos tornavam-se 
profecias que se realizavam no sentido de que predeterminavam quais os 
tipos de indivíduos que iriam ocupar certas posições na ordem social. 
(KLIEBARD, 2011, p.10). 
 

O que já era esperado. Sob forte influência da Administração Científica, 

ter sucesso significava a concreção daquilo que fora predeterminado. Trabalhando 
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com a predeterminação se buscava a padronização. E padronizando, podíamos 

prever a natureza e qualidade do produto a ser fabricado. De fato, algo muito 

pertinente ao meio industrial, entretanto, Kliebard (2011) explica que esse 

pensamento foi transposto para o campo educacional, direcionando as questões 

curriculares. 

Nesse ínterim, observamos uma preocupação especial com a definição 

dos objetivos escolares e educacionais, vislumbrando a consecução dos padrões 

sociais a serem alcançados, e “coincidentemente”, atendendo às necessidades da 

sociedade industrial vigente. Macedo (2012) resume bem esta lógica curricular, 

caracterizada como uma teoria de currículo referente à tradição técnica: 

Pode-se objetar que em toda a tradição técnica há um projeto educacional. 
O próprio desenvolvimento do campo nos Estados Unidos, associado ao 
eficientismo, pode ser creditado à necessidade de preparar as pessoas 
para uma migração do espaço rural para o espaço urbano e industrial. 
(MACEDO, 2012, p.720). 
 

Avançando um pouco na história, Macedo (2012) nos explica que entre 

os anos 50 e 60 emergiram concepções de currículo divergentes das orientações 

de Bobbitt e do eficientismo. Possivelmente, por influência dos movimentos sociais 

e políticos que perseguiam uma sociedade democrática. Era um tempo em que 

emergiram ideias voltadas para uma maior participação social, e porque não dizer, 

para a emancipação. “Foi nesse contexto que emergiu a Pedagogia crítica de 

inspiração marxista que propunha uma completa inversão nas propostas 

tecnicistas” (SANTIAGO; NARVAES, 2012, p.12).  

Problemas sociais cruciais como racismo, desemprego, violência Urbana, 
crime, delinqüência e condições precárias de moradia para a classe 
trabalhadora representavam, nos anos 60, motivo de vergonha para os que 
desejavam ver a riqueza americana mais bem distribuída e sonhavam com 
a concretização de uma sociedade mais democrática, justa e humana. 
(MOREIRA, 1989, p.18). 
 

De forma previsível, a escola primária e secundária da época foram alvos 

de posicionamentos que questionavam o papel social da escola quanto: à redução 

das desigualdades sociais; e à ampliação das condições para ascensão social dos 

jovens menos favorecidos. E na gênese destes posicionamentos, podemos citar os 

estudos de Michael Apple. Ao analisar as contribuições deste teórico, Moreira 

(1989) explica que seus estudos apontavam para teorias e práticas educacionais de 

propósitos emancipadores. Prova disso, vejamos um dos posicionamentos de Apple 

acerca do currículo: 
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O currículo [...] não deve ser apresentado como “objetivo”. Deve [...] 
subjetivar-se constantemente. Ou seja, deve “reconhecer as próprias 
raízes” na cultura, na história e nos interesses sociais que lhe deram 
origem. Consequentemente, ele não homogeneizará essa cultura, essa 
história e esses interesses sociais, tampouco homogeneizará os alunos. 
“Tratamento igual” de sexo, raça, etnia ou classe, de igual nada tem. Um 
currículo e uma pedagogia democráticos devem começar pelo 
reconhecimento dos “diferentes posicionamentos sociais e repertórios 
culturais nas salas de aula, bem como das relações de poder entre eles”. 
Assim, se estivermos preocupados com “tratamento realmente igual” [...] 
devemos fundamentar o currículo no reconhecimento dessas diferenças 
que privilegiam e marginalizam nossos alunos de formas evidentes. 
(APPLE, 2011, p.90, grifo nosso). 

 
Os estudos de Apple almejavam compreender como colocar a 

organização curricular a serviço do controle social. Moreira (1989) ressalta, 

entretanto, que o próprio Apple reconhecia que o currículo, enquanto um forte 

instrumento de manutenção das forças ideológicas dominantes, não o era sem 

encontrar alguma resistência. Pois, professores e demais representantes dos 

segmentos populares, vez ou outra, manifestavam sua oposição, ainda que sem a 

força capaz de romper decisivamente com o status quo vigente. 

E embora não tenha explicitado como os professores podiam 

potencializar as formas de resistência e oposição, manifestadas no seio educacional 

pelos grupos minoritários, Apple nos dá uma pista de como esse caminho poderia 

ser construído: 

a) [...] se pensar currículo sempre em relação ao contexto social mais 
amplo; b) [...] buscar entender os significados subjacentes à prática 
escolar; c) [...] identificar (e eliminar) elementos repressivos porventura 
presentes nos currículos; d) [...] possibilidade de uma prática curricular 
emancipatória; e) [...] não se dissociar conteúdo de metodologia; f) [...] 
planejar o currículo a partir da cultura do aluno; e g) [...] estabelecer 
alianças com setores progressistas [...]. (MOREIRA, 1989, p.25). 

 

Percebemos que Apple nos incita a ampliar os horizontes pedagógicos 

quando da construção dos currículos escolares. De forma que extrapolemos o que 

se deve ensinar, e o que se deve aprender, avançando para as discussões 

curriculares que refletem sobre o porquê de ensinar/aprender isso ou aquilo: 

[...] o principal interesse do autor americano não é [...] o “como fazer 
currículo” [...] tal postura deriva de uma forte rejeição do paradigma 
tecnicista do currículo americano, que, ao maximizar a importância de 
técnicas e procedimentos, secundarizou, indevidamente, os aspectos 
éticos e políticos do processo [...] Apple reage contra a visão de que 
decisões curriculares são fundamentalmente técnicas e esforça-se por 
evidenciar e desvendar os mecanismos que as ligam às esferas 
econômica, política e cultural do contexto social. Ele deseja que as 
importantes questões relacionadas a conteúdo e a metodologia não sejam 
dissociadas dos fatores éticos e políticos que as acompanham [...] 
(MOREIRA, 1989, p.25). 
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Fica explícito que esta mudança de perspectiva objetivava superar a 

influência da Administração Científica sobre o currículo. Direcionada pelos 

princípios capitalistas os quais, a partir das décadas de cinquenta e sessenta, 

passaram a ser responsabilizados pelas condições de exclusão e desigualdade 

social, geradoras da ignorância das classes trabalhadoras. Com efeito, vejamos o 

que Apple nos diz acerca do que acabamos de afirmar: 

[...] julgo que um currículo apoiado no manual tende a ser maçudo e 
desprovido de sentido crítico. Isto não significa que não possamos intervir 
por forma a melhorar os manuais. Nesse sentido, podemos fazer alguma 
coisa. No entanto, esta intervenção deve ser conduzida com uma plena 
consciencialização de como operam as dinâmicas econômicas e políticas 
dos manuais. (APPLE, 2001, p.26-27). 

 

 Usando-nos da analogia, podemos transpor a reflexão de Apple (2001) 

para os dias atuais. A BNCC pode, perfeitamente, representar os “maçudos 

manuais” desprovidos de sentido crítico. Entretanto, conhecedores da realidade na 

qual atuamos, e levando em consideração as nossas convicções acerca do 

processo educativo, enquanto docentes, podemos propor e orientar construções 

curriculares — para as redes e escolas — objetivando superar as limitações e as 

superficialidades da Base Nacional Comum Curricular.  

No mesmo contexto de superação das influências tecnicistas sobre o 

currículo, apresentamos a concepção curricular influenciada por Theodor Adorno. 

Para este teórico, compreender o conceito de cultura era fundamental para entender 

como se dava o processo formativo, seja no ambiente escolar, seja fora dele. De 

acordo com Adorno (1996), a cultura possui um duplo caráter: é ela quem define e 

nos insere em uma dada organização social, fazendo a mediação entre esta e a 

semiformação — ou pseudoformação. Didaticamente explicada por Silva (2001), a 

semiformação constitui-se em uma prática que propõe modelos de disciplinamento 

do corpo e da mente, impedindo a autodeterminação da consciência dos indivíduos. 

Em outras palavras, por meio da cultura escolar, a sociedade burguesa 

objetivava a adaptação dos indivíduos ao paradigma capitalista, promovendo um 

processo educativo voltado para a conformação. E neste sentido, inferimos que a 

BNCC se constitui em um instrumento a favor da pseudoformação denunciada por 

Adorno (1996). Haja vista que, de acordo com Macedo (2014), os principais agentes 

dinamizadores dos debates direcionados à Base, e fortemente empenhados em dar 



49 

 

sentido a um currículo nacional, representam fundações e institutos ligados a 

grandes conglomerados financeiros e industriais. 

Quando na verdade, em vez de investirmos energia e recursos na 

implementação de um currículo nacional, deveríamos fomentar um processo 

formativo, efetivamente, voltado para a emancipação: 

Tenho a impressão de que [...] tudo ainda se dá excessivamente no âmbito 
[...] da escola [...] diria que a figura em que a emancipação se concretiza 
hoje em dia [...] precisa ser elaborada [...] em todos os planos de nossa 
vida, e que, portanto, a única concretização efetiva da emancipação 
consiste em que aquelas poucas pessoas interessadas nesta direção 
orientem toda a sua energia para que a educação seja [...] para a 
contradição e para a resistência. Por exemplo [...] nas escolas em geral, 
houvesse visitas [...] a filmes comerciais, mostrando-se [...] aos alunos as 
falsidades aí presentes; e que se proceda de maneira semelhante para 
imuniza-los contra determinados programas [...] em que [...] são tocadas 
músicas alegres como se vivêssemos num “mundo feliz”, embora ele seja 
um verdadeiro horror [...] (ADORNO, 1995, p.182-183). 
 

Considerando as reflexões de Adorno (1995), inferimos que a formação 

voltada para a emancipação, capaz de superar a semiformação, seria aquela que, 

contextualizada com a dimensão histórica e cultural vigente, fomentasse o 

desenvolvimento intelectual e moral dos indivíduos, oportunizando-os a plena 

consciência acerca dos fatores/agentes de conformação. Não para menos, os 

teóricos que compartilhavam das ideias de Adorno, questionavam a organização 

escolar amparada em práticas curriculares que orientavam o disciplinamento físico 

e mental de seus estudantes.  

Ilustrando a lógica da semiformação apresentada acima, Silva (2001) 

pontua o processo de avaliação. Segundo o autor, caso o processo avaliativo se 

estabeleça tendo como alicerce ameaças de reprovação, ou, exposições morais dos 

estudantes, obstará a autodeterminação e consciência dos mesmos. Afinal, serão 

obrigados a prestar atenção em tudo aquilo que o professor expor, a fim de orientar 

os seus estudos, pois, é o que será cobrado em uma prova a qual poderá definir o 

seu futuro acadêmico.  

Ademais, a Semiformação também é estabelecida quando o currículo 

oferece acesso aos conhecimentos científicos, relegando as práticas sociais dos 

estudantes. Como se o simples fato de ofertarmos o saber historicamente 

acumulado oportunizasse a superação das desigualdades sociais. 

Para a compreensão do currículo como prática cultural, mostram-se 
necessários os estudos centrados na escola, em sua cultura, seus códigos 
e modos de organização, sem no entanto perder de vista a articulação do 
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trabalho escolar ao contexto sociocultural e histórico-cultural. (SILVA, 
2001, p.115). 
 

Na ótica de Adorno (1996), a necessidade de considerarmos os 

contextos, sociocultural e histórico-cultural, tinha sua razão de ser: a cultura se 

constitui em um importante interlocutor entre o indivíduo e a sociedade, assumindo 

relevante influência no processo formativo. Haja vista que, ao instaurar-se uma dada 

ordem social, como a burguesa, seria por meio da produção e/ou reprodução 

cultural, que as gerações eram educadas. E nesse ínterim, os currículos eram 

pensados conforme os moldes e premissas da ordem social vigente, justamente, 

com o objetivo de legitimá-la. 

O que é ratificado por Silva (2001) quando nos esclarece que, não por 

acaso, as reformas educacionais em vários países dispensam atenção especial aos 

currículos. E neste contexto, vivenciamos no Brasil algo bastante simbólico: a 

anergia que o MEC investiu na constituição da BNCC.  

Macedo (2014) nos esclarecer que os principais dinamizadores, dos 

debates que culminaram com a construção da Base, estavam justamente ligados à 

iniciativa privada. Abrindo precedentes, portanto, para repensarmos o currículo 

nacional sob uma pseudonecessidade de reforma educacional a serviço dos 

interesses econômicos deste, ou daquele grupo financeiro. 

Talvez por isso, devêssemos observar com mais atenção o argumento 

de Silva (2001): é entendendo a relação cultura-conhecimento-escola, que 

poderemos vislumbrar práticas curriculares que superem a formação voltada para 

a conformação. Sem esquecermos, é claro, que “aquele que pensa, impõe 

resistência” (SILVA, 2001, p.112).  

Os professores não reproduzem simplesmente de um modo receptivo algo 
já estabelecido, mas a sua função de mediadores, um pouco socialmente 
suspeita como todas as atividades da circulação, atrai para si uma parte 
da aversão geral. Max Scheler disse certa feita que só atuou 
pedagogicamente porque nunca tratou seus estudantes de maneira 
pedagógica. Se me permitem a observação pessoal, a minha própria 
experiência confirma inteiramente este ponto de vista. Ao que tudo indica, 
o êxito como docente acadêmico deve-se à ausência de qualquer 
estratégia para influenciar, à recusa em convencer. (ADORNO,1995, 
p.104). 
 

Assim sendo, ainda que os governos pensem, construam, e 

implementem programas curriculares prescritivos, continuaremos a encontrar meios 

que fomentem uma formação reflexiva e crítica para nossos estudantes. Até porque, 
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em última instância, caberá às escolas a materialização e o redimensionamento dos 

programas curriculares.  

No Brasil, em se tratando de propostas curriculares emancipadoras, 

destacamos Paulo Freire. Este educador promoveu uma importante inversão na 

lógica da organização curricular, propondo não mais direcionar os objetivos de 

aprendizagem, e o ensino, a partir dos conteúdos. De acordo com Freire (1987), 

seria considerando a situação presente e concreta na qual o homem se encontra, 

observando seus desejos e necessidades, que os objetivos de aprendizagem 

seriam elencados, balizando a definição dos conteúdos programáticos.  Em outras 

palavras, os conteúdos estariam a serviço do ensino, não o contrário. 

Para as teorias críticas, o mais importante no currículo não é desenvolver 
técnicas que mostrem ao educador “como fazer”, mas o currículo, 
sobretudo, deve permitir o questionamento sobre o “porquê” e “para quê” 
se faz. É no seio desse movimento crítico que nasce a Pedagogia 
Libertadora de Paulo Freire, com sua proposta de currículo organizado a 
partir de “temas geradores”. (SANTIAGO; NARVAES: 2012, p.13). 
 

 As preocupações, pois, estavam voltadas para o porquê ensinar; para o 

porquê aprender: o tema gerador é que apontava para o que aprender, balizando o 

que ensinar. E somente após esse exercício reflexivo, olharíamos para os 

conteúdos, selecionando-os criteriosamente, e utilizando-os como meio, não como 

fim do processo formativo.  

 Cabe-nos explicitar que a lógica do porquê ensinar/aprender, orientada 

pelos temas geradores de Freire (1987), em nada dizem respeito a valorização de 

aprendizagens utilitaristas/aplicáveis definidas em competências/habilidades. Mas, 

à uma proposta de ensino e aprendizagem que fomente o exercício de pensarmos 

sobre a realidade, potencializando a nossa capacidade de nela intervirmos. Não 

para menos, os temas geradores assim são denominados por serem geradores de 

“ação-reflexão-ação [...] carregados de conteúdos sociais e políticos com significado 

concreto para a vida dos educandos” (TOZONI-REIS, 2006, p.103). 

Neste sentido, a perspectiva de se trabalhar com um currículo nacional 

poderia tolher o propósito dos temas geradores. Isso porque, diferente de um 

currículo nacional que é imposto, na lógica dos temas geradores de Freire (1987), 

o conteúdo programático nasce do povo, que dialogando com os educadores, 

refletirá os seus anseios e esperanças. 
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 A concepção de currículo, então, assumia o seguinte fluxo: 1º) a 

definição dos objetivos, com/mediante a participação dos sujeitos da ação 

formativa; e 2º) a definição dos conteúdos que viabilizariam a consecução dos 

objetivos almejados, os quais, de uma forma ou de outra, deveriam estar alinhados 

com os pressupostos emancipatórios inerentes aos temas geradores. 

A investigação dos temas geradores ou da temática significativa do povo, 
tendo como objetivo fundamental a captação dos seus temas básicos, só 
a partir de cujo conhecimento é possível a organização do conteúdo 
programático para qualquer ação com ele [...] (FREIRE, 1987, p.105). 
 

 Em última instância, as ideias de Paulo Freire vislumbravam “[...] como 

tarefa principal, a democratização da educação, implícita no esforço de 

democratização do País” (SAUL; SILVA, 2009, p.226). Não mais se concebia o 

currículo advindo de decisões pedagógicas unilaterais, definidas nos gabinetes das 

secretarias de educação, bem como, pacotes de ações a serem, de forma acrítica 

e inquestionável, implementados pelos professores. Em suma, demonstrando a 

incompatibilidade entre a lógica dos currículos nacionais — caso da nossa BNCC 

— e o olhar de Paulo Freire para a questão curricular.  

Um exemplo concreto da concepção curricular inspirada por Paulo Freire, 

foi o Movimento de Reorientação Curricular e Formação Permanente dos 

Educadores, implementado quando de sua passagem pela Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo (1989 - 1992). Vejamos em que o Movimento se alicerçava: 

a) a construção coletiva [...] por um amplo processo participativo nas 
decisões e ações sobre o currículo; b) o respeito ao princípio da autonomia 
da escola, permitindo o resgate de práticas valiosas, [...] criando e 
recriando experiências curriculares que favoreçam a diversidade na 
unidade; c) a valorização da unidade teórico-prática refletida no movimento 
de “ação-reflexão-ação” sobre experiências curriculares (acrescentou-se 
aqui o entendimento de que a construção de novas práticas pudesse 
ocorrer inicialmente em situações pontuais, antecedendo a ampliação 
gradativa do novo processo de construção curricular para todas as escolas 
da rede); e d) a formação permanente dos profissionais do ensino, [...] 
necessariamente a partir de uma análise crítica do currículo em ação, [...] 
do que efetivamente acontece na escola, buscando-se, pela consciência 
de acertos e desacertos, localizar os pontos críticos que requerem 
fundamentação, revisão e superação de práticas. (SAUL; SILVA, 2009, 
p.226-227). 
 

Observando as premissas do Movimento de Reorientação Curricular, 

identificamos uma proposta de participação coletiva, envolvendo os vários 

segmentos da comunidade escolar, inclusive, não relegando a cultura dos 

estudantes. Ademais, os significados subjacentes à prática curricular também eram 
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valorizados, haja vista a garantia de formação permanente dos docentes. Do 

contrário, estaríamos fomentando um movimento de impacto sobre a prática dos 

professores sem prepará-los para a nova realidade. 

 

3.3 Pressupostos para uma proposta curricular 

 

Para Coll (2001), a função primordial do currículo se constitui em um 

projeto que preside as atividades escolares, reunindo as intenções educativas a 

serem concretizadas mediante a exitosa execução de seu plano de ação. Tal 

concepção nos permite olhar para a proposta curricular enquanto a reunião de 

objetivos de aprendizagem, conteúdos, e modo de ensinar. E é este o olhar que 

adotaremos como referência para elaboração do produto desta pesquisa.  

 

3.3.1 Levantando informações para construção de uma proposta curricular 

 

 Quando da estruturação de uma proposta curricular — PC —, 

advogamos não ser razoável nos limitarmos a buscar orientações, dentro do 

possível, apenas em uma, ou em outra concepção, seja ela progressista; 

essencialista; sociológica; ou mesmo, psicológica. Entretanto, ao propormos que as 

PC sejam elaboradas pelos próprios professores, consequentemente, nos 

distanciaremos de concepções tecnicistas. 

Seguindo a linha de pensamento de Coll (2001), ao considerarmos as 

propostas progressistas, contemplamos os interesses, problemas e necessidades 

dos estudantes — quanto à consecução dos objetivos de aprendizagem previstos 

para um dado assunto. Sob a concepção essencialista, classificamos o que é 

essencial e secundário quanto aos conteúdos a serem trabalhados, delineando 

sequências de atividades mais favoráveis ao processo de aprendizagem. E 

orientando-nos a partir das concepções psicológicas, nos apropriamos dos fatores 

e processos que interferem na formação dos alunos, melhor direcionando a prática 

pedagógica.  

 Ademais, para a construção de uma proposta curricular, embora 

reconhecendo que existam críticas quanto ao pensamento de Ralph Tyler (1902-
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1994), julgamos pertinente considerar os questionamentos apresentados pelo 

teórico: 

Os princípios de Tyler giram em torno de quatro perguntas centrais que 
Tyler considera devam ser respondidas, para que o processo de 
elaboração do currículo se desenvolva: 
1. Que objetivos educacionais deve a escola procurar atingir? 
2. Que experiências educacionais podem ser oferecidas que possibilitem 
a consecução desses objetivos? 
3. Como podem essas experiências educacionais ser organizadas de 
modo eficiente? 
4. Como podemos determinar se esses objetivos estão sendo alcançados? 
(KLIEBARD, 2011, p.24, grifo nosso). 
 

 Outra contribuição que pode agregar o processo de elaboração de uma 

PC procede de Piaget (1999) e diz respeito aos conhecimentos prévios dos 

estudantes, os quais representam condição sine qua non para uma aprendizagem 

significativa. Pois, permitem que os novos conhecimentos tenham onde se ancorar, 

conforme nos explicita Tavares (2003). Desconsiderá-los implicará uma 

aprendizagem puramente memorística na qual as novas aprendizagens se 

estabelecerão de forma não substantiva e arbitrária, ocorrendo pela pura repetição.  

 Reconhecer o nível de desenvolvimento no qual o estudante se encontra, 

e o que ele já sabe, influencia diretamente na forma de ensinar. Uma influência 

positiva, inclusive, potencializando a dupla função do currículo, segundo Sacristán 

(2013), que seria a de organizar e associar, de forma indissociável, ensino e 

aprendizagem. E com isso, promovermos o que Coll (2001) sugere como ensino 

eficaz: 

“[...] o ensino eficaz é o que parte do nível de desenvolvimento do aluno, 
não para se acomodar a ele, mas, para fazê-lo progredir através de sua 
zona de desenvolvimento proximal, para ampliá-la e gerar, eventualmente 
novas zonas de desenvolvimento proximal. (Coll, 2001, p.53). 
 

Outro ponto importante, e que precisa ser observado, diz respeito ao 

propósito da aprendizagem. Sejam conceitos, habilidades, valores e normas, os 

alunos precisam perceber que, uma vez aprendidos, poderão aplicá-los em várias 

circunstâncias. E nestas condições, aprender algo ao qual atribuirão, efetivamente, 

um significado.  

Interpretando as orientações de Coll (2001), a riqueza de uma proposta 

curricular está em investir na mais ambiciosa das habilidades cognitivas: aprender 

a aprender. Embora ainda de difícil consecução, poderíamos fazê-lo incorporando 

às rotinas didáticas, atividades que oportunizassem ao estudante vivenciar os 
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seguintes binômios: pesquisa e descoberta; e planejamento e gestão da atividade 

realizada. Pois:  

Essas estratégias, porém, após sua aquisição, integram-se à estrutura 
cognoscitiva do aluno e, sua significatividade e funcionalidade estão em 
função da riqueza da mesma, dos elementos que a configuram e da rede 
de relação que as liga.” (COLL, 2001, p.57). 
 

 Para Rosso, Becker e Taglieber (1998), uma proposta curricular 

necessita induzir modificações nos esquemas de conhecimento dos estudantes. De 

forma que, ao definirmos os objetivos e conteúdos, estes possam romper com o 

equilíbrio dos discentes. Pois, ao buscarem se reequilibrar, na tentativa de resolver 

o problema proposto, e orientados por atividades pedagógicas adequadas, 

construirão um processo de aprendizagem mais substancial no âmbito daquilo que 

conhecemos por acomodação: 

a acomodação manifesta-se através da progressiva exercitação de uma 
determinada forma de proceder diante dos desafios e das resistências que 
constrangem a modificar-se, tentando responder competentemente 
(acomodar) às mais diversas e mutantes situações representadas pelas 
novidades. (ROSSO; BECKER; TAGLIEBER, 1998, p.68). 
 

 Um exercício, sem dúvidas, de grande riqueza pedagógica, pois, uma 

vez que o estudante receba estímulos pedagógicos que não sejam prontamente 

assimilados, aos esquemas cognitivos que possui, terá de modificar os seus 

esquemas, e como isso, modificará não apenas o objeto de conhecimento, mas, a 

si próprio — acomodação. Ampliando, assim, o repertório dos esquemas de 

conhecimento e tornando-se apto a dar conta de outras situações similares.  

Todavia, as orientações de Rosso, Becker e Taglieber (1998), ainda não 

estão, solidamente, incorporadas às nossas práticas pedagógicas. Os alunos até 

vivenciam situações de desequilíbrio, porém, por não resolverem o problema, ou, o 

fazerem parcialmente, são subestimados cognitivamente. E neste caso, os 

professores acreditam que reduzindo a complexidade do problema; simplificando-

o; e orientando os estudantes a repetirem exaustivamente — caso das imensas 

listas de exercícios — o mesmo padrão de pensamento, seja o caminho mais 

adequado para que os discentes acomodem as novas situações. 

 

3.4 Componentes de uma proposta curricular 

 

Nesta subseção, trataremos dos componentes de uma PC conforme o 

raciocínio de Coll (2001). E embora possa ser interpretado como um 
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posicionamento tradicional, julgamos pertinentes as proposições curriculares 

prescritivas. Prescritivas no sentido de que, cada escola e cada componente 

curricular, possua a sua proposta curricular. Que os professores procurem segui-la, 

uma vez entendermos que a proposta seja uma construção dos próprios docentes 

e que melhor orientará a sua prática pedagógica. 

Até porque, por mais que qualifiquemos como tradicional, um currículo 

estruturado em objetivos, conteúdos, sequências de aprendizagem, métodos de 

ensino e avaliação, será a forma com a qual o concebermos e o abordarmos que 

definirá se tratar de uma proposta tradicional, ou, de uma proposta de cunho mais 

crítico. Um posicionamento que, inclusive, atende às orientações abaixo: 

É preciso evitar a sinédoque de fazer do ensino de conteúdos a única meta 
das escolas, bem como buscar que os docentes se vejam tanto como 
profissionais, quanto como docentes-educadores de um texto curricular 
abrangente [...] reconhecendo o princípio de que os fins, e, portanto, as 
funções da educação escolarizada, são mais amplos do que aquilo que 
normalmente se reconhece como os conteúdos do currículo. (SACRISTÁN, 
2013, p.24). 

 

 Com efeito, caso concebamos uma proposta curricular tão somente 

como um rol de conteúdos a serem trabalhados, acatando-os sem qualquer análise 

crítica — quanto à relevância e pertinência — estaremos legitimando uma proposta 

curricular sob o viés tradicional. Superando tal passividade e conformação, e 

compreendendo que à proposta curricular cabem outros pontos de discussão como 

o porquê ensinarmos isso e não aquilo; quais os objetivos de aprendizagem a serem 

alcançados; quais as estratégias de ensino e de avaliação mais adequadas; 

poderemos propor uma construção mais crítica. 

 

3.4.1 Componentes de uma proposta curricular: o que ensinar 

 

 De acordo com Coll (2001), ao pensarmos uma proposta curricular, o 

primeiro passo deve ser o levantamento e a definição de quais são as nossas 

intenções educativas. Até porque, por conta de sua natureza intencional, o processo 

de ensino e aprendizagem estrutura-se sobre atividades as quais se relacionam 

com objetivos a serem alcançados, pois, as “atividades [...] escolares caracterizam-

se, como vimos, por serem atividades [...] que respondem a alguns propósitos e 

perseguem a consecução de algumas metas” (COLL, 2001, p.66). 
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 Raciocínio asseverado por Sacristán (2013) ao lembrar-nos que toda 

ação consciente possui um sentido para quem a executa, bem como, um significado 

para o destinatário dessa ação.  Contudo, considerando uma relação causa e efeito 

que nem sempre será explicitamente estabelecida: uma “coisa é intenção de quem 

deseja reproduzir e alcançar êxitos [...] outra coisa são os efeitos provocados [...] 

nos receptores que aprendem” (SACRISTÁN, 2013, p.25). 

 As intenções educativas precedem a definição dos objetivos de 

aprendizagem. Em outras palavras, estes últimos derivam das primeiras, pois, é 

justamente na consecução dos objetivos que as intenções educativas se 

concretizam. E pelo fato de propormos, como produto desta pesquisa, orientações 

para a elaboração de uma proposta curricular, em se tratando de objetivos de 

aprendizagem, daremos atenção especial aos objetivos específicos, os quais “[...] 

surgem da divisão de um objetivo geral nos objetivos específicos necessários a uma 

concretização bem-sucedida” (COLL, 2001, p.69). 

Diferentemente das outras categorias de objetivos tais como, objetivos 

gerais [alcançados ao final de um Nível de Ensino; de uma Série/Ano; ou de uma 

Área do Conhecimento], e objetivos finais [alcançados ao final de uma unidade de 

ensino/conjunto de conteúdos], por sua maior especificidade, os objetivos 

específicos nos permitem acompanhar, identificar e avaliar, com maior precisão, a 

concretização das aprendizagens demandadas por uma dada Intenção Educativa.  

 E buscando saber se uma dada Intenção Educativa foi concretizada, Coll 

(2001) nos esclarece que podemos optar por três caminhos, ou, pela combinação 

de mais de um deles: I.O dos resultados da aprendizagem; II.O dos conteúdos; e 

III.O das atividades de aprendizagem. “Assim, a formulação dos objetivos 

educativos depende tanto do grau de concretização dado, como da via de acesso 

escolhida” (COLL, 2001, p.70). Nesse ínterim, cabem algumas ponderações acerca 

de cada uma das três vias mencionadas.  

 Checar a concretização da Intenção Educativa a partir dos resultados da 

aprendizagem, implicam três coisas: estabelecermos os objetivos específicos; 

selecionarmos os conteúdos; e definirmos as atividades de aprendizagem. Ao final 

de um determinado período, depois de desenvolvidos os conteúdos selecionados, 

e realizado as atividades propostas, avaliamos se os objetivos foram alcançados. 

Em outras palavras, se os estudantes demonstravam saber o que estava, 

originalmente, previsto no planejamento. 
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 Observando a segunda via, a dos conteúdos, a concretização das 

intenções educativas ocorre ao trabalharmos e expormos determinado conteúdo. 

Para tanto, selecionamos e organizamos, enquanto especialistas da área, os 

conteúdos os quais advogamos mais pertinentes a serem desenvolvidos em uma 

série e/ou em dado período letivo. E nessa lógica, supomos que os objetivos foram 

alcançados ao trabalharmos todos os conteúdos pré-determinados. 

 Ao adotarmos a terceira via, a das atividades de aprendizagem, 

deduzimos que a concretização da Intenção Educativa ocorre pela realização das 

atividades em si: uma vez implementando todas as atividades previstas a concreção 

da Intenção Educativa estará garantida.  Em suma, o “planejamento do ensino deve 

consistir, portanto, em identificar as atividades com maior valor educativo intrínseco 

e do que favorecer que os alunos participem delas” (COLL, 2001, p.79).  

 Considerando as três vias pelas quais podemos averiguar a 

concretização de uma Intenção Educativa, fica evidente que o mais sensato, do 

ponto de vista pedagógico, seja adotarmos uma combinação delas. Sobremaneira, 

quando advogamos inexorável a necessidade de avaliarmos o que esteja definido 

na proposta curricular.  

A avaliação subsidia, em qualquer atividade humana, o resultado bem-
sucedido. Ela oferece os recursos para diagnosticar (investigar) uma ação 
qualquer e, a partir do conhecimento que obtém sobre a qualidade dos 
resultados dessa ação, intervir nela para que se encaminhe na direção dos 
resultados desejados. (LUCKESI, 2013, p.65). 
 

 No entanto, fica evidente que a segunda e a terceira via não garantem 

um retorno preciso nesse nível de diagnóstico, pois, a consecução dos objetivos 

parece ficar no campo das suposições. A primeira via, entretanto, sozinha ou 

associada às demais, permite-nos saber se o estudante compreendeu, ou não, o 

que estava previsto nos objetivos da proposta curricular. Algo imprescindível, afinal, 

são os objetivos de aprendizagem que especificam os “[...] conhecimentos, 

habilidades, capacidades que sejam fundamentais para serem assimiladas e 

aplicadas em situações futuras, na escola e na vida prática” (LIBÂNEO, 2013, 

p.139). 
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3.4.2 Componentes de uma proposta curricular: quando ensinar 

 

Definida a via pela qual acompanharemos a concretização das intenções 

educativas, devemos planejar a ordem e a sequência nas quais as tarefas e os 

conteúdos serão trabalhados para, a partir daí, orientarmos o processo de ensino. 

Esse é um estágio crítico e exige, conforme Sacristán (2013), olharmos para a 

proposta curricular para além de um plano escrito. Pois, serão as ações e as 

atividades, constitutivas da prática docente, que contribuirão em menor ou maior 

grau para a concreção dos objetivos de aprendizagem. 

O primeiro [currículo enquanto plano escrito com fins, objetivos ou motivos] 
é como se fosse a partitura, o segundo [as ações e as atividades que 
desenvolvemos – o desenvolvimento do currículo] seria a música que é 
executada. Ambos guardam relação entre si, embora sejam coisas 
distintas. Com base na partitura, podem ser desenvolvidas ou executadas 
músicas diferentes. (SACRISTÁN, 2013, p.25). 
 

Quanto às tarefas, podemos defini-las “[...] como um conjunto coerente 

de atividades (passos, operações ou elementos comportamentais) que leva a um 

resultado final observável e mensurável” (COLL, 2001, p.87, grifo nosso). 

Deduzimos, pois, que a concreção das intenções educativas demanda criteriosa 

organização e sequenciamento das tarefas. Vejamos: quando o estudante aprende 

algo em um nível mais elementar, estará aprendendo o que é pré-requisito para 

aprendizados mais complexos.  

Na mesma linha de pensamento de Coll (2001), vejamos o 

posicionamento de Robert Mills Gagné: “[...] a sequência de atividades de 

aprendizagem deve começar com as habilidades requisito de nível inferior que o 

aluno ainda não adquiriu e proceder em sentido ascendente” (COLL, 2001, p.91). 

Desta feita, diante de um dado objetivo de aprendizagem, ao definirmos uma tarefa, 

devemos propor subtarefas, que em sequência, observem a ordem ascendente de 

complexidade.  

Todavia, cabe-nos um esclarecimento sobre a discussão acima. Pois, de 

acordo com nossa compreensão, enquanto as habilidades estão relacionadas com 

um saber prático, um saber fazer algo, os objetivos de aprendizagem relacionam-

se a algo mais amplo: dominar “[...] conhecimentos, habilidades [inclusive] e hábitos 

e o desenvolvimento de [...] capacidades cognoscitivas” (LIBÂNEO, 2018, não 

paginado). 
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E seguindo na lógica da progressão das atividades, Coll (2001) advoga 

que a Teoria da Elaboração seja a via mais pertinente de organização e 

sequenciamento do conteúdo a ser ensinado. Tal teoria, foi concebida por Charles 

Heigeluth a qual propunha, conforme Filatro (2015), a organização progressiva dos 

conteúdos: do mais simples para o mais complexo; do mais familiar para o menos 

familiar. 

Neste sentido, abordamos um determinado conteúdo partindo de uma 

panorâmica mais geral, e consequentemente, mais simples. Inicialmente, focamos 

os componentes essenciais do objeto de conhecimento para, progressivamente, 

contemplarmos cada um deles de forma mais profunda e complexa, avançando nos 

chamados níveis de elaboração. Sem com isso desvincular, tais componentes, do 

todo no qual estão inseridos. O que, pedagogicamente, é avaliado como positivo: 

A [...] teoria da elaboração objetiva que o aluno se conscientize em todos 
os momentos do contexto e da importância dos conteúdos que são objeto 
do ensino. Também se pretende que os alunos possam abordar os 
conteúdos [...] no nível de complexidade mais apropriado ao estágio dos 
seus conhecimentos. (COLL, 2001, p.105). 
 

Neste contexto, Coll (2001) chama atenção para o nível de profundidade 

no qual poderemos avançar em relação aos componentes essenciais do conteúdo, 

pois, os conhecimentos prévios representam uma limitante. Isto é, níveis de 

elaboração mais complexos demandarão conhecimentos prévios mais robustos. Até 

porque, cada nível de elaboração alcançado equivale a uma nova panorâmica 

também constituída pelos seus próprios componentes essenciais de conteúdo. 

Logo, não podemos desvincular o ensino do conteúdo. Haja vista que os 

conteúdos podem assumir, ainda segundo Coll (2001), duas vertentes: a de 

Conteúdo Organizador e a de Conteúdo de Suporte. Vejamos: se o ensino objetiva 

proporcionar aos alunos avançarem nos níveis de elaboração, dos mais simples aos 

mais complexos, dependerá de um dado conteúdo denominado Organizador. Caso 

outro conteúdo seja necessário à compreensão exitosa do Conteúdo Organizador, 

ou, lhe dê apoio, o denominamos Conteúdo de Suporte. 

Os Conteúdos Organizadores assumem diversas tipificações, e 

conforme a natureza de cada uma delas, influenciarão nos objetivos de 

aprendizagem. Pois, “podem funcionar [...] como conteúdos organizadores: 

conceitos, princípios e procedimentos” (COLL, 2001, p.109): 
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a) conteúdos de conceito: objetivam a compreensão das características 

comuns de objetos, acontecimentos ou situações. Por exemplo: o que 

são Ciclos Biogeoquímicos; 

b) conteúdos de princípios: objetivam a compreensão da relação causa- 

efeito, ou seja, as modificações que um objeto, acontecimento ou 

situação, podem sofrer. Por exemplo: aumento do uso de 

combustíveis fósseis e suas implicações na intensificação do Efeito 

Estufa; 

c) e conteúdos de procedimentos: objetivam o desenvolvimento de 

habilidades ou destrezas, observando a devida ordenação das ações 

e dos passos necessários à concreção de uma meta. Por exemplo: a 

fabricação do pão, considerando o processo metabólico energético 

da fermentação.  

Também tratando da organização dos conteúdos, e objetivando a sua 

melhor sequenciação, Reigeluth et al. (1978) nos apresenta as relações que podem 

ser estabelecidas entre os conteúdos: 

a) relação de requisito de aprendizagem;  

b) relação de procedimento;  

c) relação de supra-ordenação/subordinação/coordenação — SSC;  

d) relação de princípios;  

e) e relação de atributos. 

 A Relação de Requisito de Aprendizagem, uma das mais estudadas, 

pressupõe que o aluno já conheça, ou, saiba fazer algo, demonstrando possuir os 

conhecimentos prévios para a nova aprendizagem. Exemplificando: para 

compreender o que são, e como agem os genes, é necessário termos aprendido o 

que é uma molécula de DNA, e como ocorrem os processos de Transcrição e 

Tradução. Condição consonante com o conceito de aprendizagem significativa: 

A essência do processo de aprendizagem significativa [...] consiste no facto 
de que novas ideias expressas de forma simbólica (a tarefa de 
aprendizagem) se relacionam àquilo que o aprendiz já sabe (a estrutura 
cognitiva deste numa determinada área de matérias), de forma não 
arbitrária e não literal, e que o produto desta interacção activa e integradora 
é o surgimento de um novo significado, que reflecte a natureza substantiva 
e denotativa deste produto interactivo. (AUSUBEL, 2003, p.71). 
 

Quanto à Relação de Procedimento, algumas ações/atividades 

necessitam observar uma ordem e respeitar uma sequência. “Primeiramente, deve 
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se fazer ‘X’ (não se tratando de ter ou não a capacidade de fazê-lo, mas, de executá-

lo primeiro) para depois se fazer ‘Y’” (REIGELUTH et al., 1978, p.110, tradução 

nossa).  

Exemplificando a Relação de Procedimento de Reigeluth et al. (19178): 

o estudante não encontrará o percentual de crianças albinas, em um casal de 

heterozigotos, caso não observe a seguinte ordem: 1º) identificar os genótipos 

parentais; 2º) simular a segregação independente dos alelos do pai e da mãe; 3º - 

estabelecer as possíveis combinações genotípicas; 4º) escrever a forma fracionária 

que representa as chances de uma criança albina dentre os eventos possíveis; e 

5º) converter a forma proporcional na forma percentual. Ou seja, por mais que o 

aluno saiba a condição genotípica para o albinismo; domine os conhecimentos 

básicos de probabilidade e porcentagem; não deduzindo, inicialmente, o genótipo 

dos pais — mesmo sabendo fazê-lo — não poderá avançar em busca da 

identificação do percentual de crianças albinas. 

Quanto à Relação SSC, Coll (2001) explica que dizem respeito aos 

princípios de classe e de pertinência. Ao estudar sobre as suçuaranas, espera-se 

que o estudante tenha a seguinte compreensão: é um “parente” dos gatos; pertence 

à classe dos mamíferos; logo, está inserido no reino animal — princípio de classe. 

O princípio de pertinência refere-se às relações entre a parte e o todo: o que 

denominamos coluna vertebral, na verdade, é um conjunto de unidades 

denominadas vértebras. 

E observando a Relação de Princípios, Coll (2001) explica que os 

conteúdos são sequenciados considerando a relação de causa e efeito. Por 

exemplo, compreendendo a função dos ribossomos, e que estes podem estar 

ancorados no retículo endoplasmático granuloso, analisando a presença e 

quantidade desta organela, o aluno deverá prever uma maior ou menor síntese 

proteica. Bem como, qual o impacto do retículo em outras atividades metabólicas 

da célula.  

Sacristán (2013), contudo, incita-nos a extrapolarmos toda essa 

abordagem operacional trazida por Coll (2001). Pois, para além das relações 

hierárquicas conceituais, e dos tipos de relações estabelecidas entre os elementos 

dos conteúdos, devemos nos preocupar com a qualidade dos mesmos. Afinal, a 

qualidade dos conteúdos depende: da qualidade cultural e pedagógica do professor; 

e dos materiais didáticos e pedagógicos utilizados. 



63 

 

Os professores são enquadrados em especialidades e essas se nutrem de 
tradições fortemente arraigadas nas distintas disciplinas escolares nas 
quais [...] estão socializados. Além dos livros didáticos, existem uma 
política editorial e cultural além das intenções de servir ao ensino. 
(SACRISTÁN, 2013, p.22). 
 

 Por fim, encerramos esta subseção reiterando que, embora as 

orientações acima não esgotem a discussão, representam reflexões pertinentes que 

devem anteceder o ato de ensinar. Não por acaso, fundamentam-se no fato da 

escolha dos conteúdos ser “uma das tarefas mais importantes para o professor, pois 

eles são a base informativa e formativa do processo de transmissão-assimilação” 

(LIBÂNEO, 2013, p.157). 

 

3.4.3 Componentes de uma proposta curricular: como ensinar 

 

 De uma forma ou de outra, as discussões curriculares acabam nos 

levando ao “como ensinar”. Neste contexto, diversos posicionamentos quanto à 

relação currículo e instrução — enquanto método de ensino — nos são 

apresentados. Para teóricos como Ausubel (1968 apud Coll, 2001), o currículo e a 

prática de ensino devem ser tratados em separado. Já para outros, como Young 

(2014), representam algo indissociável, pois, debruçar-se sobre o currículo significa 

trabalhar com uma forma de conhecimento aplicado, objetivando tornar um saber 

“ensinável” e “aprendível”.  

 Sem assumirmos uma posição polarizada, concordamos que a proposta 

curricular influencia na forma de ensinar, uma vez que esta deve observar as 

orientações da primeira. Em última instância, essa influência dependerá da nossa 

concepção acerca dos processos de ensino e de aprendizagem, afinal, “[...] o que 

ensinar, quando ensinar e como ensinar são três aspectos do currículo intimamente 

interrelacionados; pois, é absurdo considerá-los de forma totalmente independente” 

(COLL, 2001, p.132).  

 Nesse ínterim, Coll (2001) nos traz pertinentes reflexões que permeiam 

as questões referentes à forma de ensinar. Quais sejam: I. métodos únicos de 

ensino versus métodos individualizados; II. o papel das intervenções pedagógicas; 

III. o método globalizante de ensino; e IV. a determinação curricular dos métodos 

de ensino.  
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 Quanto à primeira reflexão, uma coisa é inexorável: o método de ensino 

precisa observar o nível intelectual dos estudantes. Assim sendo, podemos inferir 

não ser nada razoável contarmos com um método único de ensino. Além do mais, 

e nesse mesmo sentido, encontramos amparo teórico nos estudos de Snow (1991) 

quanto ao paradigma: aptidão-tratamento-interação (ATI). 

A metodologia ATI foi concebida considerando, sistematicamente, as 
diferenças individuais entre as pessoas submetidas a um dado tratamento. 
Avaliando até que ponto um tratamento alternativo apresenta diferentes 
efeitos em função das características de cada um, podemos determinar o 
tratamento ideal a ser escolhido ou adaptado. (SNOW, 1991, p.205, 
tradução nossa). 
 

 Embora reconhecendo que a metodologia ATI não dê conta, por si só, da 

complexidade do processo de ensino e de aprendizagem, Coll (2001) nos apresenta 

o resultado de um estudo sobre o impacto dessa metodologia: métodos de ensino 

pouco estruturados produzem bons resultados com alunos de alto nível intelectual, 

possivelmente, por oportunizarem uma maior autonomia. Já as formas mais 

estruturadas de ensino demonstraram maior eficiência com estudantes de nível 

intelectual baixo e/ou intermediário, justamente, por ainda não dominarem o 

exercício da autonomia. Desta feita, é observando o tipo de aptidão demonstrada 

pelos estudantes que o tratamento pedagógico oportunizará um ou outro resultado. 

Importante observar que, de acordo com o próprio Snow (1991), o 

objetivo dos métodos de ensino mais estruturados — mais didático, mais direto e 

centrado no professor — é o de reduzir, em um dado momento, as diferenças entre 

os estudantes menos capazes em relação aos mais capazes. Não significando, 

pois, privá-los de desenvolver a sua autonomia.  

 Reiterando a ineficiência de um método único de ensino, Recio e Rasco 

(2013) advogam que um dos fins do processo de ensino está em garantirmos a 

compreensão dos estudantes. E para que compreendam o que ensinamos, os 

conhecimentos prévios devem ser considerados, ou seja, devemos observar os 

saberes trazidos por cada um. Portanto, ao adotarmos uma forma única de 

transmissão do conhecimento não atenderemos a totalidade de nossos alunos.  

Trata-se de que, com a compreensão, o aprendiz seja capaz de entender 
a nova situação em suas diversas dimensões e implicações, captando os 
elementos básicos desta e conectando-os de forma coerente com o 
conhecimento prévio, buscando uma solução viável para o problema – 
caso se trate disso – construindo um argumento ou elaborando um produto. 
(RECIO; RASCO, 2013, p.286). 
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 Não para menos, já na década de 80, Calfee e Hedges (1981) chamavam 

atenção para a diversidade das aptidões presentes entre os estudantes. Para a 

consecução de uma mesma tarefa, e comparando-os entre si, os alunos utilizavam 

processos distintos para executá-la. Conforme o nível de aptidão, para executar 

certas atividades, havia aqueles que necessitavam recebê-las organizadas de 

forma interdependente, enquanto para outros, isso era irrelevante. Sem falar é claro, 

que recursos como velocidade, precisão, e qualidade das respostas, variavam de 

indivíduo para indivíduo. 

Quanto ao papel das intervenções pedagógicas, entendemos não 

poderem constar na proposta curricular enquanto um catálogo pré-definido. Ora, se 

o conhecimento é uma construção que depende de como o estudante organiza, ou, 

reorganiza seus esquemas mentais — em uma dinâmica interna — será ao longo 

do processo de ensino e de aprendizagem que as intervenções poderão ser 

pensadas, planejadas e implementadas. Afinal, vejamos: 

[...] o sucesso na solução do problema ou desafio dá-se pela forma como 
o sujeito se organiza ou se reorganiza para resolver o problema (conhecer). 
Então, se essa forma de organizar-se dá conta do problema, mesmo sem 
ter que reorganizá-la, ocorre uma assimilação, mantendo, alimentando, 
aprimorando e reforçando o modo de conhecer. Caso isso não ocorra, é 
necessário variar, organizar uma nova forma, até que se chegue, 
efetivamente, à assimilação. (ROSSO; BECKER; TAGLIEBER, 1998, p.68, 
grifo nosso). 
 

 O que, contudo, não deve prescindir a necessidade de conhecermos, em 

essência, o que as intervenções pedagógicas contemplam: trabalhar os erros 

apresentados pelos alunos; confrontar pontos de vista diferentes; e orientar os 

estudantes como abordar e gerenciar as tarefas de aprendizagem. Assim, 

estaremos criando as “[...] condições adequadas para que essa dinâmica interna 

ocorra e para orientá-la em determinada direção [...]” (COLL, 2001, p.139). 

 Discorrendo sobre a terceira reflexão, fomentar um ensino globalizante, 

nada mais é, como se isso fosse simples, orientar uma prática de ensino alicerçada 

sobre a lógica da aprendizagem significativa.  

Ou seja, um conteúdo é aprendido de forma significativa quando se articula 
com outras ideias, conceitos ou proposições relevantes e inclusivos 
disponíveis na estrutura cognitiva do sujeito, funcionando como âncoras. 
Nessa interação, ocorre um processo de modificação mútua tanto da 
estrutura cognitiva prévia como do material que é aprendido. (FERRO; 
PAIXÃO, 2017, p.55). 
 

 Assim, ao pensarmos uma proposta pedagógica, os objetivos de 

aprendizagem devem orientar a construção do conhecimento superando a simples 
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agregação de novas informações, garantindo “[...] que o novo material de 

aprendizagem relacione-se de forma substantiva e não arbitrária com aquilo que o 

aluno já sabe” (COLL, 2001, p.141). Até porque, quanto maior e mais complexa for 

a relação entre aquilo que o estudante sabe e as novas aprendizagens, mais 

significativo será o aprendizado; maior a sua estabilidade; e melhor a sua retenção. 

Assim, os produtos da interação entre os subsunçores introduzidos e as 
estruturas cognitivas existentes tornam-se pontos de interesse de 
ancoragem, com um objetivo particular, para a aprendizagem por recepção 
do novo material. Com efeito, fornecem um suporte (ancoragem) ideário, a 
um nível adequado de conceptualização. (AUSUBEL, 2003, p.65). 
 

E em relação à quarta, e última reflexão, ratificamos a necessidade da 

prática docente ser orientada por uma proposta curricular. Isso porque, mesmo 

constituindo-se em uma ação limitada — lembrando Coll (2001) —, dependendo de 

realidades e de contextos específicos, a proposta curricular pode guiar os 

professores auxiliando na mitigação daquilo que obsta a concreção das intenções 

educativas. Pois, embora reconhecendo não ser a tábua da salvação para todas as 

adversidades educacionais, uma proposta curricular oportuniza-nos reflexões do 

tipo: 

Perguntar-se se está na direção certa, se está avançando da forma e com 
o ritmo adequado e se é necessário melhorar as condições da viagem. Não 
faz sentido viajar sem rumo ou para um lado ou a um destino ao qual não 
se sabe se já se chegou. Também é preciso se perguntar o que se aprende 
enquanto se navega. O que se aprende sobre convivência, sobre 
geografia, sobre navegação. (GUERRA, 2013, p.249). 
 

 Ou seja, ao conduzirmos uma prática docente, de fato, guiados por uma 

proposta curricular, teremos na mesma um importante parâmetro para outra 

dimensão que a constitui: a avaliação. Afinal, não haveria sentido pensarmos o que, 

quando, e como ensinar, desconsiderando o como avaliar. 

 

3.4.4 Componentes de uma proposta curricular: como avaliar 

 

Para Libâneo (2013), o processo de avaliação é o componente do ensino 

que verifica e qualifica os resultados alcançados, permitindo-nos relacioná-los com 

os objetivos propostos. Desta forma, é possível orientarmos as decisões acerca das 

atividades didáticas que necessitam ser implementadas. 

Quando tratamos de avaliação, não raras vezes, ouvimos dizer que a 

avaliação pode ser tipificada em somativa ou formativa. E embora optando pela 
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expressão “funções da avaliação”, ao invés de tipos de avaliação — ainda que a 

função a tipifique —, julgamos pertinente apresentá-las a fim de melhor 

contextualizar esta subseção. 

Santos (2016) apresenta a avaliação somativa como aquela que 

desconsidera o estudante como corresponsável pelo seu processo avaliativo; que 

sumariza o que foi aprendido; e que trata os erros com um fim puramente 

contabilístico. Em relação à avaliação formativa, a autora aponta as seguintes 

atribuições: fomentar a intervenção ativa do aluno, autogerindo sua formação — 

com ou sem as orientações do professor —; acompanhar e refletir sobre as 

atividades pedagógicas que estão sendo desenvolvidas; e potencializar o processo 

de aprendizagem. Em suma, avaliação acaba assumindo duas funções: “[...] avaliar 

para ajudar a aprender [formativa] e avaliar para sintetizar a aprendizagem 

[somativa]” (SANTOS, 2016, p.640). 

E em razão da proposta curricular orientar um trabalho pedagógico 

voltado para a concretização das intenções educativas, prescindir do processo 

avaliativo seria algo incoerente. Sobremaneira, quando a proposta contempla, entre 

seus componentes, objetivos de aprendizagem os quais apontam a consecução das 

intenções educativas uma vez que são passíveis de serem avaliados: 

A avaliação tem por base acolher uma situação, para, então (e só então), 
ajuizar a sua qualidade, tendo em vista dar-lhe suporte de mudança, se 
necessário. A avaliação, como ato diagnóstico, tem por objetivo a inclusão 
e não a exclusão; a inclusão e não a seleção (que obrigatoriamente conduz 
à exclusão). O diagnóstico tem por objetivo aquilatar coisas, atos, 
situações, pessoas, tendo em vista tomar decisões no sentido de criar 
condições para a obtenção de uma maior satisfatoriedade daquilo que se 
esteja buscando ou construindo. (LUCKESI, 2013, p.195). 
 

 E esse ato diagnóstico da avaliação assume várias e importantes 

funções: levantar os conhecimentos prévios discentes; subsidiar ajustes 

pedagógicos; motivar os estudantes com as novas aprendizagens; e apontar a 

consecução das intenções educativas. O que, para Méndez (2013), favorece o 

papel do professor em estimular, apoiar e orientar o aluno rumo à aquisição de 

novos saberes. Afinal, seja por meio de um exercício, ou de uma prova, identificando 

os erros podemos apresentar ao estudante a fragilidade da resposta, oportunizando 

o reforço e a retroalimentação para as novas aprendizagens. Até porque, “quem 

não compreende o erro não consegue deixar de cometê-lo” (MÉNDEZ, 2013, 

p.308). 
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Recio e Rasco (2013) explicam que o desenvolvimento do processo de 

compreensão, como algo para além da capacidade de aplicar 

rotinas/procedimentos em certas situações e/ou aprender por memorização, entre 

outras coisas, demanda do aprendiz empregar e utilizar os conhecimentos prévios, 

de forma flexível, na nova situação que a ele é apresentada. E uma vez que a 

avaliação nos permite identificar o que os estudantes já dominam, ou não, de fato, 

ela pode potencializar o desenvolvimento da compreensão discente. Pois, uma vez 

identificadas as lacunas do aprendizado, melhor direcionaremos os ajustes 

pedagógicos.  

 Justamente por isso, a avaliação subsidia e orienta: o reforço escolar; a 

recuperação paralela; o melhor direcionamento das práticas didáticas e 

metodológicas; dentre outras formas de intervenções.  Entretanto, precisamos 

atentar para um ponto importante: 

[...] a avaliação do processo de aprendizagem a fim de proporcionar ajuda 
pedagógica mais adequada em cada momento, é uma prática universal 
realizada em maior ou menor grau, quase sempre de forma intuitiva [...] 
inconsciente [...] 
..................................................................... 
[...] para o desenvolvimento correto e frutífero do processo de 
aprendizagem aconselha uma prática mais formal de avaliação. (COLL, 
2001, p.148, grifo nosso). 
 

 Deduzimos que as orientações de Coll (2001) nos incitam a superarmos 

práticas avaliativas que se demonstram ações preponderantemente empíricas. 

Conforme nossa interpretação, precisamos qualificar o ato avaliativo: lançando 

mãos de planilhas e/ou outros instrumentos congêneres a fim de realizarmos os 

devidos registros do desempenho dos estudantes, seja aluno por aluno, seja da 

turma como um todo. Ainda mais quando as demandas avaliativas têm se tornado 

cada vez mais complexas: 

Uma vez que se aceita que o conhecimento se constrói e a aprendizagem 
é um processo de criação de significado pessoal a partir das informações 
que chegam ao sujeito que aprende e sobre a base de conhecimentos que 
ele já possui, a avaliação que deriva desses princípios implica o fomento 
do debate sobre as novas ideias e o pensamento divergente, criativo, 
autônomo, crítico (análise, elaboração de hipóteses, contraste de fontes 
de informação, distanciamento da imediatez das fontes), com 
possibilidades de estabelecer relações variadas e soluções diferentes. 
(MÉNDEZ, 2013, p.303). 

 
 A avaliação pode ainda, enquanto efetivo instrumento pedagógico, 

estimular a motivação de professores e alunos. Vasconcellos (2007) explica que o 

processo avaliativo radical, isto é, aquele que nos permite levantar as informações 



69 

 

que norteiam a tomada de decisão, seja pela manutenção, seja pela mudança, se 

constitui em um forte elemento motivador. 

 Ao apresentarmos e analisarmos os resultados da avaliação, para/com 

os estudantes, estes poderão reconhecer as lacunas ainda presentes em seu 

processo formativo. Identificando onde estão as dificuldades, melhor direcionarão 

seus esforços e atenção, e sabendo exatamente onde devem chegar, o farão com 

maior motivação. Algo previsível, pois, nos desobrigamos do desconforto das 

viagens nas quais não conhecemos o destino. 

Seria patético ver todos os membros da tripulação exaustos, pondo carvão 
na caldeira, limpando, conferindo os motores ou cozinhando para todos e 
completamente alheios à direção e ao sentido para onde estão rumando. 
Seria trágico se, quando alguém perguntasse ao capitão até onde o barco 
vai, ele respondesse que não sabe ou que não tem tempo para buscar a 
rosa dos ventos e que sequer sabe quando ele se perdeu. (GUERRA, 
2013, p.249). 

 
 Motivação que, também, pode alcançar os professores. Para Libâneo 

(2013), quando a avaliação observa a proposta curricular, surgem potencialidades 

que fundamentam a nossa afirmação: a mensuração acerca do que falta, ou não, 

para a concreção dos objetivos de aprendizagem; e a checagem da qualidade do 

trabalho desenvolvido pelos docentes e discentes. Em outras palavras, a partir da 

avaliação, os professores podem averiguar se as ações planejadas e empreendidas 

surtiram efeito, bem como, visualizarão com maior nitidez em que direção realinhar 

a rota: 

A avaliação, diferentemente da verificação, envolve um ato que ultrapassa 
a obtenção da configuração do objeto, exigindo decisão do que fazer ante 
ou com ele. A verificação é uma ação que “congela” o objeto; a avaliação, 
por sua vez, direciona o objeto numa trilha dinâmica de ação. (LUCKESI, 
2013, p.46). 
 

 Identificando com clareza, se os resultados esperados estão, ou não, 

sendo alcançados, experimentamos uma sensação de dever cumprido, de 

contentamento. Além do mais, conseguimos visualizar onde e quando investir 

nossas energias, pois, a probabilidade de agirmos assertivamente aumenta 

significativamente. E nesse ínterim, a proposta curricular pode ser o farol para o 

processo de avaliação. 

 Assim sendo, e em face destas e outras justificativas, é que decidimos 

nos orientar pelas ideias de Cipriano Carlos Luckesi e José Carlos Libâneo. Pois, 

reiteramos que o objetivo maior da avaliação seja, conforme Luckesi (2013), o de 

atribuir uma qualidade aos resultados da aprendizagem dos estudantes. E em 
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função dessa qualidade tomarmos uma decisão, sempre no sentido de 

(re)direcionarmos o processo de aprendizagem. Um pensamento que guarda 

evidente proximidade com o de Libâneo: 

[...] a avaliação é uma apreciação qualitativa sobre dados relevantes do 
processo de ensino e aprendizagem que auxilia o professor a tomar 
decisões sobre o seu trabalho. Os dados [...] se referem às [...] 
manifestações das situações didáticas, nas quais o professor e os alunos 
estão empenhados em atingir os objetivos do ensino. A apreciação 
qualitativa desses dados, por meio da análise de provas, exercícios, 
respostas dos alunos, realização de tarefas etc., permite uma tomada de 
decisão para o que deve ser feito em seguida. (LIBÂNEO, 2013, p.217, 
grifo nosso). 
 

Por fim, encerramos esta jornada de informação e conhecimento, a qual 

nos permitiu dialogar com as concepções curriculares que subsidiarão a construção 

do produto desta pesquisa: Orientações para a Elaboração de uma Proposta 

Curricular de Biologia. Ademais, ratificamos que não elegeremos uma tendência 

curricular em específico, seguindo-a inexoravelmente. Mas, apropriando-nos das 

várias concepções, e em especial, das orientações de Coll (2001), vislumbramos 

ampliar o leque de informações que nos permitirá: pensar, discutir, propor e sugerir, 

com maior propriedade, o assunto aqui abordado. 
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4 METODOLOGIA 

 

Reunidas as informações necessárias à fundamentação teórica da 

pesquisa8, apresentamos o arcabouço operacional do processo investigativo. 

Momento este em que, na condição de pesquisador, estreitamos os laços com o 

objeto de investigação. 

Metodologicamente, partimos do princípio de que pesquisas desta 

natureza não permitem a total separação entre sujeito e objeto: aqui, temos um 

professor investigando a prática de outros professores. Ademais, esforçamo-nos 

para não resumir o processo metodológico a simples aplicação de técnicas, mas, 

que nos possibilitasse a construção mais acurada, e melhor sistematizada do 

conhecimento.  

Na verdade, a questão dos procedimentos é uma questão instrumental, 
portanto referente à prática do pesquisar, como um conjunto de técnicas 
que permitem o desenvolvimento desta atividade nos diferentes momentos 
do seu processo; neste sentido, as técnicas, que nos auxiliam e 
possibilitam elaborar um conhecimento sobre a realidade, não podem se 
caracterizar como instrumentos meramente formais, mecânicos, 
descolados de um referencial teórico que as contextualize numa totalidade 
mais ampla. (PÁDUA, 2004, p.32). 
 

 Buscando observar as orientações de Pádua (2004), organizamos as 

seguintes subseções nas quais caracterizamos a pesquisa quanto: à sua 

abordagem; ao seu perfil; à tipificação; ao método; e à amostra. Bem como, quanto 

à coleta, categorização e processamento dos dados levantados.  

 

4.1 Tipificando a pesquisa 

 

Em nosso percurso metodológico nos orientamos pela Abordagem 

Qualitativa. Um caminho mais condizente com o objeto de pesquisa, afinal, estudar 

o currículo de Biologia — no Ensino Médio das escolas estaduais de Crateús —, 

perpassaria por: compreender o significado de currículo para os professores e 

gestores escolares; e pensar orientações metodológicas e avaliativas que 

orientassem não apenas o trabalho docente, mas também, a rotina pedagógica dos 

estudantes.  

 
8 Aprovada pelo Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos – 

CEP/UECE, sob Nº 3.483.274, e CAAE Nº 17482819.9.0000.5534. 
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[...] a abordagem qualitativa espera tecer uma interpretação 
contextualizada no tempo, no espaço e nas relações sociais em que os 
sujeitos implicados no fenômeno em estudo estão envolvidos. Esta 
característica associa-se a ênfase na compreensão dos significados, na 
explicitação dos pontos de vista dos sujeitos, na constituição da trama de 
acontecimentos que engendraram a situação em análise [...] (FARIAS; 
SILVA; CARDOSO, 2011, p.63, grifo nosso). 

 Afunilando ainda mais a tipificação da pesquisa, a concebemos como 

uma Pesquisa Descritiva, pois, nosso propósito foi ao encontro do que Rudio (2013) 

asseverava ao diferenciar Pesquisa Descritiva de Pesquisa Experimental. Os 

objetivos de nossa investigação demandavam conhecer: se o ensino de Biologia 

era orientado por uma proposta curricular; e se existia consonância entre a proposta 

e a BNCC. De posse de tal conhecimento, melhor interpretaríamos a realidade 

pesquisada, sugerindo orientações para a elaboração de uma proposta curricular 

pelos próprios professores de Biologia de Crateús. E nessa perspectiva, avaliamos 

que a pesquisa, de fato, enquadrava-se na tipologia dita descritiva: “[...] a pesquisa 

descritiva está inserida em descobrir e observar fenômenos, procurando descrevê-

los, classificá-los e interpretá-los” (RUDIO, 2013, p. 71). 

   

4.2 Delimitando o campo de pesquisa 

 

A investigação foi realizada em uma escola da rede pública estadual de 

ensino médio, localizada na sede do município de Crateús/Ceará — onde contamos 

com 09 unidades escolares. Contudo, decidimos realizar a pesquisa em uma escola 

que ofertasse exclusivamente o ensino médio na modalidade regular, e tivesse uma 

maior representatividade quanto ao número de matrículas, ou seja, possuísse o 

maior número de estudantes de ensino médio, e consequentemente, de professores 

de Biologia. Uma escolha que se enquadrava no que Rudio (2013) classificava 

como Amostra Não-probabilística Intencional, na qual os elementos não são 

selecionados aleatoriamente. 

Ciente de que este tipo de amostragem não permite a generalização dos 

resultados, segundo Prodanov e Freitas (2013), pelo fato de termos feito parte do 

quadro docente da escola, inclusive, já tendo passado pela gestão da mesma, 

acreditamos reunir as condições abaixo elencadas: 

[...] requer considerável conhecimento da população e do subgrupo 
selecionado. Quando esse conhecimento prévio não existe, torna-se 
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necessária a formulação de hipóteses, o que pode comprometer a 
representatividade da amostra. (PRODANOV; FREITAS, 2013, p.99). 
 

Quanto aos sujeitos investigados, e considerando que o problema de 

pesquisa estava assentado sobre a organização curricular do ensino de Biologia, 

elegemos o seguinte o público: coordenadores pedagógicos e professores de 

Biologia. Coordenadores pedagógicos pelo fato de acompanharem e orientarem a 

prática docente a qual, por razões óbvias, mantém evidente vinculação com as 

questões curriculares. E professores, por participarem mais ativa e diretamente, ao 

menos em tese, na concreção das intenções educativas sinalizadas pela proposta 

curricular.  

 

4.3 Direcionando o trabalho investigativo 

 

Considerando os Objetivos Específicos desta pesquisa, orientamos a 

definição do percurso investigativo quanto aos métodos; tipos de pesquisa; tipos de 

fontes; e tipos de técnicas de coleta e análise de dados. 

 

4.3.1 O tipo de pesquisa 

 

A fim de definirmos o método, o tipo, e a técnica de pesquisa, 

consideramos: o propósito da investigação, que era o de levantar informações que 

subsidiassem orientações para a elaboração de uma proposta curricular; que a 

pesquisa devia assumir um perfil descritivo; e que a amostra delimitada constituía-

se em uma escola exclusiva de Ensino Médio na modalidade regular. 

Assim sendo, orientamo-nos pelo conceito de método proposto por 

Fachin (2001), o qual diz respeito a como procedermos ao longo do caminho 

investigativo. Nesta lógica, o Estudo de Caso se constituiu em nosso plano de ação, 

e em nossa estratégia, permitindo-nos ordenar as etapas a fim de que pudéssemos 

antecipar e realizar as atividades, objetivando a compreensão da realidade 

investigada. 

Ademais, a opção pelo Estudo de Caso demonstrou-se uma escolha 

pertinente, pois, o foco de nossa pesquisa incidia sobre um único objeto: a 

organização curricular do ensino de Biologia. Podendo, inclusive, trabalharmos com 

uma amostra reduzida: coordenadores escolares e professores de Biologia da 
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escola investigada. Sem falar, é claro, na facilidade operacional oportunizada pelo 

método: 

O uso de múltiplos procedimentos na coleta de dados é outro traço que 
torna ainda mais atraente este modus operandi de investigação. Para 
acessar ao ‘caso’ em análise o pesquisador qualitativo pode combinar 
observação direta, entrevista, aplicação de questionário, análise 
documental ou, até mesmo, outros meios que considerar pertinente. 
(FARIAS; SILVA; CARDOSO, 2011, p.39). 
 

 Conforme a definição de Estudo de Caso proposta por Farias, Silva e 

Cardoso (2011), ao objetivarmos uma descrição detalhada da organização 

curricular de uma escola em específico, e mais, de um determinado componente 

curricular — Biologia —, delimitamos significativamente o caso, justificando a 

coerência de nossa escolha pelo método adotado. Sem falar que optamos por 

pesquisar a única escola de Crateús, que ao longo de sua história, ofertou apenas 

o Ensino Médio na modalidade regular. 

Freqüentemente, o autor apenas aplica um questionário ou faz entrevistas 
em uma escola, sem explicitar por que aquela escola [estamos 
explicitando] e não outra, deixando a impressão de que poderia ser 
qualquer uma. Ou seja, a escola ou a turma escolhida não é um “caso”, 
não apresenta qualquer interesse em si, é apenas um local disponível para 
a coleta de dados. (MAZZOTTI, 2006, p.639). 

 
Prodanov e Freitas (2013) nos lembram que, na busca de respostas para 

as nossas perguntas, e quiçá para a resolução do problema levantado, para além 

da definição e emprego dos métodos científicos, necessário se faz definirmos o tipo 

de pesquisa. E nesse contexto, advogamos pertinente fazermos uso da Pesquisa 

Documental e de Campo. 

A análise documental se fez necessária, pois, não poderíamos discutir e 

sugerir orientações para a elaboração de uma proposta curricular desconsiderando: 

o Projeto Político Pedagógico — PPP — da escola; a proposta curricular; os planos 

de ensino e de aula dos professores de Biologia; instrumentos avaliativos; dentre 

outros. E esse tipo de estudo caracteriza, justamente, uma Pesquisa Documental: 

[...] trabalhamos com dados que ainda não receberam tratamento analítico 
e nem foram publicados. Encontram-se ainda em seu estado natural [...] 
são consideradas fontes documentais [...] documentos adquiridos nas 
escolas e instituições [...] (MATOS; VIEIRA, 2001, p.40-41). 
 

Algo também asseverado por Fachin (2001), uma vez que para a autora 

a Pesquisa Documental considera vários tipos de informações, tais como: textos, 

imagens, documentos oficiais, atas, relatórios, dentre outros documentos 

congêneres.  
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E concordando com Sacristán (2013), ao também conceber o currículo 

como um plano escrito, como uma partitura capaz de orientar a execução de uma 

música, a Pesquisa de Campo se fez necessária, pois 

[...] trabalha com observação dos fatos sociais colhidos do contexto natural 
— são formas de um problema meramente observado, sem qualquer 
interferência —, apresentados simplesmente como eles se sucedem em 
determinada sociedade. (FACHIN, 2001, p.133). 
 

Assim sendo, o fato social aqui investigado, estaria relacionado tanto aos 

acordos e pactuações firmados entre professores e a comunidade escolar — 

proposta curricular enquanto documento escrito, bem como aos desdobramentos 

vivenciados na prática pedagógica.  

 

4.3.2 Coletando dados 

 

Não poderíamos, é claro, deixar de tratar algo fundamental e que nos 

permitiu acessar e melhor compreender o objeto de pesquisa: a Coleta dos Dados. 

Até porque, enquanto a Metodologia nos instigava a planejar o caminho pelo qual 

podíamos chegar ao objeto, a Coleta de Dados nos disponibilizava os instrumentos, 

os recursos, e os meios para percorrê-lo. Não para menos, é “[...] preciso que o 

pesquisador conheça e escolha instrumentos adequados, pensando no que 

pretende coletar e verificar” (MATOS; VIEIRA, 2001, p. 58). E neste contexto, 

lançamos mãos da aplicação do Questionário — vide Apêndices A e B. 

O Questionário mostrou-se uma opção bem razoável para levantarmos 

informações junto dos coordenadores escolares e dos professores. Afinal, 

estaríamos questionando profissionais com maturidade e autonomia cognitiva 

capazes de oportunizar uma coleta de informações bastante fidedignas e menos 

distorcidas. Ademais, estaríamos lançando mãos de uma técnica de investigação 

que consiste em “[...] sem a presença do investigador, o investigado responda por 

escrito a um formulário (com questões) entregue pessoalmente, ou enviado pelo 

correio” (MATOS; VIEIRA, 2001, p.60, grifo nosso). Todavia, aproveitando o 

potencial das tecnologias hoje disponíveis, fizemos uso dos Formulários online do 

Google Forms. 

Trabalhamos com questões abertas e fechadas. Para algumas das 

questões fechadas, optamos por trabalhar com a Escala de Likert, pois, seguindo 

as orientações de Echauri, Minami e Sandoval (2019), obteríamos informações mais 
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complexas e subjetivas tais como: percepções, atitudes, representações, 

preferências e opiniões.  

Esforçamo-nos para elaborar questões da forma mais objetiva e explícita 

possível. Os questionamentos objetivavam levantar informações do tipo: significado 

e/ou entendimento acerca de currículo; conhecimentos sobre a BNCC do Ensino 

Médio; compreensão do que eram intenções educativas; concepção de 

aprendizagem significativa; e a relação entre: currículo, método de ensino, 

avaliação e intervenção pedagógica.  

Embora coletando informações acerca de temáticas semelhantes, os 

Questionários apresentavam itens com abordagens específicas: os coordenadores 

pedagógicos seriam questionados a partir da perspectiva de gestores da equipe 

docente; de apoiadores técnicos e formadores de professores. Já os professores, 

seriam indagados observando a condição de executores e gestores da prática 

pedagógica; da gestão da sala de aula. 

Com a convicção de que um instrumento de coleta de dados, como o 

Questionário, precisa ser algo concebido sob os princípios da validade e da 

fidedignidade, como nos alerta Rudio (2013), realizamos um pré-teste com 

professores de Biologia de outra escola estadual de Crateús. Esta ação nos 

oportunizou um feedback acerca de: responder o que esperávamos ser respondido 

— princípio da validade —, e apresentar, de forma consistente, os mesmos 

resultados quando aplicados à uma amostra equivalente — princípio da 

fidedignidade. 

Por fim, ratificamos a utilização do Questionário por algumas vantagens 

que Fachin (2001) nos apresenta, ainda que reconhecendo certas limitações: I. é 

um instrumento relativamente bem mais acessível; II. a possibilidade de ser enviado 

pelo correio — em nosso caso, por meio de formulários eletrônicos compartilhados 

via email; e III. ser preenchido pelo pesquisado sem a presença do pesquisador, 

resguardando ainda mais o anonimato.  

 

4.3.3 Analisando os dados 

 

Quando da análise dos dados, advogamos muito pertinentes as 

observações de Minayo (2010): I. quanto maior a familiaridade com o objeto 

pesquisado, maior deve ser a cautela e atenção para/com o levantamento e 
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tratamento dos dados. A familiaridade pode levar à concepção de que os resultados 

são muito óbvios e simplórios, induzindo conclusões superficiais, e até mesmo 

equivocadas; II. onde investir mais tempo e energia: na discussão sobre os 

procedimentos metodológicos, ou, na análise dos significados trazidos pelos dados 

coletados; e III. o distanciamento entre o pesquisado e o referencial teórico, afinal, 

quanto maior a distância, menor será a articulação entre os dados coletados e os 

conhecimentos mais amplos e abstratos.  

De fato, o momento da Análise dos Dados exige cuidados especiais, pois, 

representam uma etapa crítica da pesquisa. Não para menos, vejamos a brilhante 

analogia que é feita pelos autores abaixo: 

A fase analítica se aproxima do processo de produção de pedras 
preciosas. As lascas ou pedaços em estado natural só revelam sua beleza 
e valor quando lapidados. Na pesquisa os dados, como resultado de uma 
elaboração da realidade, são como as lascas. Eles precisam ser lapidados, 
pois, é este processo que vai trazer a tona o conteúdo nele contido sobre 
o fenômeno em estudo. (FARIAS; SILVA; CARDOSO, 2011, p.66). 
 

 Justificativa muito coerente, pois, a pesquisa perderia o seu sentido se, 

depois de levantarmos tantas informações, não pudéssemos dar voz aos dados 

coletados. E nesta convicção, quando da análise dos dados, traçamos um roteiro 

norteador considerando as orientações de Bardin (2000).  

Desta feita, antes de procedermos com a análise propriamente dita, 

codificamos os dados levantados. Por meio do recorte; da enumeração; da 

classificação e agregação; inserimos os dados em categorias, via Análise de 

Conteúdos. Com isso, transformamos os dados brutos de maneira que 

favorecessem a compreensão das características do objeto pesquisado. 

 Algo muito pertinente às Pesquisas Qualitativas, uma vez que tendem a 

reunir um volume significativo de informações, e organizando-as em categorias 

pudemos melhor compreendê-las. Para tanto, e em um continuum, seguimos 

identificado “[...] dimensões, categorias, tendências, padrões, relações, 

desvendando-lhes o significado” (ALVES, 1991, p.60).  

E quando da definição das categorias, procuramos observar os princípios 

elencados por Bardin (2000): o princípio da exclusão mútua; da homogeneidade; da 

pertinência; da objetividade e fidelidade; e da produtividade. 

 Observando o princípio da Exclusão Mútua, não inserimos um mesmo 

dado em mais de uma categoria, respeitando outro princípio, o da Homogeneidade 

— cada categoria reunia os elementos que só podiam ser analisados sob a sua 
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dimensão, não de outra: “um único princípio de classificação deve governar sua 

organização” (BARDIN, 2000, p.120). Por isso mesmo aplicarmos um tipo de 

questionário para coordenadores escolares, e outro, para professores de Biologia. 

Embora guardando semelhanças quanto às questões, cada segmento o respondia 

de acordo com o seu local de fala: enquanto coordenação pedagógica e regência 

de sala, respectivamente. 

Quanto ao princípio da Pertinência, as categorias estavam de acordo 

com o que nos propomos investigar, e que as análises contribuíssem para a 

compreensão do objeto de pesquisa.  

O princípio da Objetividade e Fidelidade nos levou a observar as 

variáveis que orientavam a inserção de determinados elementos em uma única 

categoria, afastando as distorções da nossa subjetividade, e reforçando, o primeiro 

princípio.  

Por fim, o princípio da Produtividade foi traduzido na fertilidade das 

inferências que cada categoria nos permitiu fazer, bem como, no fomento de novas 

hipóteses sobre o que investigamos. 

 Uma vez categorizados, submetemos os dados à fase da Disposição e 

Transformação. Momento no qual, fazendo uso de formatos espaciais, organizamos 

e apresentamos os dados sob uma configuração mais compreensível e utilitária. 

Para tanto, lançamos mãos “[...] de gráficos e diagramas [...] procedimento que 

permite evidenciar as interconexões existentes entre as categorias do estudo” 

(FARIAS; SILVA; CARDOSO, 2011, p.67). 

 Utilizamos o software Iramuteq®. Pois, conforme nos esclarecem Sousa 

et al. (2018), tal software se enquadra no grupo de programas computacionais que 

prestam importante auxílio na análise dos dados das Pesquisas Qualitativas. Sem 

falar que se trata de um software livre: liberdade não só de uso, mas, de cópia, 

modificação do programa, e até mesmo, de redistribuição.  

Dentre as funcionalidades do Iramuteq®, elencamos: análises textuais 

clássicas, análises de especificidades, de similitude, e nuvem de palavras. O que 

demonstrou ser de grande utilidade quando os Questionários aplicados foram 

constituídos, em boa parte, de perguntas abertas. Ratificando a avaliação de Sousa 

et al. (2018) a qual apontava que o Iramuteq® facilitava o processo de codificação, 

de organização, e de separação das informações. Permitindo, inclusive, uma rápida 

localização dos segmentos de textos inerentes à escrita qualitativa. 
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Por fim, avançamos para a obtenção e verificação dos resultados. Uma 

ação que, contudo, não esteve “[...] circunscrita a um momento específico e ou 

único, ocorrendo ou podendo ocorrer em qualquer instante da exploração mais 

sistemática dos dados” (FARIAS; SILVA; CARDOSO, 2011, p.67). Afinal, na medida 

em que os dados eram levantados, já podiam ser disponibilizados e transformados, 

oportunizando as interpretações necessárias à compreensão do fenômeno 

investigado. Bem como, norteando e fundamentando a construção do produto 

proposto pela pesquisa.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 A forma pela qual levantamos os dados desta pesquisa delineou as 

discussões que apresentaremos a seguir, para as quais consideramos: a Análise 

Documental, feita a partir do estudo do PPP da escola, dos Planos de Ensino/Aula, 

e a Pesquisa de Campo, com a aplicação de Questionários — novembro de 2019 

— aos coordenadores escolares e aos professores de Biologia.  

 Na estruturação dos Questionários, as questões foram reunidas em 

seções, correspondendo à organização em categorias propostas por Bardin (2000), 

via Análise de Conteúdo. Nesta lógica, os questionamentos foram, originalmente, 

distribuídos conforme as seguintes categorias: I. Currículo e ensino; II. A proposta 

curricular da escola; III. Proposta curricular, planejamento e avaliação; e IV. 

Proposta curricular e aprendizagem discente. Posteriormente, advogamos mais 

coerente redistribuirmos as questões, enquadrando-as às categorias temáticas 

mais pertinentes. 

Ressaltamos que na página de acesso aos Questionários, 

disponibilizamos um link pelo qual os participantes poderiam rever: I. as condições 

previstas pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; e II. a devolutiva do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará – Parecer 

Consubstanciado do CEP/UECE — Comitê de Ética e Pesquisa com Seres 

Humanos. 

O Questionário aplicado aos coordenadores escolares — Apêndice A — 

foi constituído de 04 seções/categorias, totalizando 22 questionamentos: 13 

questões abertas e 09 fechadas. Quanto ao número de respondentes, levantamos 

as informações junto de 03 coordenadores. 

O Questionário aplicado aos professores — Apêndice B — também se 

constituiu de 04 seções/categorias, com o total de 22 questionamentos, sendo 12 

questões abertas e 10 fechadas. Todos os 05 professores de Biologia da escola 

responderam. Dentre os participantes, um deles era professor efetivo da Rede 

Estadual de Ensino, enquanto os demais eram contratados por tempo determinado. 

Melhor contextualizando os profissionais questionados, apresentamos o 

quadro abaixo com o perfil formativo de cada um deles. 
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Quadro 3 — Perfil formativo e profissional dos coordenadores e professores 

de Biologia 

Segmento Profissional 
Vínculo 

funcional 
Formação 

Tempo 
médio na 

rede 
estadual 

C
o
o
rd

e
n
a
d

o
re

s
 Coordenador 

01 
Efetivo Especialização em gestão escolar 

14 anos 
Coordenador 

02 
Efetivo 

Especialização em gestão e 
avaliação da escola pública 

Coordenador 
03 

Efetivo 
Especialização em gestão e 
avaliação da escola pública 

P
ro

fe
s
s
o
re

s
 

Professor 01 Temporário 
Licenciado em Biologia e cursando 
especialização em ensino de 
Biologia 

8,5 anos 

Professor 02 Temporário 
Licenciado em Biologia e 
especialista em educação 
ambiental 

Professor 03 Temporário 
Licenciado em Biologia e 
especialista em metodologia do 
ensino de Biologia e Química 

Professor 04 Temporário 

Licenciado em Biologia e 
especialista em gestão, 
coordenação e avaliação escolar 
(cursando o mestrado profissional 
em ensino de Biologia) 

Professor 05 Efetivo 
Licenciado em Biologia e mestre 
em ensino de ciências e 
matemática 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

A seguir, apresentamos os resultados orientando as discussões a partir 

das categorias temáticas: I. O PPP da escola; II. O currículo e o ensino; IIII. A 

proposta curricular de Biologia; IV. Proposta curricular, planejamento e avaliação; 

V. A proposta curricular e a aprendizagem discente; e VI. Subsídios para um produto 

pedagógico. 

 

5.1 O PPP da escola 

 

O Projeto Político Pedagógico da escola apresentava como data de 

(re)elaboração o ano de 2017. Um documento que nos foi apresentado constituído 

de um total de 11 laudas.  

Tomando como referência as orientações de Lopes (2012), para a 

estruturação de um PPP, iniciamos pela a análise da concepção de educação e o 

perfil de aluno a ser formado. No projeto da escola, tais elementos estavam 
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descritos nas dimensões Marco Operacional — concepções pedagógicas — e 

Marco Teórico — perfil de aluno.  

Quanto às concepções pedagógicas, o PPP orientava um processo 

formativo que fomentasse o exercício da cidadania, garantindo espaços para a 

criatividade, a cooperação e o diálogo. Bem como, que os conteúdos fossem 

trabalhados sob as abordagens conceituais, procedimentais e atitudinais, 

objetivando o desenvolvimento de competências e habilidades — propostas pelas 

Matrizes Curriculares para o Ensino Médio, apresentadas por Ceará (2010). 

O perfil de aluno estava estruturado a partir de vários objetivos. 

Analisando os objetivos, a escola projetava formar: I. cidadãos críticos capazes de 

interagir com a comunidade em prol do bem estar coletivo; II. estudantes com 

elevado nível de conhecimento e aptos a superarem os desafios da vida futura; III. 

alunos detentores do senso de justiça e equidade, respeitando as diferenças entre 

as pessoas; e IV. indivíduos competentes para, por meio diálogo, tomar decisões e 

dirimir conflitos.  

Silva (2016) nos apresenta, como propósito geral das vertentes críticas 

do currículo, compreender o que ele é capaz de fazer, e não apenas investir em 

técnicas para sua elaboração. O PPP da escola, contudo, não apresentava em sua 

constituição as Diretrizes Pedagógicas as quais, segundo Lopes (2010), definem os 

conteúdos a serem trabalhados e os objetivos de aprendizagem a serem 

alcançados. O que também é sugerido por Veiga (2013) ao orientar, dentre os sete 

pontos constituintes do PPP, o currículo: 

dos elementos constitutivos [...] para a construção do projeto político-
pedagógico.  
...................................................................... 
Pelo menos sete elementos básicos podem ser apontados: as finalidades 
da escola, a estrutura organizacional, o currículo, o tempo escolar, o 
processo de decisão, as relações de trabalho, a avaliação. (VEIGA, 2013, 
p.23, grifo nosso). 

 
Assim sendo, não podemos avançar para reflexões e construções 

curriculares mais críticas, pois, para pensarmos o que o currículo é capaz de fazer, 

o fazemos olhando e ponderando sobre a organização curricular da escola. 

 Ademais, não possuindo uma proposta curricular definida, ao menos 

conforme as orientações de Coll (2001), explicitando o que ensinar, como ensinar, 

quando ensinar e como avaliar, a escola pode se predispor a uma formação que 
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legitime a estrutura social, política e econômica vigente, ainda que incompatível com 

os seus anseios e necessidades, conforme no explica Silva (1990).  

Haja vista que a indefinição curricular quanto aos conteúdos a serem 

trabalhados, e aos objetivos de aprendizagem a serem alcançados, por exemplo, 

podem induzir um trabalho docente sem uma base referencial sólida, fomentando a 

formação não só para a emancipação, mas também, para a reprodução. Sem falar 

que estaremos abrindo mão de aperfeiçoarmos a prática pedagógica: 

“À medida que o educador tem mais claro os objetivos, pode ir buscando 
conteúdos e metodologias melhores e mais adequados; a lucidez de 
objetivos abre caminhos, possibilidades criativas.” (VASCONCELLOS, 
2002, p.110, grifo nosso). 

 
 Os impactos pedagógicos decorrentes da indefinição curricular, também, 

encontram argumentos no pensamento de Williams (2005). Para o autor, as 

questões curriculares devidamente definidas demandam um olhar crítico e reflexivo, 

pois, na ausência de tal atitude podemos favorecer e valorizar determinados 

conhecimentos em detrimento de outros. Algo passível de ser evitado ao 

incorporarmos um elemento primordial trazido por Moreira (2003): a clareza quanto 

ao que desejamos ao elaborar uma proposta curricular deveria figurar enquanto 

cerne do Projeto Político Pedagógico da escola.  

 Ao considerarmos o pensamento de Coll (2001) observamos que, nas 

discussões curriculares da escola, os interesses, os problemas, e as necessidades 

dos estudantes poderiam estar sendo desconsideradas. Isso porque o Marco 

Situacional do PPP elencava alguns pontos críticos de forma muito genérica, não 

fundamentando-se em diagnósticos e/ou levantamentos estatísticos, bem como, em 

alguma fundamentação teórica. E em face de um Marco Situacional frágil, 

ampliamos as chances dos interesses, dos problemas, e das necessidades 

discentes, não serem observadas. 

 Por fim, a dupla função exercida pelo currículo, como nos orienta 

Sacristán (2013), que é de organizar o processo de ensino e aprendizagem, 

possibilitando que os dois processos coexistam indissociavelmente, provavelmente, 

não esteja acontecendo na escola. Pois, ao conceber uma proposta curricular que 

desconsidere as dimensões do currículo e da avaliação, pode desorientar a 

definição daquilo que os estudantes, de fato, deveriam aprender — em determinado 

componente curricular, objeto de conhecimento, período letivo e série.    
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5.2 O currículo e o ensino 

 

Nesta categoria temática reunimos os questionamentos que estavam 

mais diretamente relacionados com o ensino em si. A saber: I. a concepção de 

currículo na escola; II. o currículo e a prática docente; III. o tratamento concebido ao 

livro didático; IV. a abordagem dos conteúdos; V. o exercício do raciocínio dos 

alunos; VI. o ensino orientado por diagnósticos; VII. a concepção de intenções 

educativas; VIII. a compreensão dos conceitos de competências e habilidades; e IX. 

a implementação da BNCC na escola. 

 

5.2.1 A concepção de currículo na escola 

 

Quanto à concepção de currículo, coordenadores e professores 

atribuíram ao mesmo a condição de referencial orientador, tanto da proposta 

educacional da escola, como do trabalho docente.  

De acordo com o Coordenador 01, o currículo era um referencial para 

toda a proposta educacional. Para os coordenadores 02 e 03, estaria relacionado à 

organização dos conteúdos, contudo, atribuindo outros papeis: ao considerar a 

realidade da escola, o currículo estaria “[...] buscando potencializar a aprendizagem 

dos educandos” (COORDENADOR 02). Bem como, contemplaria “as práticas 

sociais [...], as relações interpessoais, as práticas culturais. Ademais, o currículo é 

algo que “[...] se constitui dentro e fora da sala de aula” (COORDENADOR 03).  

De forma genérica, o Professor 01 afirmou que o currículo seria uma 

maneira “[...] de organização do conhecimento” (PROFESSOR 01). Enquanto que 

os professores 02, 03 e 04, apontaram o currículo enquanto um instrumento 

norteador do trabalho pedagógico docente e da própria escola. O Professor 05, por 

sua vez, resumiu o currículo à grade de conteúdos a serem assimilados, observando 

a progressão entre eles e os conhecimentos prévios.  

Como a expressão “[...] conteúdos que devem ser assimilados [...]” 

(PROFESSOR 05, grifo nosso) não foi devidamente explicitada, esperamos que não 

o seja no sentido limitado/restrito apontado por Michaelis (2017a): o de apenas 

absorver padrões culturais. Pois, pedagogicamente, devemos objetivar uma 

assimilação próxima à da significação de Libâneo: 



85 

 

A assimilação da matéria nova é um processo de interligação entre 
percepção ativa, compreensão e reflexão, de modo a culminar com a 
formação de conceitos científicos que são fixados na consciência e 
tornados disponíveis para a aplicação. (LIBÂNEO, 2017, não paginado, 
grifo nosso). 
 

Para Coll (2001), uma proposta curricular carrega em si um projeto social 

e cultural, considerando a visão de pessoa e de sociedade que a escola se propõe 

a formar e a construir. E partindo deste pressuposto, poderíamos dizer que a 

concepção de currículo, manifestada por coordenadores e professores, 

demonstrou-se limitada, voltando-se essencialmente para a questão dos conteúdos 

e para a prática de ensino. De fato, deveríamos ter no documento curricular da 

escola um instrumento norteador. Todavia, não identificamos, no PPP, as Diretrizes 

Pedagógicas as quais, orientadas por Lopes (2010), explicitariam os conteúdos, 

objetivos de ensino, metas e formas de avaliação.  

Ademais, analisando alguns instrumentais pedagógicos dos professores 

— Registro de Aula e Plano de Ensino, concluímos que a proposta curricular de 

Biologia seria o Plano de Ensino elaborado no início do ano letivo. Neste plano, 

observamos as seguintes informações: áreas ou temas da Biologia, com seus 

respectivos objetos de conhecimento, distribuídos ao longo dos quatro períodos 

letivos. Não havendo informações sobre: objetivos de aprendizagem; vinculação 

com habilidades e competências — algo proposto no PPP da escola ; orientações 

sobre práticas didáticas e metodológicas; e avaliação.  

A ausência das informações acima, contudo, é justificada por duas 

condições: I. o diário online9, disponibilizado pela Secretaria da Educação do 

Estado/SEDUC, permite aos professores informarem, na elaboração do Plano de 

Ensino, apenas a disciplina, o conteúdo e o subconteúdo; e II. o PPP não traz 

fundamentações e/ou orientações acerca da organização curricular da escola, e por 

conseguinte, dos componentes curriculares.  

  

5.2.2 O currículo e a prática docente 

 

Concordando com Coll (2001) quanto à intencionalidade das atividades 

educativas e escolares, uma vez que respondem a alguns propósitos e objetivam a 

consecução de metas, entendemos ser inexorável que o trabalho dos 

 
9 https://professor.seduc.ce.gov.br 
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coordenadores, e dos professores, seja orientado por objetivos de aprendizagem. 

Entretanto, essa não era uma prática consolidada entre os professores e que, 

certamente, explicava a dificuldade dos coordenadores em acompanhar a 

concreção das intenções educativas. 

É bastante relativo, alguns apresentam dificuldades, outros, nem tanto, ou 
não apresentam. (COORDENADOR 01). 
[...] Embora tenhamos dificuldades de orientar sobre este processo, pois 
para alguns professores não avaliam sua prática e consideram os 
resultados da aprendizagem [...] quando os objetivos não são alcançados, 
como “culpa” dos alunos, [...] e não conseguem fazer uma reflexão sobre 
como sua prática docente pode e interferir diretamente nos resultados de 
aprendizagem. (COORDENADOR 03).  
 

De fato, analisando o PPP da escola, os Planos de Ensino, e os Planos 

de Aula, percebemos que em ambos os documentos não constavam os objetivos 

de aprendizagem. E mais uma vez, algo que pode ser justificado pelas mesmas 

condições apresentadas no final da subseção anterior: não ser uma exigência da 

SEDUC — via diário online — e não haver fundamentação e orientações por parte 

do PPP da escola. 

Para Libâneo (2017), no plano pedagógico — dimensão equivalente à 

diretrizes pedagógicas de Lopes (2010) — devem constar os objetivos educacionais 

gerais, os quais orientam os conhecimentos e habilidades a serem adquiridas; 

capacidades a serem desenvolvidas; bem como, atitudes e convicções — o PPP da 

escola apresentava alguns direcionamentos. Justamente, para melhor orientar o 

planejamento dos professores. E uma vez que o PPP não apresentava os objetivos 

educacionais gerais da escola, abriam-se precedentes para que os docentes 

seguissem linhas de atuação distintas. 

As respostas dos professores, pois, evidenciaram não haver uma prática 

consolidada de planejar aulas orientando-se por objetivos de aprendizagem. A 

saber, 01 docente o fazia parcialmente. Dentre os 04 que afirmaram orientar o seu 

plano a partir dos objetivos de aprendizagem, apenas um professor, o Professor 05, 

conseguiu explicitar como definia os objetivos e como averiguava a consolidação 

dos mesmos. O Professor 04, ao invés de explicar como definia os objetivos de 

aprendizagem, informou como contextualizava o ensino: ao “[...] abordar o 

fenômeno VIDA, procuro sua contextualização dentro de uma perspectiva histórica 

e cultural” (PROFESSOR 04, grifo nosso). 
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Situação a qual nos reportarmos a Coll (2001) e a Sacristán (2013) 

quando advogam que, na verdade, deveríamos investir mais tempo e energia no 

“como ensinar”, não “no que ensinar”. Para tanto 

O plano da escola é um guia de orientação para o planejamento do 
processo de ensino. Os professores precisam ter em mãos esse plano 
abrangente, não só para uma orientação do seu trabalho, mas para 
garantir a unidade teórico-metodológica das atividades escolares. 
(LIBÂNEO, 2017, não paginado, grifo nosso). 
 

Contudo, as respostas apontaram ainda haver a necessidade de uma 

melhor definição quanto ao que ensinar. Algo que precisa ser repensando pela 

própria SEDUC, e por conseguinte, pela escola, objetivando uma melhor orientação 

e apoio aos professores. 

 

5.2.3 O tratamento concebido ao livro didático 

 

Quanto ao uso do livro didático, levantamos as orientações dos 

coordenadores aos professores. Em linhas gerais, os coordenadores orientavam: a 

não utilização do livro como único recurso didático; que os professores 

averiguassem a coerência entre conteúdos e proposta curricular; que observassem 

o ritmo de aprendizagem dos estudantes; e que fizessem uso de materiais 

complementares tornando os conteúdos mais inteligíveis.  

O Coordenador 03 afirmou, entretanto, que os docentes, na prática, 

seguiam fielmente o livro didático, pois, não havia uma proposta curricular 

construída: “Elaborar o próprio currículo, e não seguir o livro como uma receita 

(porém ainda encontramos resistência). Não há uma proposta curricular de fato 

elaborada, seguem o livro didático” (COORDENADOR 03, grifo nosso). 

O uso do livro didático também pautou o Questionário dos professores, 

uma vez nos fundamentarmos em Silva (1990) quando afirma ser impossível 

dissociarmos as discussões curriculares desse instrumento pedagógico. Afinal, a 

forma pela qual os conteúdos do livro são tratados influencia significativamente na 

implementação do currículo.  

Neste contexto, e embora divergindo quanto ao teor das respostas, todos 

os professores afirmaram não usar o livro didático como o único e principal recurso 

pedagógico, bem como, submetê-lo às críticas necessárias: 

Leio antes para ver se há erros, imprecisões, incoerências e assuntos 
incompletos [...] mal explicados, a partir do que observo, construo minha 
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explanação oral sanando as lacunas que o livro apresente. (PROFESSOR 
02). 
[...] alguns conteúdos presentes na obra original, não constam na obra da 
versão destinada à escola pública. Exemplo: nos ciclos biogeoquímicos, os 
ciclos do fósforo e enxofre não são contemplados na versão escola pública. 
(PROFESSOR 05). 

 
O alinhamento entre o posicionamento de coordenadores e professores 

demonstrou ser algo positivo. Pois, salvando as devidas proporções, deduzimos 

que a Coordenação Pedagógica tem conseguido empreender aquilo que Placco, 

Souza e Almeida (2012), esperam para essa função: privilegiar a integração entre 

os atores da comunidade escolar, favorecendo uma prática educativa que observe 

as diretrizes pedagógicas da escola. Condição que se apresentou como uma 

potencialidade a ser ampliada para as outras questões e dimensões do currículo. 

O olhar mais crítico/reflexivo sobre o livro didático, assumido pelos 

docentes, lembrou-nos do paradigma aptidão-tratamento-interação proposto por 

Snow (1991), o qual nos incita a considerarmos as diferenças individuais dos 

estudantes, não submetendo-os a um único tipo de tratamento. O que interpretamos 

da seguinte maneira: alguns alunos podem aprender satisfatoriamente apenas com 

o livro, outros, não. Sem falar que, para além “[...] dos livros didáticos, existem uma 

política editorial e cultural além das intenções de servir ao ensino” (SACRISTÁN, 

2013, p.22). Mais uma condição, pois, a justificar a não utilização do livro como o 

único recurso didático. 

 A orientação dos coordenadores, para que os professores avaliassem a 

coerência entre os conteúdos e a proposta curricular, até seria um direcionamento 

assertivo, caso existisse uma proposta curricular de Biologia, ou, tomando o livro 

como a própria proposta curricular, o fizessem complementando com os objetivos 

de aprendizagem. Uma vez que, de acordo com Vasconcellos (2002), ao definirmos 

explicitamente os objetivos de aprendizagem, uma das funcionalidades da proposta 

curricular, poderíamos selecionar não só as melhores e mais adequadas 

metodologias, mas também, os conteúdos.  

 

5.2.4 A abordagem dos conteúdos 

 

Questionamos os coordenadores acerca da orientação dada, aos 

professores, em relação à tipificação dos conteúdos conforme Coll (2001): 

conteúdos de conceitos, de princípios e de procedimentos. Cabe ressaltar que, 
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considerando a formação e a função que ocupavam, não explicitamos a 

conceituação proposta por Coll (2001) para cada uma dessas tipificações. E embora 

estivéssemos disponíveis para dirimir eventuais dúvidas, quanto à questão, não 

fomos procurados. 

 A totalidade dos coordenadores afirmou orientar os professores de forma 

que contemplassem as três tipificações propostas por Coll (2001). A maioria dos 

professores — vide Tabela 1 —, contudo, optava por abordar os conteúdos sob 

uma, ou outra tipificação.  

 

Tabela 1 – Como os professores abordam os conteúdos de Biologia 

Formas de Abordagem Número de Professores 

Conteúdos de Conceito 1 

Conteúdos de Princípios 1 

Conteúdos de Procedimentos 1 

Combinação das três abordagens 2 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 

 Com isso, pudemos inferir que o posicionamento dos professores poderá 

ampliar os desafios pedagógicos quando da implementação da BNCCEM. Caso, de 

fato, se opte por um ensino com foco nas competências. 

Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos 
(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 
socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas 
da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. 
(BRASIL, 2018a, p.8, grifo nosso). 
 

 Até porque, ao abordarmos os conteúdos sob as várias tipificações 

propostas por Coll (2001), pelo fato de extrapolarem a lógica utilitarista da BNCC — 

valorizando apenas os saberes “aplicáveis” —, poderemos fomentar, também, o 

aprendizado do “saber fazer”, tão caro às competências. Por exemplo, 

oportunizando experiências didáticas que contemplem os conteúdos de 

procedimentos.  

 

5.2.5 O exercício do raciocínio dos alunos 

 

Indagamos os coordenadores sobre como os professores eram 

orientados a fomentar o raciocínio dos seus alunos: se pela linha dedutiva, se pela 

linha indutiva. Até porque, de acordo com Davis, Nunes e Nunes (2005), apropriar-
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se dessa questão é condição primária para ensinarmos os estudantes a pensar. 

Pois, dependendo do objeto de conhecimento, será a dedução, ou a indução, o 

caminho mais fácil e eficiente para explicarmos, entendermos, e/ou, avaliarmos 

algo.  

Todavia, cabe-nos esclarecer sobre a elaboração do questionamento 

acima: os respondentes não puderam optar, simultaneamente, pela dedução e 

indução. Isso porque, em função dos relatos ainda rotineiros, por parte de 

professores do nosso meio, acerca das dificuldades e déficits de aprendizagem de 

boa parte dos estudantes, bem como, dos diagnósticos apresentados pelas 

avaliações externas, partimos da hipótese de que a via dedutiva predominaria. 

Conforme a Tabela 2, ao passo em que a maioria dos coordenadores 

manifestou não ter opinião formada sobre o assunto, os professores sinalizaram 

positivamente. Desta feita, vejamos como coordenadores e professores 

estimulavam o raciocínio dos discentes: 

 

Tabela 2 – O exercício do raciocínio discente segundo a orientação de 

coordenadores e professores 

Segmentos Dedução Indução 
Sem Opinião 

Formada 

Coordenadores 1 0 2 
Professores 2 3 0 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Diante deste quadro, ousamos apresentar algumas reflexões. Os 

coordenadores 01 e 03  não possuíam opinião formada quanto a orientar os 

professores acerca da melhor forma de apresentar os objetos de conhecimento aos 

alunos. E considerando que, para Placco, Souza e Almeida (2012), um dos papeis 

do coordenador escolar é a formação dos professores, deduzimos que, quanto a 

esse tema, a formação docente apresenta uma lacuna.  

A maioria dos professores demonstrou investir em um trabalho 

pedagógico seguindo a linha indutiva, diferentemente do que Coll (2001) avalia 

como a mais pertinente: organizarmos e sequenciarmos os conteúdos partindo de 

uma panorâmica, mais geral, até contemplarmos as dimensões mais simples dos 

conteúdos.  

 O posicionamento de Coll (2001) é ratificado por outros autores tais como 

Davis, Nunes e Nunes (2005). Para estes, proceder com o ensino partindo do geral 
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para o particular, dedução, tem-se demonstrado uma via mais rápida e mais 

eficiente. Inclusive, sem prescindir o desenvolvimento de habilidades mais 

complexas como avaliar eventos específicos. Ademais, seguir pela linha dedutiva 

significa aplicarmos ideias ou conceitos, mais gerais, nas experiências já 

vivenciadas pelos estudantes.  

E aplicar ideias/conceitos em experiências que são, ou já foram 

vivenciadas, pode, inclusive, contribuir com uma prática de ensino contextualizada, 

coadunando com um dos objetivos do processo de contextualização proposto por 

Santos (2007a). 

  

5.2.6 Ensino orientado por diagnósticos 

 

Para os coordenadores escolares, os diagnósticos procedentes tanto das 

avaliações internas, como das avaliações externas, representavam o ponto de 

partida de qualquer trabalho pedagógico. No caso de se considerar os diagnósticos 

das avaliações externas, deduzimos que o fizeram pelo fato de olharmos para as 

deficiências de aprendizagem que, ao longo de várias edições dessas avaliações, 

ainda não foram superadas. Pois, esse formato de avaliação acontece ao final de 

um período letivo e seus resultados procedem de estudantes distintos daqueles a 

quem os diagnósticos orientariam possíveis intervenções pedagógicas.  

 Os coordenadores 02 e 03, acrescentaram ainda reconhecer nos 

diagnósticos uma forma de melhor orientar a prática docente. 

O motivo desta indagação residiu na relação direta entre os diagnósticos 

de aprendizagem e os conhecimentos prévios dos alunos. Pois, considerando as 

orientações de Méndez (2013), é levantando os conhecimentos prévios que 

podemos conduzir uma prática de ensino que conecte o que aluno já sabe com as 

novas aprendizagens.  

E partindo desse pressuposto, também perguntamos aos professores 

com que frequência utilizavam os vários diagnósticos possíveis: resultados das 

avaliações internas, das avaliações externas, ou, outras formas diagnósticas. 

Contudo, conforme a tabela abaixo, observamos ainda não ser uma prática 

consolidada entre os docentes. 
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Tabela 3 – A prática de ensino pautada por diagnósticos – professores 

Segmento/Frequência Quase Nunca Quase sempre Sempre 
Professores 1 3 1 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Para Coll (2001) a pertinência de um trabalho pedagógico, orientado por 

diagnósticos de aprendizagem, reside na potencialidade de identificarmos os 

conhecimentos prévios dos estudantes. E desta feita, exigirmos um nível de 

aprofundamento dos conteúdos compatível com a capacidade manifestada pelos 

alunos. Entretanto, ao tratarmos de conhecimentos prévios, as formas diagnósticas 

mais apropriadas não seriam as avaliações internas ou externas, justamente, por 

acontecerem após a realização do trabalho com um dado objeto de conhecimento, 

quando se perde a necessidade de identificarmos esse tipo de conhecimento. 

 Por fim, levantando o conhecimento prévio do estudante, podemos 

fomentar um processo de aprendizagem significativa. Pois, de acordo com Ausubel 

(2003) a essência deste processo está em possibilitar que as novas ideias se 

conectem com aquilo que o aprendiz já sabe: seus conhecimentos prévios. Sem 

falar que, identificando os conhecimentos prévios melhor orientaremos a definição 

dos objetivos de aprendizagem, os quais especificam: os “[...] conhecimentos, 

habilidades, capacidades que sejam fundamentais para serem assimiladas e 

aplicadas em situações futuras, na escola e na vida prática” (LIBÂNEO, 2013, 

p.139). 

 

5.2.7 A concepção de intenções educativas 

 

Na concepção dos coordenadores, intenções educativas se 

configuravam nos objetivos a serem alcançados e onde se desejava chegar. 

Embora demonstrando certo alinhamento conceitual, cada Coordenador agregou 

outras informações: I. Coordenador 01: apontou ser difícil observar a concreção das 

intenções educativas, mas, por meio de métodos de ensino inovadores — não 

informados — isso seria possível; II. Coordenador 02: as intenções educativas 

deveriam observar o nível cognitivo dos estudantes e a proposta curricular vigente; 

e III. Coordenador 03: acrescentou que as intenções educativas seriam transpostas 

pela forma de abordagem do professor, pela metodologia de ensino adotada, e até 

mesmo, pela maneira de falar do docente. 
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Conhecer a compreensão que coordenadores e professores possuíam, 

sobre as intenções educativas, representou uma forma de observarmos a seguinte 

lógica — apresentada por Coll (2001) —: não ser coerente pensarmos nos objetivos 

de aprendizagem sem antes entendermos e definirmos as intenções educativas.  

Analisando as respostas dos professores, 03 dos questionados definiram 

intenções educativas como: objetivos de aprendizagem, gerais e específicos. Em 

suma, como sendo aquilo que esperavam que os estudantes aprendessem. Quanto 

à transposição das intenções educativas para a prática pedagógica, procuravam 

adotar metodologias didáticas adequadas e diversificadas: 

É necessário que haja interação entre professor e aluno, e para isso uso 
várias modalidades didáticas: aula expositiva, aula prática, aula de campo, 
mídia, mapas conceituais, etc. (PROFESSOR 02).  
Trabalho o conteúdo de forma teórica, conceitual e problematizando 
questões semelhantes às das avaliações externas. (PROFESSOR 05). 
 

Os dois restantes, não se manifestaram com a clareza suficiente, ou, não 

compreendiam o significado de intenções educativas. Ilustrando essa situação, 

vejamos a compreensão de cada um deles: “Análise de tarefas e conteúdo” 

(PROFESSOR 01); e “[...] ações pedagógicas efetivas para aprendizagem” 

(PROFESSOR 03). Por conseguinte, não conseguiram expressar como faziam a 

transposição das intenções educativas para a prática pedagógica. 

Para Coll (2001) à função primordial da proposta curricular é a de presidir 

as atividades escolares, justamente, em observância às intenções educativas. Por 

isso a necessidade de coordenadores e professores compreenderem e 

incorporarem esse conceito em suas práticas. 

De todo feito, o entendimento de ambos os segmentos estava alinhado 

entre si, e salvando as devidas proporções, com o conceito apresentado por Coll 

(2001): de uma forma, ou de outra, relacionaram as intenções educativas com 

objetivos de aprendizagem — embora não os apresentando nos Planos de Ensino 

e de Aula. E mencionaram que a transposição das mesmas poderia acontecer 

conforme a metodologia de ensino adotada pelo professor.  

Todavia, as intenções educativas da escola demonstraram ficar, 

possivelmente, apenas no “campo das intenções”. Ora, Coll (2001) afirma que as 

intenções educativas se materializam na consecução dos objetivos de 

aprendizagem. Entretanto, analisando o PPP da escola e o Plano de Ensino de 

Biologia, onde poderíamos encontrar os objetivos educacionais gerais — orientados 
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por Libâneo (2017), não identificamos qualquer menção às Intenção Educativas. E 

talvez por isso, os coordenadores afirmarem ser difícil acompanhar a consecução 

das mesmas.  

Por conseguinte, a indefinição das intenções educativas pode distorcer 

visões e compreensões quanto ao “[...] que ensinar, quando ensinar e como ensinar 

[...]” (COLL, 2001, p.132). Dimensões as quais, julgamos possuir uma forte e 

evidente interdependência umas das outras. 

 

5.2.8 O conhecimento acerca dos conceitos de competências e habilidades 

 

Considerando que Brasil (2018a) propõe o desenvolvimento de 

competências, como um dos fundamentos pedagógicos da BNCC, indagamos os 

professores sobre o que entendiam acerca de competências e habilidades. Os 

coordenadores, contudo, não foram questionados sobre o assunto. 

Dos 05 professores questionados, 02 não compreendiam tais conceitos, 

embora tivessem ciência da existência dos mesmos. Outros 02 disserem ter uma 

compreensão básica e/ou “[...] relativamente aceitável” (PROFESSOR 04). Dentre 

estes, o Professor 05, o fez em virtude de experiências com a preparação dos 

estudantes para o ENEM — lembrando da matriz de referência do exame. E 01 

docente, embora afirmando compreender os conceitos, tratavam competência e 

habilidade como um único construto: “Analisar a interferência do homem no meio 

ambiente no conteúdo de ciclos biogeoquímicos” (PROFESSOR 03).  

O fato desses conceitos ainda não estarem devidamente sedimentados, 

pode ser justificado por duas razões: I.  a prática curricular da escola não contemplar 

competências e habilidades, embora o PPP apresentasse esse tipo de orientação; 

e II. a BNCC ainda se encontrar em seu primeiro ano de implementação. Pois, 

quando da homologação da BNCCEM, Brasil (2018d) informou que os currículos 

(re)estruturados à luz da BNCC deveriam ser aplicados apenas no início de 2020.  

Desta feita, caso a escola opte por implementar uma proposta curricular 

com foco no desenvolvimento de competências, em face dos resultados acima, 

inferimos haver um significativo desafio pela frente.  
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5.2.9 A implementação da BNCC na escola 

 

Embora a BNCCEM tenha sido homologada ainda em dezembro de 

2018, evidenciamos que coordenadores e professores apresentavam um nível de 

conhecimento incipiente sobre a Base.  

Enquanto Rede Estadual, e no âmbito do processo de reorganização 

curricular do Ensino Médio, Ceará (2019b) iniciou uma consulta pública no final de 

outubro de 2019. De acordo com o autor, a consulta aconteceria no período de 

31/10/2019 a 17/11/2019, após a qual as contribuições seriam analisadas e os 

documentos revisados. E talvez, por aguardar os documentos curriculares 

estaduais de referência, a escola ainda não tenham se aprofundado no tema em 

questão. 

Nesse contexto, indagamos os coordenadores acerca de dois pontos: I. 

o nível de apropriação sobre o documento; e II. a realização de atividades formativas 

destinadas aos professores. Todos os coordenadores afirmaram ter uma 

apropriação parcial acerca da BNCCEM, bem como, disseram estar planejando 

algum processo formativo que oportunizasse o estudo da Base aos professores. 

Entre os professores, 02 deles ainda não tinham se apropriado da BNCC, 

e outros 02 o tinham feito parcialmente. Apenas 01 docente o fizera de forma 

integral.  

Tais dados, ratificam o quão desafiador poderá ser a implementação da 

BNCCEM. Afinal, a Base chega impondo “novas” exigências curriculares quando a 

escola ainda não apresentava, sistematicamente, uma proposta curricular definida. 

Sem contar que a BNCC orienta o ensino com foco no desenvolvimento de 

competências, quando os professores da escola ainda não tinham consolidada uma 

prática de ensino orientada por objetivos de aprendizagem. 

 

5.3 A proposta curricular de Biologia 

 

Quanto à existência de uma proposta curricular, da escola, todos os 

coordenadores, em um primeiro momento, afirmaram existir. Posteriormente, o 

Coordenador 03 sugeriu que a proposta curricular, na verdade, seria a “cópia do 

sumário” do livro didático.  O que foi sendo corroborado quando indagados acerca 

da elaboração e da atualização da proposta curricular:  como “[...] esta é realizada 
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de acordo com os conteúdos do livro didático a existente data do ano de 2018. 

Porém, ela é revista todo início de ano letivo” (COORDENADOR 02, grifo nosso); a 

cada “[...] início de ano letivo, principalmente quando há escolha do livro didático” 

(COORDENADOR 03, grifo nosso). 

A maioria dos professores — 04 docentes — afirmou existir uma proposta 

curricular de Biologia, todavia, quando indagados sobre o processo de elaboração 

da mesma, divergiram: o Professor 02 disse que a proposta foi elaborada na 

semana pedagógica de 2018, a partir do novo livro didático e com a participação 

dos demais professores; o Professor 03 informou que o documento foi elaborado a 

partir do Plano Anual e do PPP; de acordo com o Professor 04, a proposta teria sido 

elaborada no início do ano letivo com a participação da comunidade escolar, não 

especificando os segmentos envolvidos; o Professor 05, por sua vez, informou que 

o documento foi construído a partir de um material impresso encaminhado pelo 

Governo do Estado. Somente o Professor 01 negou a existência de uma proposta 

curricular de Biologia. 

A divergência entre os professores pôde ser verificada, estatisticamente, 

pela Análise Estatística Textual do Iramuteq®. Não para menos, o percentual de 

hápax10 chegou aos 60%.  

Inferimos que os profissionais — Coordenador 03 e Professor 01 — que 

destoaram dos demais, salvando as devidas proporções, concebiam a proposta 

curricular para além da relação dos conteúdos a serem trabalhados, ou seja, dos 

Planos de Ensino elaborados. Desta feita, compartilhavam do pensamento de 

Sacristán (2013) quando nos alerta que conceber a proposta curricular como a 

grade de conteúdos é reduzir o currículo, tomando a parte pelo todo do processo de 

ensino e aprendizagem.   

E se a proposta curricular, como nos apresenta Coll (2001), se constitui 

em um Projeto Social e Cultural, orientando a formação de um tipo de estudante, e 

a construção de um tipo de sociedade, observando o PPP da escola, os Planos de 

Ensino e os Planos de Aula, de fato, é possível afirmar, conforme a conceituação 

do autor, não existir uma proposta curricular.  

 
10 Para Michaelis (2017b), hápax é um termo, ou uma expressão, a qual apresenta uma frequência 

única. No âmbito do Iramuteq®, dita ou escrita por uma única pessoa, e uma única vez. 



97 

 

Com efeito, comparando os Planos de Ensino e de Aula — turmas de 2ª 

e 3ª série/noite —, com os volumes 2 e 3 do livro Biologia Hoje 3ª Edição, 

percebemos que os tópicos e subtópicos, dos livros, são reproduzidos 

fidedignamente na “proposta curricular” de Biologia — Planos de Ensino/Planos de 

Aula das séries mencionadas.  

Por fim, é importante destacar que, na possibilidade de concebermos 

uma proposta curricular, referenciando-nos pelo sumário do livro didático, 

consideremos a reflexão trazida por Sacristán (2013): por traz da produção dos 

livros, existe toda uma política editorial e cultural muito além da real intenção de 

servir, efetivamente, ao ensino.  

 

5.4 Proposta curricular, planejamento e avaliação 

 

 Planejar e avaliar, orientando-se pela proposta curricular, conforme a 

Tabela 4, demonstrou-se não ser, ainda, uma prática consolidada na escola. De 

fato, considerando os Planos de Aula — tecnicamente denominados Registros de 

Aulas — não observamos estratégias de avaliação orientando o que avaliar, em 

face daquilo que, curricularmente, estava proposto. Condição mais uma vez 

explicada pelo formato do Diário Online — disponibilizado pela SEDUC — no qual 

os professores devem registrar apenas os conteúdos e subconteúdos. 

 

Tabela 4 – Planejamento e avaliação orientados pela proposta curricular 

Segmentos Sempre Quase Sempre 
Coordenadores 1 2 

Professores 3 2 
    Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Uma vez que o planejado implica desdobramentos que necessitam ser 

avaliados, aí residiu o motivo de indagarmos coordenadores e professores acerca 

dessa condição. Luckesi (2013) nos lembra que para aprendermos a avaliar, 

precisamos checar se estamos satisfeitos, ou não, com os resultados da 

aprendizagem de nossos alunos. Resultados estes que decorrem, exatamente, 

daquilo que planejamos, e por isso, orientam a ação pedagógica.  

Os resultados acima inspiraram atenção. Coll (2001) afirma que o como 

se ensina e o como se aprende possuem a mesma importância do que se ensina e 

do que se aprende, pois, são ações que dependem umas das outras. Todavia, na 



98 

 

inexistência de uma proposta curricular, ou, na não observância da mesma, 

podemos dissociar o que se ensina do como se ensina. Vejamos: a partir dos 

objetivos de aprendizagem traçados, saberemos quais procedimentos didáticos, 

metodológicos e avaliativos, mais qualificadamente, poderemos implementar. E 

objetivando garantir essa associação, temos a proposta curricular, uma vez que o 

currículo 

[...] é um importante elemento constitutivo da organização escolar. 
Currículo implica, necessariamente, a interação entre sujeitos que têm um 
mesmo objetivo [evitando distorções entre a proposta curricular da escola 
e as práticas docentes] e a opção por um referencial teórico que o sustente. 
(VEIGA, 2013, p.27, grifo nosso). 
 

 Quanto ao processo avaliativo, Guerra (2013) nos apresenta uma 

pertinente analogia entre o ato de avaliar e navegar, pois, desconsiderando o que 

está posto na proposta curricular, abandonamos um importante instrumento de 

referência para decisões pedagógicas mais assertivas.  

Perguntar-se se está na direção certa, se está avançando da forma e com 
o ritmo adequado e se é necessário melhorar as condições da viagem. Não 
faz sentido viajar sem rumo ou para um lado ou a um destino ao qual não 
se sabe se já se chegou. Também é preciso se perguntar o que se aprende 
enquanto se navega. O que se aprende sobre convivência, sobre 
geografia, sobre navegação. (GUERRA, 2013, p.249). 
 

Até porque, a proposta curricular deve se configurar no norte a apontar 

para onde devemos chegar, bem como, nortear a elaboração dos critérios e padrões 

daquilo que nos propomos avaliar, e por conseguinte, ajudando-nos a direcionar 

onde e quando intervir. 

 

5.4.1 A concepção de avaliação para os Coordenadores e Professores 

 

Os coordenadores demonstraram um conhecimento mais amplo sobre o 

processo avaliativo. Para eles a avaliação era capaz de contribuir com o 

aprimoramento da prática docente, uma vez que a subsidiaria com diagnósticos 

acerca das condições de ensino e aprendizagem.  

Neste contexto, os coordenadores 01 e 03 demonstraram certa 

complementaridade: o primeiro, afirmou que a avaliação servia ao aprimoramento 

da prática docente, e o segundo, que ela a orientava, pois, a avaliação sempre devia 

partir de um diagnóstico, inclusive, acrescentando que “[...] o ato de avaliar [...] não 
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pode ser classificatório [...]” (COORDENADOR 03). O Coordenador 02, por sua vez, 

explicou que avaliar seria checar a concreção das competências e habilidades. 

Pensamentos alinhados com os de Luckesi (2013), o qual nos explica 

que o diagnóstico oportunizado pela avaliação nos permite aquilatar, desde as 

coisas em geral, até as pessoas e seus atos. Possibilitando-nos, assim, tomar 

decisões sempre em prol da maior satisfatoriedade possível quanto ao que 

desejamos alcançar ou construir.  

 Por sua vez, os professores deram uma maior ênfase às estratégias 

avaliativas, bem como, aos instrumentos de coleta de dados para a avaliação: 

“Participação nas aulas, respostas nos exercícios, habilidades socioemocionais, 

trabalhos dirigidos, seminários, relatório de aulas práticas e prova escrita” 

(PROFESSOR 03). Situação ratificada pela Análise Estatística Textual do 

Iramuteq®: a palavra de maior frequência foi “trabalho”, referindo-se às atividades 

propostas aos estudantes.  

Não havendo, da parte dos professores, uma abordagem da avaliação 

enquanto processo, conforme Luckesi (2013) explicita: um processo que nos 

permite investigar a qualidade da aprendizagem, direcionando as intervenções 

necessárias com foco nos resultados almejados. Algo que, tanto pode se desdobrar 

por meio de uma prova escrita, como de um trabalho de pesquisa a ser realizado 

pelos estudantes. 

De forma unânime, os professores afirmaram avaliar os estudantes de 

forma qualitativa e quantitativa. Contudo, inferimos que quando se referiam à 

dimensão quantitativa, o faziam reportando-se à prova escrita. Consequentemente, 

as experiências e os instrumentos avaliativos, distintos da prova escrita, 

representavam recursos de uma prática qualitativa de avaliação.  

Por fim, ao discorrerem sobre avaliação, e como avaliavam, em momento 

algum observamos a utilização do termo intervenção, ou, equivalente. Algo que, 

pedagogicamente, nos inspirou atenção. Para Luckesi (2013), as intervenções 

pedagógicas representam algo muito caro ao ato de avaliar, pois, ao avaliarmos, 

não apenas configuramos a qualidade da aprendizagem do aluno, mas, devemos 

tomar uma decisão sobre o que fazer, ou seja, intervir. Até porque, diagnosticar sem 

intervir é uma simples verificação.  
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Sem falar que, diagnosticando, podemos identificar e apresentar o erro 

aos nossos alunos, algo de grande valia ao processo formativo: “[...] quem não 

compreende o erro não consegue deixar de cometê-lo” (MÉNDEZ, 2013, p.308). 

  

5.5 A proposta curricular e a aprendizagem discente 

 

Nesta última categoria temática trazemos para a discussão a 

compreensão dos coordenadores escolares, e dos professores de Biologia, sobre 

três pontos: I. o conceito de aprendizagem significativa; II. ensino voltado para a 

equidade; e III. o perfil formativo projetado para os estudantes. 

 

5.5.1 O conceito de aprendizagem significativa 

 

Indagados sobre conceito de aprendizagem significativa, os 

coordenadores escolares apresentaram divergências conceituais, quanto à 

literatura consultada: Ausubel (2003), Tavares (2003), Méndez (2013), e Ferro e 

Paixão (2017). Apenas o Coordenador 02 manifestou alguma compreensão 

condizente com tais teóricos. Haja vista que, para o Coordenador 01, aprendizagem 

significativa era aquela procedente do ensino contextualizado, da contextualização. 

Ao passo que, para o Coordenador 03, era sinônimo de Aprendizagem Integral, 

pois, deveria levar em conta, conforme Gadotti (2009), todas as dimensões do ser 

humano:  

Uma aprendizagem que promova o crescimento do ser, que possibilite se 
relacionar, conviver, trabalhar de forma digna. Uma aprendizagem que 
promova uma mudança nos aspectos cognitivos, socioemocionais e 
cultural. (COORDENADOR 03). 
 

 A divergência conceitual também ficou evidenciada ao submetermos as 

respostas dos coordenadores à Análise Estatística Textual do Iramuteq®. A maior 

quantidade de palavras utilizadas se encontrava, justamente, no(s) grupo(s) 

daquelas que apresentavam as menores frequências, logo, representando o 

entendimento de um, ou, de outro coordenador, não se caracterizando 

compreensões consensuais. O termo “prévio”, referente aos conhecimentos 

prévios, figurou entre o grupo de palavras com menor frequência. Corroborando a 

divergência conceitual mencionada anteriormente.  
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Os professores também divergiram quanto ao conceito de aprendizagem 

significativa. Apenas o Professor 02 manifestou-se com certa assertividade, pois, 

lembrou da necessidade do processo de ensino considerar o conhecimento que o 

aluno já possui. Afinal, de acordo com o docente, seria com as ideias que o 

estudante trazia que as novas se conectariam.  

As respostas dos professores 03 e 04, na verdade, faziam menção ao 

processo de contextualização do ensino, demonstrando consonância com o 

seguinte pensamento: “[...] encorajar os alunos a relacionar suas experiências 

escolares em ciências com problemas do cotidiano” (SANTOS, 2007b, p.485).  

Embora guardando uma importante relação entre si, para o Professor 05, 

aprendizagem significativa dizia respeito ao conceito de alfabetização científica: “[...] 

aquela que o aluno consegue perceber o impacto em sua vida cotidiana, passando 

a compreendê-la” (PROFESSOR 05). Afinal, vejamos o que nos diz Santos11 

(2007b):  

[...] o conceito de letramento científico [alfabetização científica] amplia a 
função dessa educação, incorporando a discussão de valores que venham 
a questionar o modelo de desenvolvimento científico e tecnológico. Em 
outras palavras, o que se busca não é uma alfabetização em termos de 
propiciar somente a leitura de informações científicas e tecnológicas, mas 
a interpretação do seu papel social. (SANTOS, 2007b, p.487, grifo nosso). 

 
E uma vez que o conceito não esteja devidamente consolidado, 

conjecturamos a possibilidade de ser exigido que os alunos aprendam algo lhes 

faltando o conhecimento prévio necessário. Levando-nos, de acordo com a nossa 

interpretação, a obscurecer as reais causas das dificuldades de aprendizagem. Por 

exemplo, a razão pela qual um estudante não compreende o que são os 

Transgênicos pode ser explicada pelo fato de não ter compreendido a relação entre 

DNA, Gene, Transcrição e Tradução.  

Até porque, e considerando o pensamento de Ferro e Paixão (2017), 

compreendendo a relação entre DNA, Gene, Transcrição e Tradução, teríamos um 

ponto de ancoragem para os conceitos relacionados aos Transgênicos, o que 

culminaria com uma aprendizagem significativa. E tanto os conceitos relacionados 

aos Transgênicos ganhariam um novo significado, como o DNA, por exemplo, 

deixaria de ser visto apenas como uma das várias moléculas orgânicas estudadas 

na Bioquímica Celular.  

 
11 O autor prefere utilizar o termo letramento científico. 
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 É como Piaget (1999) nos diz: a gênese da inteligência nunca parte de 

um começo absoluto, ou seja, do zero. Mas, de uma gênese anterior, de estruturas 

mais elementares. Negar esta lógica implicará na definição de objetivos de 

aprendizagem que não serão consolidados, justamente, por desconsiderarmos que 

os estudantes devem apresentar estruturas cognitivas mais elementares, sobre as 

quais as mais complexas encontrarão alicerce. E é por isso que Ausubel (2003) 

afirma que as novas ideias precisam se relacionar, de forma não arbitrária e não 

literal, com as ideias trazidas pelos estudantes.  

 

5.5.2 Ensino voltado para a equidade 

 

Embora citado uma única vez — no Marco Teórico do PPP da escola, 

defende-se que o princípio da equidade seja contemplado referenciando a 

compreensão de justiça, fomentando a construção de uma sociedade justa.  Neste 

sentido, coordenadores e professores foram questionados — Tabela 5 — sobre a 

posição adotada quanto ao ensino orientado pelo princípio da equidade. Ademais, 

de acordo com Brasil (2018a), a BNCC também pauta o tema, lembrando-nos de 

que as necessidades dos estudantes são diferentes e precisam ser consideradas. 

 No caso dos coordenadores, embora houvesse certo alinhamento entre 

eles, um dos profissionais se manifestou de maneira mais convicta. 

 

Tabela 5 – Ensinar observando o princípio da equidade – coordenadores e 

professores 

Segmentos Indiferente De acordo 
Totalmente de 

Acordo 
Coordenadores 0 2 1 

Professores 1 3 1 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Quanto ao posicionamento dos professores, observamos duas situações: 

I. haver um certo desalinhamento de pensamento entre os docentes; e II. até 

validavam a prática, porém, com algumas ressalvas. 

 Em função dos diferentes níveis de aceitação, advogamos que os 

professores se permitam fazer algumas reflexões. Ao tratar do Pacto Interfederativo, 

no âmbito da implementação da BNCC, Brasil (2018a) nos lembra que a trajetória 

educacional brasileira foi, e é, marcada por desigualdades educacionais de acesso, 
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permanência e aprendizado. Fatores como raça, sexo, e condição socioeconômica, 

representam variáveis relacionadas com um processo educativo desigual. E caso 

as decisões curriculares desconsiderem a necessidade de superarmos tais 

desigualdades, não só as reforçaremos, mas, as ampliaremos. Algo que pode ser 

fomentado, exatamente, quando não se tem a convicção de que o ensino deva 

observar o princípio da equidade.  

Calfee e Hedges (1981), assim como Snow (1991), há décadas discutiam 

algo que, contextualizando com os dias atuais, permite-nos inferir a necessidade de 

uma prática de ensino, efetivamente, pautada pela equidade.  

Os primeiros autores observaram que, ao realizar determinadas tarefas 

— as mesmas —, os estudantes utilizavam-se de processos distintos. Logo, um 

ensino pensado e ministrado de forma única e padronizada, favorecerá 

determinados perfis em detrimento de outros.  

Da mesma forma, Snow (1991) já nos alertava acerca das diferenças 

individuais que, submetidas a um mesmo tratamento, respondiam de formas 

distintas: algumas de forma positiva, outras, de forma negativas. E sabendo disso, 

considerando a metodologia Aptidão-Tratamento-Interação — ATI —, saberemos 

como subsidiar a escolha de um tratamento — práticas didáticas e metodológicas 

— mais adequado e/ou promover as adaptações daqueles já praticados. 

 

5.5.3 O perfil formativo projetado para os estudantes 

 

Analisando as respostas de coordenadores e professores observamos 

aproximações e o compartilhamento de ideias, seja entre os dois segmentos, seja 

entre os membros do mesmo segmento.  

Submetendo as respostas dos coordenadores à Análise de Similitude do 

Iramuteq®, as palavras de maior força foram: “crítico” e “capaz”.  No quadro abaixo, 

apresentamos um consolidado dos perfis formativos, projetados pelos 

coordenadores, para os estudantes da escola. 
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Quadro 4 – Perfil formativo projetado para os estudantes segundo os 

coordenadores 

Perfil Formativo Objetivado para os Estudantes C1 C2 C3 

Cidadãos críticos    

Aptos a prosseguirem nos estudos    

Aptos e capazes de aproveitarem as oportunidades pessoais e 
profissionais 

   

Cidadãos atuantes e capazes de enfrentar os desafios da vida    

Estudantes protagonistas    
Fonte: elaborador pelo autor. C1 = Coordenador 01; C2 = Coordenador 02; C3 = Coordenador 03. 
 

 

Considerando as respostas dos professores, 04 docentes afirmaram se 

esforçar para contribuir com a formação de estudantes críticos. Não para menos, a 

Análise de Similitude do Iramuteq® apresentou como palavras de maior força 

“cidadão” e “crítico”.  

Os professores 02, 03 e 05, almejavam que sua prática docente 

favorecesse a formação de indivíduos aptos a intervir sobre o cotidiano, agindo 

enquanto cidadãos “[...] capazes de [...] levantar alternativas de saídas coerentes, 

humanas [...]” (PROFESSOR 02). Os professores 03 e 04, por sua vez, lembraram 

que devemos pensar em uma formação que desperte nos alunos uma postura mais 

atuante em relação à saúde e ao meio ambiente. 

Em suma, a formação de cidadãos críticos foi defendida por 

coordenadores e professores. Semanticamente, os docentes também almejavam a 

formação de indivíduos protagonistas, da mesma forma que, declaradamente, o 

fizeram os coordenadores. Posicionamentos, de fato, bem alinhados aos 

pressupostos da BNCC, ainda que fazendo parte do rol dos desafios a serem 

superados pela escola.  

 Desafios pelo fato de entendermos que, criticidade e protagonismo, se 

constituem em competências as quais, de acordo com Brasil (2018a), envolvem a 

mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, objetivando a 

resolução de demandas complexas do cotidiano, do exercício pleno da cidadania, 

e do mundo do trabalho.   

 Brasil (2018a) propõe que os estudantes sejam protagonistas de sua 

própria escolarização, inclusive, na condição de legítimos interlocutores do 

currículo: para Michaelis (2017c), interlocutor é cada uma das pessoas que participa 

de uma conversa, de um diálogo.  
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Assim sendo, refletir sobre a participação dos alunos nas discussões 

curriculares será sempre muito pertinente e necessário. Considerando, é claro, que 

uma proposta curricular deve ir além dos Planos de Ensino, discutindo não apenas 

o que ensinar, mas, o quando ensinar; o como ensinar; o porquê; e o para que 

ensinar.  

 Ademais, Brasil (2018a) acrescenta que, para fomentarmos o 

protagonismo estudantil, se faz necessário assegurar um processo de ensino e 

aprendizagem em sintonia com os percursos e histórias trilhados pelos estudantes. 

Implicando, pois, um trabalho pedagógico que considere o princípio da 

aprendizagem significativa, desenvolvido por Piaget (1999), Ausubel (2003), e Ferro 

e Paixão (2017).  Até porque, para que a escola oriente os alunos na construção 

dos seus Projetos de Vida, de forma não arbitrária e não literal, compreender a 

relevância dos conhecimentos prévios — quanto aos estudos, escolhas e estilos de 

vida — seria uma condição necessária. Entretanto, a maioria dos coordenadores e 

professores, demonstrou ainda não compreender o conceito de aprendizagem 

significativa, ou, o confundir com outras conceituações.  

 

5.6 Subsídios para um produto pedagógico 

 

Uma vez que os dados foram levantados, processados e discutidos à luz 

do referencial teórico consultado, identificamos situações que demandam atenção 

e reflexão. Dentre estas, elegemos aquelas — Quadro 5 — que poderiam orientar 

a elaboração do produto proposto por esta pesquisa.  

 

Quadro 5 – Situações observadas na escola e que orientaram a elaboração 

do produto 

ORIENTAÇÕES TEÓRICAS 

SITUAÇÕES 
OBSERVADAS NA 

ESCOLA 
Sim Não Parcialmente 

Orientações de Coll (2001) – concepção de 
proposta curricular: 
proposta curricular concebida enquanto orientação 
para o que ensinar, quando ensinar, como ensinar 
e o que avaliar. 

   

Orientações de Libâneo (2017) – objetivos de 
aprendizagem: 
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objetivos específicos de aprendizagem como guia 
do trabalho docente em favor da aprendizagem 
discente. 

Orientações de Coll (2001) – abordagem dos 
conteúdos: 
trabalhar com conteúdos conceituais, de princípios 
e de procedimentos. 

   

Orientações de Coll (2001) – o olhar para as 
intenções educativas: 
as intenções educativas são concretizadas por 
meio da concreção dos objetivos de aprendizagem. 

   

Orientações de Brasil (2018a) – conceitos de 
competência e habilidade: 
desenvolver uma prática de ensino com foco no 
desenvolvimento de competências. 

   

Orientações de Luckesi (2013) – avaliação: 
avaliação como processo diagnóstico e orientador 
as intervenções pedagógicas. 

   

Orientações de Ausubel (2003) – aprendizagem 
significativa: 
ganhos pedagógicos trazidos pela observação dos 
conhecimentos prévios dos estudantes. 

   

Fonte: elaborado pelo autor. 

 
Desta feita, o produto intitulado Orientações para a Elaboração de uma 

Proposta Curricular/Biologia — vide Apêndice C —, foi estruturado com a intenção 

de auxiliar os professores da escola na construção de suas próprias propostas 

curriculares, objetivando a superação e/ou consolidação das situações 

apresentadas no quadro acima.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 Retomando os objetivos norteadores desta pesquisa, advogamos poder 

subsidiar, coordenadores escolares e professores de Biologia, com orientações que 

possam guiar a elaboração de propostas curriculares observando as proposições 

da BNCC — reconhecendo o seu caráter normativo —, embora, não limitando-se a 

estas. Sem prescindir, é claro, da garantia do protagonismo docente, pois, aos 

professores cabe o maior conhecimento e propriedade sobre o contexto no qual a 

proposta curricular venha ser implementada. 

Neste ínterim, consideramos as recomendações de Prodanov e Freitas 

(2013) quanto à parcimônia que devemos ter em face das possíveis e equivocadas 

generalizações dos resultados, uma vez que conduzimos uma pesquisa orientada 

pelo Estudo de Caso. 

 Nosso primeiro objetivo especifico, representava o ponto de partida do 

trabalho investigativo. Assim sendo, iniciamos a pesquisa, exatamente, buscando 

conhecer a proposta curricular da escola para o ensino de Biologia. E neste sentido, 

direcionamo-nos ao Projeto Político Pedagógico da instituição. Entretanto, 

observamos que a proposta curricular não nos permitia acessar as Diretrizes 

Pedagógicas quanto: aos objetivos de ensino, metas e formas de avaliação — seja 

em relação ao componente curricular investigado, seja em relação aos demais. Algo 

para o qual as escolas deverão voltar a sua atenção, pois, a implementação da 

BNCC — em curso — o demandará.  

 Em atendimento ao segundo Objetivo Específico, empreendemos 

esforços no sentido de descrevermos a concepção de proposta curricular, adotada 

pelos coordenadores e professores.  

Analisando o posicionamento de ambos os segmentos, concluímos que 

a proposta curricular era concebida enquanto Planos de Ensino. Sendo que estes 

constituíam-se, unicamente, de uma relação de conteúdos a serem desenvolvidos 

ao longo dos quatro períodos letivos. Não contemplado os elementos orientados por 

Libâneo (2017): justificativa do componente em relação aos objetivos da escola; 

objetivos de aprendizagem; e desenvolvimento metodológico. Podendo, assim, 

obstar o investimento de tempo e energia naquilo que Coll (2001) e Sacristán (2013) 

advogam como prioridade: o como ensinar. Afinal, a dimensão do que ensinar, ainda 
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não estava devidamente definida, e por uma questão de lógica, o como ensinar 

depende do que ensinar.  

 Em face dessa indefinição, é possível que o ensino de Biologia perca 

importantes referências e parâmetros, necessários a concreção de um processo de 

aprendizagem satisfatório. Reflexão fundamentada em Vasconcellos (2002) quando 

afirma que objetivos de aprendizagem, devidamente explicitados, melhor orientam 

a seleção dos conteúdos — o que ensinar —, e por consequência, os caminhos 

metodológicos a serem adotados — o quando ensinar, o como ensinar, e o quando 

avaliar. 

 Essa perda de referências e parâmetros, de fato, poderia estar 

acontecendo no Ensino de Biologia, pois, de acordo com os coordenadores e os 

professores, planejar, ensinar e avaliar, orientando-se por uma proposta curricular, 

observando as intenções educativas e os objetivos de aprendizagem, não era ainda 

uma prática consolidada na escola.  

 Levando a cabo a consecução do terceiro Objetivo Específico, 

deveríamos avaliar a proposta curricular de Biologia da escola, objetivando 

identificar a sua solidez e as suas fragilidades. Contudo, por se configurar tão 

somente em uma relação de conteúdos a serem trabalhados, optamos por avaliar 

algumas práticas curriculares desenvolvidas pelos docentes, contextualizando-as 

nas dimensões constitutivas da proposta curricular orientadas por Coll (2001). 

 Nessa configuração de proposta curricular, a reprodução do sumário do 

livro didático, por parte dos professores, assumia a dimensão do que ensinar. 

Condição que pode concorrer para uma prática de ensino e aprendizagem 

vulnerável, pois, Sacristán (2013) nos lembra que, ao serem elaborados, os livros 

podem carregar interesses editoriais e culturais descontextualizados da realidade 

dos alunos. Entretanto, observamos que os professores não só analisavam e 

criticavam os livros, como também, não os utilizavam como o único recurso.  

 Avaliando a dimensão do quando ensinar, observamos uma outra 

questão que merece atenção, ainda no contexto das práticas curriculares docentes. 

E assim o julgamos, talvez, pelo fato do conceito de aprendizagem significativa não 

está consolidado entre os professores, levando-os, inclusive, a relegar um trabalho 

pedagógico que considere os resultados dos diagnósticos de aprendizagem que a 

escola pode fazer uso. Uma situação, pois, favorável à implementação de uma 
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prática de ensino que exija dos estudantes, em um determinado momento, algo 

incompatível com os seus conhecimentos prévios.  

 Quanto à dimensão do como ensinar, analisamos algumas situações que 

ainda julgamos bastante desafiadoras. Embora a BNCC oriente que o ensino esteja 

voltado para o desenvolvimento de competências, este era um conceito não 

compreendido pelos professores de Biologia, ou, vagamente compreendido. 

Condição que pode ser explicada por dois motivos: I. o processo de implementação 

da BNCC, em 2019, encontrava-se em sua fase inicial; e II. somente em novembro 

do mesmo ano é que a SEDUC iniciou a consulta pública sobre o documento 

referencial curricular do Ceará. 

Ademais, para implementarmos uma prática de ensino por 

competências, de acordo com Brasil (2018a), os objetos de conhecimento devem 

ser abordados sob as seguintes dimensões: conteúdos de conceitos; de princípios; 

e de procedimentos. Os professores, todavia, faziam opção por uma, ou outra 

dimensão.  

Por fim, e considerando as vias pelas quais podemos exercitar e 

desenvolver o raciocínio de nossos estudantes, os docentes seguiam a via da 

Indução, a qual, de acordo com Davis, Nunes e Nunes (2005), pode ser a mais 

complexa, a mais lenta, e menos eficiente que a da Dedução. 

 Encerrando a avaliação das práticas curriculares, apresentadas pelos 

professores de Biologia, direcionamos o olhar para a dimensão do como avaliar. E 

nesse ínterim, identificamos um posicionamento explicitamente sinédoque, pois, ao 

invés de conceberem a avaliação enquanto processo, a tomaram como instrumento 

de coleta de dados para o processo avaliativo e/ou estratégias de avaliação.  

 Uma vez avaliadas as práticas curriculares dos professores de Biologia, 

e por consequência, dos coordenadores escolares — responsáveis pela formação 

de professores, segundo Placco, Souza e Almeida (2012) —, pudemos elencar 

alguns pontos de vulnerabilidade na organização curricular do ensino de Biologia. 

A partir de tais pontos, encontramos o norte para pensarmos, planejarmos, e 

organizarmos, enquanto produto desta pesquisa, as orientações para a elaboração 

de uma proposta curricular. Algo que representou a concreção do último Objetivo 

Específico a orientar esta investigação.  

 Assim sendo, e lembrando Sacristán (2013), acreditamos que o produto 

— Apêndice C — desta investigação contribuirá com a construção das partituras as 
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quais, enquanto proposta curricular, orientarão a execução mais harmônica das 

melodias a serem tocadas nos palcos das Salas de Aula, e não só por nossos 

colegas professores de Biologia, mas também, por nós. Afinal, ao oportunizarmos 

o diálogo entre o arcabouço teórico, que orientou esta pesquisa, e os relatos das 

experiências e compreensões, dos coordenadores e professores investigados, 

aquilo que por algum tempo nos pareceu óbvio, deixou de ser: 

Linguagem e fala não possuem um entendimento direto. Óbvio. Existe uma 
vertente multifacetada de sentidos que precisa ser considerada na 
formação de professores. Esta explicitação pode contribuir para evitar 
equívocos de aprendizagem que têm sido percebidos na educação. 
(SCHWARTZ, 2008, p.344). 

 

 Finalmente, orientados pelos resultados desta pesquisa, e considerando 

a reflexão trazida pela autora acima, produzimos as orientações para a elaboração 

de uma proposta curricular — Biologia. Tais orientações permitirão aos professores: 

I. refletir sobre a importância de um trabalho pedagógico orientado por uma proposta 

curricular; II. compreender a pertinência dos objetivos de aprendizagem para o 

processo de ensino; III. exercitar a transposição da BNCC para a sua prática 

pedagógica; e IV. sistematizar o planejamento didático quanto às dimensões do que 

ensinar, quando ensinar, como ensinar e como avaliar.  
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APRESENTAÇÃO

Prezado(a) Colega Professor(a),

 É com grande satisfação que 
apresentamos este produto, intitulado 
Orientações para a Elaboração 
de uma Proposta Curricular - 
B i o l o g i a .  D i r e c i o n a d o 
especialmente aos (às) Nobres 
Colegas Professores (as) de Biologia. 
Fruto de uma pesquisa realizada em 
uma das escolas estaduais de Ensino 
Médio localizada na Cidade de 
Crateús – Ceará.

 A pesquisa que subsidiou a 
elaboração destas orientações é 
decorrente de nosso Trabalho de 
Conclusão de Mestrado: Proposição 
de um Currículo de Biologia à luz 
da Base Nacional  Comum 
Curricular: implicações, desaos 
e potencialidades. Considerando 
o s  r e s u l t a d o s  d a  p e s q u i s a , 
percebemos a necessidade de 
colaborarmos, com os colegas 
professores, quanto à elaboração de 
s u a s  p r ó p r i a s  p r o p o s t a s 
c u r r i c u l a r e s .  A t é  p o r q u e , 
a d v o g a m o s  q u e  o  t r a b a l h o 
pedagógico orientado por uma 
proposta curricular, para além das 
exigências da BNCC, ajuda-nos a 
melhor qualicar a elaboração de 
nossos planos de aula; melhor 
direcionarmos nossas rotinas e 
estratégias didático-metodológicas; 
bem como, fomentar um processo de 
avaliação que contribua, de fato, com 
o progresso formativo de nossos 
estudantes.

 Em suma, uma proposta 
curricular representa o farol capaz de 
guiar o trabalho docente em prol de

um ensino e uma aprendizagem mais 
assertivos. Isso porque passamos a 
conduzir a prática pedagógica 
orientados por objetivos sólidos, e o 
mais importante, procedentes de 
nossas concepções educacionais. 

 A d e m a i s ,  o  M e s t r a d o 
Prossional em Ensino de 
Biologia (ProfBIO), apoiado pela 
C o o r d e n a ç ã o  d e 
Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior - Brasil (CAPES) - 
Código de Financiamento 001,  
exige a elaboração e implementação 
de um produto por parte de seus 
mestrandos. Justicando, assim, a 
razão de ser do próprio mestrado: 
contribuir com a qualicação e 
aperfeiçoamento das práticas de 
ensino de Biologia. 

 Desta feita, é de grande valia 
contarmos com a sua colaboração, 
ao considerarem, em seus planos e 
em suas rotinas pedagógicas, as 
orientações aqui apresentadas. Que 
elas possam ser vivenciadas e 
experimentadas, pois, somente assim, 
e com o seu valoroso feedback, 
possibilitaremos o aperfeiçoamento 
das discussões e reexões aqui 
fomentadas, as quais, inclusive, 
poderão ser compartilhadas com os 
outros colegas de prossão

Cordialmente,

Professor Manoelzito Ximenes

 ¹Sugerimos que os coordenadores 
pedagógicos também se apropriem do 
documento. Até como forma de apoiar os 
professores com o seu estudo e utilização. 
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INTRODUÇÃO

 As orientações sugeridas nesta 
obra são provenientes dos resultados 
da pesquisa Proposição de um 
Currículo de Biologia à luz da 
B a s e  N a c i o n a l  C o m u m 
Curricular: implicações, desaos 
e potencialidades. Tal pesquisa 
constituiu-se em nosso Trabalho de 
Conclusão de Mestrado Prossional 
em Ensino de Biologia (ProfBIO), 
curso coordenado pela Universidade 
Federal de Minas Gerais, e realizado 
p e l a  I n s t i t u i ç ã o  A s s o c i a d a 
Universidade Estadual do Ceará 
(UECE).

 Ao constatarmos não haver 
uma proposta curricular de Biologia, 
devidamente estruturada no Projeto 
Polít ico Pedagógico da escola, 
julgamos pertinente apoiar os colegas 
p r o f e s s o r e s  n o  p r o c e s s o  d e 
e laboração de  suas  própr ias 
p r o p o s t a s  c u r r i c u l a r e s . 
Sobremaneira, quando a BNCC do 
Ensino Médio, homologada no nal 
do ano de 2018, segundo Brasil 
(2018b), já deveria contar com os 
currículos restruturados até o nal do 
ano de 2019, e uma vez analisados e 
aprovados pelos Conselhos Estaduais 
d e  E d u c a ç ã o ,  p u d e s s e m  s e r 
implementados no ano de 2020. 

 Considerando o que nos diz 
Brasil (2018a), a BNCC por si só nos 
impõe desaos signicativos tais 
como: I. foco no desenvolvimento de 
competências; e II. o compromisso 
com uma proposta de educação 
integral. Condição a qual se torna 
ainda mais desaadora quando não 
faz parte da cultura escolar um 
trabalho pedagógico orientado  

por uma proposta curricular. Logo, 
a s s e v e r a m o s  n e c e s s á r i a s 
a s d i s c u s s õ e s  e  a s  r e  e x õ e s 
apresentadas nestas orientações. Até 
c o m o  f o r m a  d e  m e l h o r  n o s 
p repararmos  para  es ta  nova 
realidade que ora nos é imposta. 

 Ademais, e ainda de acordo 
com Brasil (2018a), a BNCC se 
congura enquanto documento 
normativo o qual referenciará a 
formulação dos currículos das redes 
de ensino, bem como, das propostas 
curriculares escolares. Algo que não 
poderemos tratar à revelia, haja vista 
que a BNCC integra a Política 
Nacional da Educação Básica 
exercendo inuência sobre: a 
formação de professores; a denição 
dos conteúdos; e a elaboração das 
avaliações.

 Assim sendo, e na ânsia de 
contribuirmos com a elaboração da 
proposta curricular de Biologia, a ser 
construída e implementada pelos 
n o s s o s  c o l e g a s  p r o f e s s o r e s , 
organizamos as orientações a seguir 
observando um desenho que se 
constitui de três momentos.

 Em Pressupostos para uma 
Proposta Curricular, raticamos o 
pape l  da propos ta  cur r i cu lar 
enquanto bússola a orientar o 
trabalho docente. Pois, constitui-se em 
compromissos a serem estabelecidos 
entre o Professor e o Estudante. 
M o m e n t o  e m  q u e ,  t a m b é m , 
chamamos atenção para os objetivos 
de aprendizagem os quais julgamos a 
essência da proposta. E nalizamos 
es tas  d i scussões  t razendo as 
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e Projetos. Modalidades que podem 
fomentar o desenvolvimento das 
habilidades, e consequentemente, 
das competências as quais se 
conguram em um dos pilares 
pedagógicos da BNCC. Momento em 
que, ademais, sugerimos exemplos 
de atividades que possibilitam, aos 
p r o f e s s o r e s ,  u m a  m e l h o r 
compreensão do que são, e qual a 
intencionalidade de cada uma das 
Modalidades Organizativas.

 Por m, e considerando as 
o r i en t a çõe s  aqu i  p ropo s t a s , 
exemplicamos como organizar uma 
proposta curricular de Biologia a 
partir de uma dada competência e/ou 
objeto de conhecimento.
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orientações da BNCC a serem 
observadas quando da elaboração de 
nossas próprias propostas.

 E nalizamos estas primeiras 
discussões trazendo as orientações da 
BNCC a serem observadas quando 
da elaboração de nossas próprias 
propostas.
 
 N o  s e g u n d o  m o m e n t o , 
tratamos da Estrutura e dos 
O b j e t i v o s  d a  P r o p o s t a 
Curricular. Abordamos as seguintes 
dimensões:

 Nas discussões referentes ao 
como ensinar, convidamos os 
professores para uma reexão sobre 
as Modalidades Organizativas, 
onde tratamos das At iv idades 
Pe r m a n e n t e s ,  A t i v i d a d e s  d e 
S i s t e m a t i z a ç ã o ,  A t i v i d a d e s 
Ocasionais, Sequências de Atividades  

O que ensinar: 
considerando as Competências 

Gerais, Competências Especícas, 
Habilidades, Objeto de 

Conhecimento e Objetivos de 
Aprendizagem;

I.

O quando e como ensinar:
observando o sequenciamento 
das atividades, o tratamento a 

ser dispensado aos conteúdos, e 
o olhar especial que devemos 
direcionar aos conhecimentos 

prévios; 

II.

 O como avaliar:
contemplando a essência do 

processo avaliativo, bem como, 
a relação existente entre 

Proposta Curricular, 
Planejamento e Avaliação. 

III.



01PRESSUPOSTOS PARA UMA
PROPOSTA CURRICULAR

1.1 PROPOSTA CURRICULAR: UMA BÚSSOLA 

 Por experiência própria, em vários 
momentos da nossa jornada prossional — 
Professor de Biologia do Ensino Médio² — , 
e sobremaneira, quando dos primeiros anos 
de magistério, ao planejar as aulas, 
costumávamos nos deparar com situações 
semelhantes às que Ceará (2014) nos 
ap re sen ta :  não  ra ra s  v e ze s ,  nos 
questionávamos sobre o que deveríamos 
ensinar e, consequentemente, o que nossos 
alunos deveriam aprender.
 Tal situação, possivelmente, era 
motivada por duas condições: I. acreditar 
que deveríamos ensinar tudo aos nossos 
alunos e; II. o fato de desconhecermos, ou, 
inexistir na escola, uma proposta curricular 
para o componente de Biologia.
 Analisando o primeiro motivo, de 
forma mais cautelosa e parcimoniosa, 
deduzimos ser uma condição impossível. 
Pois, ao longo dos três anos de Ensino Médio 
— nas redes pública e privada —, ainda que 
seguindo generosas cargas horárias, 
ministraremos muito menos de 500 aulas. E 
pelo fato de trabalharmos com um aluno 
enquanto, “[...] sujeito com valores, crenças, 
atitudes e conhecimentos prévios [...].” 
(CEARÁ, 2019, p.56), teremos de lidar com 
um volume tão grande e diverso de 
expectativas que, acreditar atendê-las, 
indiscriminadamente, seria absolutamente 
improvável. 
 O segundo motivo, por sua vez, é o 
que nos permite uma resposta mais 
p laus í ve l  pa ra  o  ques t i onamen to 
apresentado. De acordo com Sacristán 
(2013), o currículo regula condições do tipo: 
o  que  se  deve  ap rende r ;  qua i s 
conhecimentos devem ser acessados; 

q u a i s  a t i v i d a d e s  d e v e m  s e r 
implementadas; e em qual sequência e 
ritmo os processos de ensino e de 
aprendizagem devem se dar. Logo, o 
desconhecimento da proposta curricular, 
ou, sua inexistência, de fato, pode ser um 
importante dicultador da prática docente.
 É no contexto apresentado por 
Sacristán (2013), pois, que residem as 
orientações as quais sugerimos para a 
construção/implementação de uma 
propos ta   cur r i cu lar.  Des ta  fe i ta , 
convidamos os professores de Biologia para 
o exercício de um trabalho pedagógico 
melhor orientado. Anal, uma proposta 
curricular nos permitirá: 

 Orientando-nos por Kramer (1997), 
não nos propomos a apresentar uma 
proposta a ser seguida, pois, em sendo as 
realidades múltiplas, múltiplas deverão ser 
as propostas. Contudo, defendemos que o 
trabalho docente deve ser orientado por um 
documento curricular dessa natureza, e por 
isso, trazemos algumas reexões que 
poderão subsidiá-los na elaboração de suas 
próprias propostas curriculares.

Perguntar-se se está na direção certa, se 
está avançando da forma e com o ritmo 
adequado e se é necessário melhorar as 
condições da viagem. Não faz sentido 
viajar sem rumo ou para um lado ou a 
um destino ao qual não se sabe se já se 
chegou. Também é preciso se perguntar 
o que se aprende enquanto se navega. 
O que se aprende sobre convivência, 
sobre geograa, sobre navegação. 
(GUERRA, 2013, p.249).
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1.1.1 Proposta curricular: um compromisso a 
ser estabelecido entre Professor e Estudante

 Advogamos que deva haver um 
compromisso entre o Professor e o Aluno, 
sobremaneira, considerando o que Libâneo 
(2017) nos diz quanto à relação de 
reciprocidade que precisa existir entre o 
ensino e a aprendizagem. Para tanto, 
devemos garantir o que ele denomina 
unidade didática — entre ensino e 
aprendizagem —. 
 O ato de ensinar, de uma forma ou 
de outra, perpassa pela denição de 
objetivos, conteúdos, métodos e formas 
de organizar o ensino, os quais objetivam 
que o aluno assimile determinados 
conhecimentos e modos — de ação física e 
mental, ou seja, aprendam —. Entretanto, 
embora esse processo de assimilação 
dependa  do s  me i o s  i n t e l e c t ua i s , 
motivacionais e atitudinais do próprio 
aluno, necessitam do direcionamento e a 
orientação do Professor.
 Por isso Ceará (2014) nos lembra 
que: ensino e aprendizagem ocorrem de 
forma não linear. Melhor explicando: de 
acordo com Libâneo (2017) não há 
qualquer garantia de que, pelo simples fato 
de apresentarmos um determinado 
conteúdo aos alunos; propormos exercícios 
repetitivos; estimularmos a memorização de 
denições e fórmulas; concretizaremos a 
aprendizagem desejada. 
 Em meio a uma tarefa complexa 
como essa — mantermos a unidade 
didática entre ensino e aprendizagem — 
uma proposta curricular pode orientar: 
tanto a prática docente, quanto o 
comportamento discente. Raciocínio este, 
amparado nos estudos de Sonia Kramer 
acerca das propostas curriculares:

 Por ser um caminho, a proposta 
curricular orienta não só o Professor — 
quanto ao que ensinar —, mas também, o 

4
aluno — quanto ao que aprender  —. Uma 
vez que, tendo conhecimento da mesma, o 
Professor saberá quais objetivos deverão 
ser contemplados, melhor denindo as 
estratégias e os métodos didáticos e 
pedagógicos. 
 Os estudantes, por sua vez, saberão 
o que se espera deles, e nessas condições, 
é bem provável que mobilizem, de forma 
mais eciente, seu repertório cognitivo. Não 
para menos, Ceará (2014) armar que, 
quando o estudante não tem ideia do que 
acontecerá durante a aula, isso gera 
insegurança e o obsta de compreender o 
porquê de determinada atividade. E essa 
incompreensão pode, justamente, favorecer 
a desmotivação, a dispersão, a ansiedade 
e, até mesmo, a indisciplina. 
 Com uma proposta curricular 
devidamente estruturada, os objetivos 
podem ser retomados todas as aulas, em 
todas as atividades. Evitando, assim, que 
aulas e as atividades, na lógica de Ceará 
(2014), se congurem em ações pontuais, 
descontextualizadas e, sem sentido.  

Uma proposta pedagógica³ é um 
caminho, não é um lugar [...] é 
construída no caminho, no caminhar [...] 
contém uma aposta. Nasce de uma 
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realidade que pergunta e é também 
busca de uma resposta. Toda proposta é 
situada, traz consigo o lugar de onde 
fala e a gama de valores que a constitui; 
traz [...] diculdades que enfrenta [...] 
problemas que precisam ser superados 
e a direção que a orienta. (KRAMER, 
1997, p.19).

3
 Sônia Kramer, no artigo Propostas Pedagógicas ou 
Curriculares, aborda ambos os instrumentos como 
sinônimos.
4  Defendemos que, ao explicarmos o que significam 
os objetivos de aprendizagem, e o que cada um 
deles quer dizer, pode-nos trazer ganhos 
pedagógicos no âmbito da aprendizagem dos 
estudantes.



1.1.2 Objetivos de aprendizagem:
a essência da proposta

 De acordo com Coll (2001), as 
atividades educativas possuem uma 
característica importante: são intencionais. 
Uma vez que, devem responder a alguns 
propósitos e, por conseguinte, objetivam a 
consecução de metas. Contudo, as 
intenções educativas só são consolidadas 
na medida em que concretizamos os 
objetivos de aprendizagem. Por esta razão, 
os objetivos de aprendizagem representam 
a essência de uma proposta curricular. 
Não para menos, uma “proposta curricular 
deve estabelecer objetivos de ensino e de 
aprendizagem ao nal de um determinado 
período de tempo [...]” (CEARÁ, 2014, 
p.14).
 A lém d i s so ,  os  ob je t i vos  de 
aprendizagem nos possibilitam referenciar, 
e parametrizar, o processo de avaliação. 
Algo que armamos reconhecendo, no 
p roces so  ava l i a t i vo ,  uma p rá t i ca 
diagnóstica, tal como nos orienta Luckesi 
(2013). Vejamos: ao observarmos a 
concreção, ou não, dos objetivos de 
a p r e n d i z a g e m ,  s a b e r e m o s  q u a i s 
intervenções adotarmos para alcançar 
aquilo que estamos buscando e/ou 
construindo, sempre em um nível maior de 
satisfação. 
 Em meio à essa discussão, é 
pertinente lembrarmos da preferência que 
algumas escolas demonstram ter ao seguir 
os descritores das matrizes de referência 

5das avaliações externas , e não os 
objetivos de aprendizagem de suas 
propostas. Algo que pode ser explicado 
pela seguinte lógica: “as matrizes são 
documentos mais claros e diretos que os 
currículos.” (CEARÁ, 2014, p.15). De fato, e 
não raras as vezes, as propostas curriculares 

6enfatizam longas discussões teóricas  em 
meio às quais os objetivos de aprendizagem 
acabam perdendo a evidência que 
deveriam ter.

 A comparação que acabamos de 
fazer entre, propostas curriculares e 
matrizes de referência das avaliações 
e x t e r n a s ,  n ã o  é  n o  s e n t i d o  d e 
convertermos as primeiras nas segundas. 
Anal, estas últimas, não dão conta de 
abarcar toda a riqueza curricular presente 
na escola. 
 Por m, encerramos esta seção 
objetivando chamar a atenção para os 
ob je t i vos  de aprendizagem,  não 
considerados pela BNCC do Ensino 
Médio. E orientados por Libâneo (2017), 
concordamos quando o autor enfatiza a 
inuência que os Objetivos exercem: tanto 
sobre os conteúdos de ensino, como, sobre 
os métodos. Pois, além de representarem, 
antecipadamente, aquilo que desejamos 
alcançar quanto ao desenvolvimento e a 
transformação da personalidade de nossos 
estudantes, os objetivos ditam a conotação 
pedagógica atribuídas aos conteúdos, 
bem como, a escolha mais assertiva dos 
métodos de ensino.
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5
Em nossa experiência, chegamos a observar que, em 

alguns casos, a matriz de referência de uma determinada 
avaliação externa foi convertida na proposta curricular de 
alguns componentes curriculares. 
6
Não que isso não seja necessário e relevante.

1.1.2 Objetivos de aprendizagem:
a essência da proposta
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1.2 A BNCC E AS PROPOSTAS CURRICULARES

 Pensar em uma proposta curricular, 
sem desconsiderar a BNCC, demanda-nos 
observar dois fundamentos pedagógicos 
propostos por Brasil (2018a): o foco no 
desenvolvimento de competências e, o 
compromisso com a educação integral. 
 D e  a c o r d o  c o m  a  B N C C , 
competência implica na capacidade dos 
estudantes aprenderem algo e, saberem o 
que fazer com o que aprenderam. 
C o n s i d e r a n d o :  c o n h e c i m e n t o s , 
habilidades, atitudes e valores. Quanto ao 
compromisso com a educação integral, 
B r a s i l  ( 2 0 1 8 a )  r e c o n h e c e  q u e  o 
desenvolvimento humano é complexo e não 
linear, sendo reducionismo privilegiarmos 
apenas a dimensão cognitiva, ou, a afetiva. 
E, propondo a superação desta possível 
dicotomia, prega: a não fragmentação do 
conhecimento, fruto da tradição curricular 
discipl inar; a aplicação do que é 
a p r e n d i d o ;  a  a p r e n d i z a g e m 
contextualizada; e o protagonismo 
estudantil. 
 Observando a complexidade e a 
diversidade do conceito de competência, no 
lugar de propormos uma concepção a ser 
adotada, ou, sugerir que acatemos o que a 
BNCC determina, sem qualquer crítica, 
vejamos o que Gimeno Sacristán nos diz 
sobre uma pedagogia das competências:

 Considerando a nossa formação 
acadêmica, e a experiência prossional que 
temos, de fato, os documentos curriculares 
ociais até apresentam e explicam o que são 
competências, porém, não o fazem 
orientando-nos como desenvolvê-las. 
 E embora Sacristán (2011) arme, 
por ora, não termos o capital de saberes 
p r á t i c o s  p a r a  p r o m o v e r m o s  o 

7
desenvolvimento de competências , sugere 
alguns princípios dos quais poderíamos 
extrair a matéria necessária à construção 
das mesmas. Todavia, pensando em um 
trabalho com objetivos de aprendizagem, 
ao invés de competências, acreditamos que 
tais princípios também orientariam a 
denição dos mesmos. No quadro abaixo, 
apresen tamos uma s ín tese  desses 
princípios:
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7
As quais, para o autor, são distintas das 

competências prossionais (armar e desarmar um 
motor, por exemplo), pois, envolvem as dimensões 
cognitivas, atitudinais, de motivação e de valores.

Saber algo sobre um processo (o quê), 
não signica poder gerá-lo e realizá-lo 
(saber de que forma). Compreender e 
explicar a origem e a evolução de um 
f e n ô m e n o  o u  a l g o  c o n c r e t o 
(conhecimento do por quê) tampouco é 
o mesmo que saber produzi -lo. Não é 
suciente para fazê-lo se apenas temos 
a expl icação. Um vulcão surge, 
podemos compreender de que forma 
ocorre, mas não podemos produzi-lo 
[...] Aprofundar esse saber produzir 
competência nos sujeitos requer [...] 

muita pesquisa ligada a programas de 
inovação com os quais se possa 
experimentar.

A fraqueza da teoria se 
corresponde com a impossibilidade 

de levar a cabo uma pedagogia 
baseada em competências. 
(SACRISTÁN, 2011, p.48-49).



1.2 A BNCC E AS PROPOSTAS CURRICULARES
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PRINCÍPIOS O QUE PODEMOS FAZER?

Trabalho com fontes
variadas de informação

Utilizando materiais escritos, imagens, áudio, 
vídeo, dentre outros.

O ambiente e o cotidiano
Relacionando, sempre que possível, as 

aprendizagens e as experiências/vivências dos 
estudantes.

Formas variadas de expressão
Orientando os alunos a apresentarem suas 

produções por meios e formas variadas.

Motivação para os
conteúdos e atividades

Entendo que não podemos pressupor a 
motivação, nem concebendo-a como algo inato; 

Tornando o ensino interessante;
Motivando, permanentemente, atitudes positivas 

quanto à aprendizagem e à cultura.

Abordagem de vários
tipos de aprendizagem

Explorando, conforme o objeto de conhecimento 
permita, o desenvolvimento não só de conceitos, 
mas, de habilidades, hábitos, atitudes e valores.

Cultivo de virtudes e hábitos
Oportunizando diálogos que contemplem a 
diversidade de opiniões;  Apresentando o 

conhecimento como algo transitório e relativo.

Atenção e vigilância contínua

Identicando as lacunas de aprendizagem, em 
temo hábil, e retomando o trabalho com as 

habilidades não consolidadas.

Continuidade curricular e
progressão das aprendizagens

Organizando os objetos de conhecimento de 
forma progressiva — dentro do mesmo ano e 
entre anos/séries; Observado as necessidades 

individuais de aprendizagem.

Organização globalizada dos conteúdos

Desenvolvendo um trabalho pedagógico com 
unidades temáticas interdisciplinares, 

observando, é claro, a
complexidade e a duração.

Ampliação dos espaços culturais Não concebendo a escola como o único espaço 
de contato com a informação e a cultura, 

necessários ao desenvolvimento do currículo.

Virtudes sociais
Promovendo o exercício de valores tais como: 
autonomia, tolerância, cooperação e ajuda.

Fonte: elaborado pelo autor.



1.2.1 Pressupostos da BNCC para 
as Ciências da Natureza

 Na BNCC do Ensino Médio, assim 
como a Física e a Química, a Biologia não é 
apresentada como um componente 
curricular em especíco, mas, constituindo 
uma Área denominada Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias. Embora Brasil 
(2018a) esclareça que isso não exclui, 
necessariamente, as disciplinas.
  Brasil (2018a) propõe, para a Área 
das Ciênc ias  da Natureza e  Suas 

8Tecnologias , quatro pressupostos a serem 
observados :  I .  os  conhec imentos 
conceituais; II. a contextualização social, 
histórica e cultural da ciência e da 
tecnologia; III. os processos e práticas de 
invest igação;  e IV. as l inguagens 
especícas. 
 Os conhecimentos conceituais, de 
acordo com Brasil (2018a), se constituem 
em leis, teorias e modelos. De forma que, ao 
compreendê-las e interpretá-las, os 
estudantes possam utilizá-los na resolução 
de problemas, sejam eles em nível 
individual ou  socioambiental.
 A contextualização social, histórica 
e cultural da ciência e da tecnologia, 
representa um velho apelo quanto à 
implementação de uma prática de ensino 
contextualizada. Contudo, superando a 
contextualização que se resume a descrever 
uma situação do cotidiano à luz da 
linguagem cientíca. Melhor esclarecendo, 
vejamos o que nos diz o autor abaixo:

E x e m p l i  c a n d o :  n ã o  b a s t a 
t raba lharmos  o  prob lema do l i xo 
conceituando-o enquanto uma das várias 
causas da degradação ambiental, bem 
como, elencando suas consequências para 
o homem e para o meio ambiente. Na 
c o n t e x t u a l i z a ç ã o  l e v a n t a m o s 
questionamentos do tipo: por que as 
pessoas produzem tanto lixo? Por que 
descartam o lixo de forma inapropriada? 
Por que querem? Por que não sabem? O 
poder público tem alguma coisa a ver com 
esse problema? A nossa cultura exerce 
alguma inuência sobre isso? Como é a 
coleta/descarte em nossa cidade? Como é 
na sua casa? Você consegue relacionar lixo 
e consumo? Lixo e modelos de produção, de 
sociedade, de política?
 É nessa linha, pois, que Brasil 
(2018a)  nos  or ien ta  fomentarmos 
d i scussões  acerca  do impac to  do 
conhecimento cientíco e tecnológico na 
sociedade; na economia; no meio 
ambiente; na saúde; e na cultura. 
 Considerando a dimensão dos 
processos e práticas de pesquisa, Brasil 
(2018a)  propõe aprox imarmos os 
estudantes dos procedimentos/instrumentos 
requeridos pelo exercício da investigação. 
Haja vista que, identicar problemas, 
formular hipóteses, levantar informações, 
testar hipóteses, elaborar argumentos e 
e x p l i c a ç õ e s ,  f a v o r e c e  n ã o  s ó  a 
a p r e n d i z a g e m  d a  o b t e n ç ã o  d e 
informações, mas, a produção e a análise 
crítica das mesmas.
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8
Adotaremos a abreviatura: CN.

[...] abordagem de temas sociais e 
situações reais de forma dinamicamente 
articulada que possibilite a discussão, 
transversalmente aos conteúdos e aos 
conceitos cientícos, de aspectos 
sociocientícos (ASC) concernentes a 
questões ambientais, econômicas, 
sociais, políticas, culturais e éticas. 
(SANTOS, 2007b, não paginado).



1.2.1 Pressupostos da BNCC para 
as Ciências da Natureza
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 Para tanto, deveremos nos aproximar do princípio de educação cientíca proposto por 
Demo (2010), uma vez que falar de educação cientíca demandará do estudante: aprender a 
lidar com o método; planejar e executar a pesquisa; argumentar; contra-argumentar e 
fundamentar. E para favorecermos tal condição, o autor orienta:

Superar estratégias de 
ensino instrucionistas e 

reprodutivas. Valorizando 
a pesquisa e a produções 
do estudante, ambas, de 

natureza autoral e 
construída de forma 
autônoma. Anal, 

conhecimento 
“reproduzido é mera 

informação [...].” (DEMO, 
2010, p.22);

Prática docente autoral.
Para Demo (2010), o que 
dene o Professor não é a 
aula que ministra, não é o 
ensino que conduz, mas, a 
forma autoral de gerenciar 
sua prática. E se ensinamos 
o que sabemos, não sendo 
professores autorais, não 
teremos alunos autorais. 

Favorecendo, justamente, a 
prática da reprodução — 

algo incoerente com a 
educação cientíca —;

Escola como laboratório 
de pesquisa e produção 

do conhecimento. 
Precisamos nos reconhecer 
pesquisadores, libertando-

nos da “pedagogia das 
apostilas” na qual apenas 
reproduzimos/executamos 

o que é proposto pelos 
livros, pelos manuais e 

outros instrumentos 
congêneres. Devemos 

produzir, pois, 
conhecimento docente e 

discente.

A B C

 O quarto pressuposto da BNCC, na verdade, deveria ser o primeiro. Uma vez que a 
apropriação das linguagens especícas representa um estágio primordial sobre o qual um 
mais complexo, o da alfabetização cientíca, pode se estruturar: compreender e fazer uso 
dos conhecimentos cientícos. Por isso, Brasil (2018a) orientar que os alunos aprendam sobre 
os códigos; símbolos; nomenclaturas; e os gêneros textuais inerentes aos objetos do 
conhecimento da área.

1.2.2 Competências e habilidades da Área de 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias na BNCC

Na estrutura da BNCC do Ensino Médio, a parte 
destinada à Área das Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias apresenta três competências 
Especícas assim denominadas: Competência 1, 
Competência 2 e Competência 3. Cada 
competência Especíca reúne um grupo de 
habilidades, cando assim distribuídas:

Competência
Especíca

Nº de Habilidades

Competência 1

Competência 2

Competência 3 07

09

07

Fonte: elaborado pelo autor.



1.2.2 Competências e habilidades da Área de 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias na BNCC

 Como o propósito destas orientações é subsidiar os professores de Biologia no 
processo de construção de suas próprias propostas curriculares, a título de exemplo, 
elegemos apenas a Competência 2 para este m. Assim sendo, não repetiremos as mesmas 
orientações para/com as demais competências. E optamos pela mesma por apresentar uma 
relação mais íntima com o componente curricular de Biologia.
 Conforme Brasil (2018a), a Competência 2 propõe que os estudantes sejam capazes 
de analisar e utilizar as interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Universo. 
De forma que, em tendo êxito, os alunos consigam: elaborar argumentos; fazer previsões 
sobre o funcionamento e evolução dos seres vivos; e assim, fundamentar suas decisões de 
forma responsável e respeitando os princípios éticos. 

9 Dos conhecimentos conceituais, focaremos na Genética Mendeliana . E em relação às 
habilidades, optamos por contemplar àquelas que estabeleciam relação direta com os 
conhecimentos conceituais selecionados. 

PÁGINA 14PRESSUPOSTOS PARA UMA PROPOSTA CURRICULAR01

10Ao menos na circunscrição da Biologia. Pois, não temos a mesma propriedade 
quanto aos demais componentes curriculares e, suas respectivas áreas. 
11Deveriam ser apresentados de forma mais explícita.

Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos 
naturais e processos tecnológicos, com base nas noções de probabilidade e incerteza, 
reconhecendo os limites explicativos das ciências.

EM13CNT205

Fonte: adaptação da BNCC.

Habilidade da BNCC considerada

1.2.3 Limitações pedagógicas 
da BNCC do Ensino Médio

 Brasil (2018a) armar que a BNCC se propõe a ser um documento orientador, 
referenciando a elaboração dos currículos estaduais, municipais, e das escolas. Contudo, ao 

10nosso ver, apresenta algumas limitações: restrição de conhecimentos conceituais , e 
orientações limitadas à apresentação de competências e habilidades.
 Advogamos, pois, que um documento de orientação curricular deva ir além: 
apresentando os objetos de conhecimento os quais, conforme Ceará (2019), se constituem 
em conteúdos, conceitos e processos; bem como, sugerindo objetivos de aprendizagem, 
relacionados aos objetos de conhecimento. A BNCC, pois, não propõe nenhuma orientação 
acerca dos dois importantes componentes do ensino, segundo Libâneo (2017), conteúdos e 
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objetivos .
 O que precisa ser analisado com atenção. Anal, para Libâneo (2017), os Objetivos 
nos permitem antecipar os resultados e os processos esperados da prática docente. 
Funcionando como uma bússola, permite ao Professor saber, quando e onde, corrigir a rota. 
Sem falar que os objetivos de aprendizagem nos permitem orientar o processo avaliativo, o 
qual é “componente básico do processo de ensino e aprendizagem, cujo objetivo [...] é 
vericar se o (a) aluno (a) aprendeu o que foi ensinado.” (CEARÁ 2018, p.59, grifo nosso). 

9Contemplando o estudo do Sistema 
Sanguíneo ABO e o fenômeno da Polialelia.



02 ESTRUTURA E OBJETIVOS
DA PROPOSTA CURRICULAR

2.1 O ARCABOUÇO DE UMA PROPOSTA 

 A concepção de proposta curricular, 
aqui sugerida, observará as orientações 
proposta por Coll (2001):
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 Toda atividade educativa é 
intencional. Logo, devemos denir, 
e xp l i c i t amen te ,  ob j e t i vo s  de 
a p r e n d i z a g e m  e  o b j e t o s  d e 
conhecimento;

O QUE ENSINAR: I

 O r g a n i z a r  a s  t a r e f a s 
obse rvando  a  p rogressão  da 
complexidade e os conhecimentos 
prévios, bem como, a tipicação dos 
conteúdos: se conceituais,  de 
princípios, ou, de procedimentos;

O QUANDO ENSINAR: II

 Ponde rando  ace r ca  dos 
12métodos de ensino  e das estratégias 

de intervenção pedagógica;
O COMO ENSINAR: III

 Averiguando a concreção dos 
o b j e t i v o s  d e  a p r e n d i z a g e m 
elencados.

O COMO AVALIAR: IV

12Por exemplo, denindo atividades que oportunizem uma maior 
—práticas pedagógicas menos direcionadas —, ou menor 
autonomia —práticas pedagógicas mais direcionadas — por 
parte dos discentes. 



2.2 O QUE ENSINAR
2.2.1 Competência(s) Geral(ais)

 Face à exigência para que os 
documentos curriculares — em nível 
estadual, municipal e escolar — observem a 
consecução das competências gerais 
denidas pela BNCC, devemos evidenciá-
las em nossas propostas curriculares. Nesse 
ínterim, Ceará (2019) nos apresenta alguns 
esclarecimentos: 

• a) Devem ser desenvolvidas ao longo 
de toda a Educação Básica e, de forma 
transversal;

•
• b) Podem fomentar o desenvolvimento 

d a  e d u c a ç ã o  i n t e g r a l ,  p o i s , 
dependendo da relação estabelecida 
e n t r e  c o m p e t ê n c i a s  g e r a i s , 
c o m p e t ê n c i a s  e s p e c í  c a s ,  e 
habilidades, poderemos contribuir não 
só com a construção do conhecimento 
em si, mas, com o desenvolvimento de 
habilidades e a formação de Valores e 
Atitudes. 

 Assim sendo, e em função dos 
objetivos de aprendizagem denidos — 
a p r e s e n t a d o s  m a i s  a d i a n t e  — 
contemplaremos a Competência Geral 1: 
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Valorizar e utilizar os conhecimentos 
historicamente construídos sobre um 
mundo físico, social, cultural e digital 
para entender e explicar a realidade, 
continuar aprendendo e colaborar para 
a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva.

COMPETÊNCIA GERAL 1

Fonte: adaptação da BNCC.

 De acordo com Ceará (2019), a 
c o m p e t ê n c i a  a c i m a  o b j e t i v a  a 
aquisição/construção do conhecimento. 
Para sua concreção, devemos investir em 
ações/atividades que oportunizem: 

   a  bu s c a  de  i n f o rm aç õe s : 
levantamentos e análises; 
   a aplicação do conhecimento: 
produção de resumos, seleções, conexões, 
dentre outras situações; 
    a resolução de problemas com a 
utilização do conhecimento adquirido;
     a contextualização social e cultural 
do conhecimento;
   discussões de ideias a partir da 
realidade dos alunos, compreendendo e 
respeitando a diversidade de valores e 
crenças, os contextos sociais, políticos e 
culturais;
   a conscientização acerca da 
importância do conhecimento face às 
inúmeras possibilidades de intervenção 
sobre a realidade.

 Denida(s) a(s) Competência(s) 
Geral(ais), é a vez de demarcarmos a 
competênc ia espec íca.  Conforme 
explicitado anteriormente, zemos a opção 
por trabalharmos com a Competência 
Especíca 2. Pois, o objeto de conhecimento 
Sistema Sanguíneo ABO e Polialelia, em 
sendo desenvolvido, e atendendo os 
objetivos de aprendizagem previstos, 
contribuirá para a consolidação da 
competência. 

2.2.2 Competência(s) Especíca(s)

VI.

V.

IV.

III.

II.

I.



 Considerando, pois, a competência 
geral, e a competência especíca, já 
denidas, apresentamos a habilidade que 
escolhemos.

 De acordo com Ceará (2019), 
podemos entender por habilidades a 
capacidade de fazer uso de um dado 
conhecimento, seja em uma realidade 
intra, ou, interpessoal. Para Sacristán 
(2013), demonstrar uma habilidade implica 
na capacidade e na disposição para 
executarmos algo — dançar, montar a 
cavalo, dentre outras operações —. Algo 
relacionado com a destreza, ou seja, com a 
precisão em realizarmos/fazermos 
de t e rm inadas  co i sa s ,  ou  a i nda , 
resolvermos problemas práticos. 
 De forma mais didática, Garcia 
(2015) nos auxilia quanto à compreensão 
do conceito de habilidades. Uma habilidade 
não está vinculada, necessariamente, a um 
assunto especíco: sabendo ler, que é uma 
habilidade, podemos ler qualquer texto — 
i n d e p e n d e n t e m e n t e  d a  á r e a  d o 
conhecimento —, e compreendê-lo já seria 
uma outra habilidade. As habilidades, 
a s s i m  c o m o  o s  o b j e t i v o s  d e 
aprendizagem, devem ser encaradas 
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como algo passível de ser ensinado . Por 
exemplo, é possível ensinarmos aos nossos 
estudantes: comparar, classicar, analisar, 
discutir, descrever, opinar, julgar, fazer 
generalizações, dentre outras habilidades. 
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Analisar e utilizar interpretações sobre 
a dinâmica da Vida, da Terra e do 
Cosmos para elaborar argumentos, 
r e a l i z a r  p r e v i s õ e s  s o b r e  o 
funcionamento e a evolução dos seres 
vivos e do Universo, e fundamentar e 
d e f e n d e r  d e c i s õ e s  é t i c a s  e 
responsáveis.

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA

Fonte: adaptação da BNCC.

2.2.3 Habilidade(s)

[...] um professor coloca nos objetivos de 
ensino que o aluno, após determinada 
aula, determinada aula, deve saber 
"comparar uma célula animal com uma 
célula vegetal". Que faz o professor 
nessa aula? Explica (descreve?) como é 
uma célula animal e como é uma célula 
vegetal. Talvez faça uma tabelinha em 
que coloca, lado a lado, como é uma e 
como é a outra. Talvez estabeleça 
comparações. Entretanto, não considera 
de sua responsabilidade ensinar a 
comparar, não se preocupa com o 
desenvolvimento dessa habilidade no 
aluno. Está centrado no conteúdo 
"célula vegetal e animal", saber 
comparar é algo que o aluno deve 
"trazer pronto" e se ele não souber o 
problema não é do professor de 
Ciências [...]. (GARCIA, 2015, não 
paginado).

Interpretar resultados e realizar 
p r e v i s õ e s  s o b r e  a t i v i d a d e s 
experimentais, fenômenos naturais e 
processos tecnológicos, com base nas 
noções de probabilidade e incerteza, 
reconhecendo os limites explicativos 
das ciências.

EM13CNT205

Fonte: adaptação da BNCC.

13 Embora, conceitualmente, não sejam a mesma coisa.



 O  c o n c e i t o  d e  o b j e t o  d e 
conhecimento, aqui adotado, segue as 
orientações do Documento Curricular 
Referencial do Ceará (DCRC). Logo, 
observando o que diz Ceará (2019), por 
objeto de conhecimento, entendamos 
conteúdo. E objetivando favorecer a 
intencionalidade inerente ao processo de 
ensino e de aprendizagem, propomos 
também, a denição de objetos de 
conhecimento especícos. 
 Como forma de não relegarmos, em 
absoluto, a exigência da BNCC quanto ao 
desenvolvimento de competências — e de 
habilidades — sugerimos trabalhar com os 
objetos de conhecimento contemplando-os 
em seus três eixos, conforme proposição de 
Coll (2001): 

I. conteúdos de conceitos;
II. conteúdos de princípios e; 
III. conteúdos de procedimentos. 
 

 Em não podendo desconsiderarmos 
a preparação dos estudantes para exames e 
vestibulares, sugerimos que, ao invés de 
convertermos as matrizes de referências 
na proposta curricular, já pensássemos 
propostas que, também, pudessem 
contemplá-las. Analisando a Matriz de 
Referência do Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM), por exemplo, encontramos 
habilidades que se relacionam com o objeto 
de conhecimento o qual tomamos como 
exemplo nestas orientações.

 Na mesma lógica, consultando Caed 
(2018) ,  e  anal i sando a Matr iz  de 
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Referência  do Sistema Permanente de 
Avaliação do Ceará (SPAECE), também 
identicamos habilidades as quais se 
r e l a c i o n a m  c o m  a s  e l e n c a d a s 
anteriormente.

Habilidades da Matriz de Referência 
do SPAECE relacionadas com as 
Habilidades da BNCC e do ENEM
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 Resolver a situação 
p r o b l e m a  e n v o l v e n d o 
cálculo da probabilidade do 
evento.

 Associar informações 
apresentadas em listas e/ou 
tabelas aos grácos que as 
representam, e vice-versa.

HABILIDADE DE MATEMÁTICA

Fonte: Adaptação das Matrizes de
Referência do SPAECE – Ensino Médio.

14Para a 3ª Série do Ensino Médio.

H2  –  Associar a solução de problemas 
de comunicação, transporte, saúde ou 
o u t r o ,  c o m  o  c o r r e s p o n d e n t e 
desenvolvimento cientíco e tecnológico.

H13 – Reconhecer mecanismos de 
transmissão da vida, prevendo ou 
e x p l i c a n d o  a  m a n i f e s t a ç ã o  d e 
características dos seres vivos.

H17 –  Re l a c i ona r  i n f o rmaçõe s 
apresentadas em diferentes formas de 
linguagem e representação usadas nas 
ciências físicas, químicas ou biológicas, 
como texto discursivo, grácos, tabelas, 
relações matemáticas ou linguagem 
simbólica. (BRASIL, 2015, não paginado, 
grifo nosso).

D42

D76

 Localizar informação 
explícita.

HABILIDADE DE PORTUGUÊS

D1

2.2.4 Objeto(s) de 
Conhecimento



 Contudo, não se trata de, para cada 
objeto de conhecimento, procedermos com 
uma abordagem que contemple as três 
dimensões elencadas acima. Mas, que ao 
trabalharmos os vários objetos de 
conhecimento, componentes de uma 
d e t e r m i n a d a  u n i d a d e / c a p í t u l o , 
opor tun izemos aprendizagens que 
perpassem pelas três dimensões. 
 Finalmente, ao denirmos os objetos 

15de conhecimento, que possamos observar :

I. o próprio livro didático, no caso, Linhares 
at al. (2018);
II. a matriz de referência do Exame 
Nacional do Ensino Médio — ENEM —, vide 
Brasil (2015);
III. bem como, as provas de Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias, aplicadas nas 

16últimas três edições do ENEM ; 

dentre outras referências, é claro. 

 

 D e  n i d o s  o s  o b j e t o s  d e 
c o n h e c i m e n t o ,  e  o s  o b j e t o s  d e 
conhecimento especícos, teremos uma 
referência para a denição dos objetivos 
de aprendizagem. 
 Para Libâneo (2017), os objetivos de 
aprendizagem representam os resultados 
que almejamos alcançar quando da 
t r a n s m i s s ã o - a s s i m i l a ç ã o  d e 
conhecimentos, de conceitos e habilidades. 
Assim, permitindo-nos inferir a relevância e 
a necessidade de, ao elaborarmos a 
proposta curricular, tratarmos com muita 
a t e n ç ã o  e s t e s  e l e m e n t o s ,  p o i s , 
direcionarão “o trabalho docente tendo em 
vista a promover a aprendizagem dos 
alunos”. (LIBÂNEO, 2017, não paginado). 
O autor ainda alerta que os objetivos devem 
ser elaborados com a clareza necessária à 
compreensão não só do Professor, mas 
também, dos estudantes.
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Sistema Sanguíneo AOB e Polialelia

OBJETO DE CONHECIMENTO

15A título de sugestão.
16Sugerimos, como referência, sempre as três últimas edições do 
Exame.

Denição e relação entre antígeno e 
anticorpo. Aglutinogêio/Aglutinina 

versus Antígeno/Anticorpo. 
Monoibridismo mendeliano-Polialelia-
Sistema ABO. Transmissão dos tipos 
sanguíneos ao longo das gerações. 

Transfusões sanguíneas. A genética do 
Fator Rh. Pré-natal da paternidade e 

genética do Sistema ABO. Polialelia em 
pelagem de coelhos.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
ESPECÍFICO

2.2.5 Objetivos de 
aprendizagem

Competência
Especíca

Nº de Habilidades

Conceitos

 Compreensão de 
características comuns de 
objetos, acontecimentos ou 
situações.

Princípios

 Compreensão da 
r e l a ç ã o  c a u s a - e f e i t o : 
modicações sofridas por um 
objeto, acontecimento ou 
situação.

Procedimentos
 Desenvolvimento de 
habilidades e/ou destrezas.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Fonte: Elaborado pelo Autor.



6. CRIAR

 É comum, ao elaborarmos um dado objetivo, fazermos uso de verbos. Todavia, 
precisamos atentar para o sentido que estes verbos carregam consigo, pois, conforme Libâneo 
(2017) representam, desde operações mentais mais simples até operações mais 
complexas. 
 Não para menos, Krathwohl (2002), revisando a Taxonomia de Bloom, lembra-nos que 
os objetivos de aprendizagem, que na referida taxonomia constituem categorias do domínio 
cognitivo, organizam-se em níveis hierárquicos. De forma que, a consolidação de um 
domínio cognitivo mais simples é pré-requisito para a consolidação de um domínio mais 
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complexo . Desconsiderar essa lógica pode impacta negativamente no processo de 
aprendizagem. E sobre este raciocínio, Ferraz e Belhot (2010), didaticamente, apresentam o 
esquema abaixo:
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17Ferraz e Belhot (2010) lembram que essa hierarquia, eventualmente, pode ser quebrada. Por exemplo: determinados 
conteúdos podem ser mais facilmente assimilados se, primeiramente, forem aplicados, para só depois, serem explicados.

4. ANALISAR

2. ENTENDER

3. APLICAR

1. LEMBRAR

 Além do mais, Ferraz e Belhot (2010) apontam algo importante, em especial, sobre o 
sentido dos verbos e substantivos utilizados na elaboração de um dado objetivo de 
aprendizagem:

 Raticando, pois, a necessidade de um olhar atento quando da denição dos objetivos 
de aprendizagem. Anal, é o objetivo de aprendizagem que orientará o que nossos 
estudantes precisam aprender; quais as estratégias didáticas e metodológicas para 
garantirmos a aprendizagem almejada; e onde estará o foco do processo avaliativo.

Fonte: Ferraz e Belhot (2010).

Categorias do Domínio Cognitivo propostas por Bloom [revisada]

[...] verbos e substantivos deveriam pertencer a dimensões separadas na qual os 
substantivos formariam a base para a dimensão conhecimento (o que) e verbo para a 

dimensão relacionada aos aspectos cognitivos (como).
................................................

[...] em cada objetivo, o gerúndio do verbo possibilita que seja esclarecido o “quê” e 
“como” avaliar, e se o objetivo foi ou não alcançado. 

(FERRAZ; BELHOT, 2010, p.429, grifo nosso).

5. SÍNTETIZAR



 Uma vez denido o que ensinar, Coll 
(2001) nos lembra que o olhar docente não 
pode prescindir de focar, também, no 
quando ensinar, no como ensinar, e no 
como avaliar. Algo, inclusive, asseverado 
por Young (2014), anal, não podemos 
dissociar o currículo das práticas de ensino. 
E se o nosso propósito é, exatamente, 
fomentar que as práticas didáticas sejam 
orientadas por uma proposta curricular, 
advogamos pertinentes tais reexões.

 Logo de início, duas situações 
p r e c i s a m  s e r  o b s e r v a d a s :  I .  o 
sequenciamento das atividades/tarefas; e II. 
o tratamento dispensado aos conteúdos. 
Haja vista que tais ações contribuirão para a 
concreção dos objetivos de aprendizagem, 
e por conseguinte, das intenções educativas. 
Sobre o primeiro ponto, Coll (2001) nos 
orienta pensarmos em atividades/tarefas 
que oportunizem um itinerário formativo 
respeitando a seguinte lógica: iniciarmos 
com tarefas que exigem habilidades mais 
básicas para, só depois, avançarmos para 
as que demandam habilidades mais 
complexas. Exemplicando:

Sequenciando as tarefas/atividades

Objetivos de Aprendizagem dos 
O b j e t o s  d e  C o n h e c i m e n t o 
referentes ao Sistema Sanguíneo 
ABO e Polialelia

• Listar os genótipos do Sistema 
Sanguíneo ABO  e do Fator Rh, 
deduzindo-os a partir dos fenótipos 
apresentados;

• Exp l i ca r  o  porquê  do  s i s t ema 
sanguíneo ABO ser um caso de 
Polialelia, compreendendo tratar-se de 
u m a  d e t e r m i n a ç ã o  g e n é t i c a 
condicionada por mais de dois alelos;

• Resolver problemas envolvendo o 
Sistema Sanguíneo ABO e Fator Rh, 
aplicando as regras básicas de 
probabilidades na denição das 
proporções fenótipas/genótipas;

• Comparar a Polialeila manifestada 
pelo Sistema Sanguíneo ABO, com a 
manifestada pela pelagem em coelhos, 
reconhecendo que ambas  são 
características condicionadas por mais 
de dois alelos.

• J u s t i  c a r  p o r q u e  o  t e s t e  d e 
paternidade, em algumas situações, 
pode ser substituído pela tipagem 
sangu ínea ,  demons t rando  t a l 
possibilidade sob a abordagem 
genotípica;

• Descrever a relação anticorpo-
antígeno, contextualizando-a com a 
relação das aglutinas e aglutinogênios;

• J u s t i  c a r  a  n e c e s s i d a d e  d e 
conhecermos o nosso tipo sanguíneo, 
explicando as transfusões sanguíneas 
possíveis;

• Defender a importância da realização 
do exame pré-natal em função da 
genética do Fator Rh, analisando o 
g r a u  d e  c o n h e c i m e n t o  d a s 
jovens/mu lhe res  ace r ca  des te 
p r o c e d i m e n t o ,  b e m  c o m o ,  a 
disponibilidade do serviço pelos 
orgãos de saúde.
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Fonte: Elaborado pelo Autor.

2.3 QUANDO E 
COMO ENSINAR

2.3.1 Quando Ensinar

Reação antígeno-anticorpo1º

Transfusões possíveis2º



 Ao tratar do Pacto Interfederativo no 
âmbito da BNCC, Brasil (2018a) nos lembra 
da histórica desigualdade educacional 
brasileira. Diante de tal quadro, chama-nos 
atenção para que as decisões curriculares, 
didáticas e metodológicas, bem como, o 
planejamento educacional, e as rotinas 
escolares, sejam adotadas objetivando a 
superação de tal realidade. O ensino, pois, 
conduzido pelo princípio da equidade, 
representa um caminho promissor 
para/com o rompimento dessa conjuntura. 
Equidade a qual implica reconhecermos 
que os estudantes possuem necessidades 
educacionais diversas e que precisam ser 
consideradas. 

 Não há como garantirmos que os 
estudantes aprendam sobre as transfusões 
sanguíneas — compatíveis/incompatíveis 

18— caso não tenham a compreensão  da 
relação estabelecida entre antígenos e 
anticorpos. Logo, ao trabalharmos com o 
Sistema Sanguíneo ABO e Polialelia, será 
imprescindível alguma atividade que 
diagnostique o nível de conhecimento dos 
alunos acerca da relação antígeno-
anticorpo. Até como forma de intervirmos 
sobre as lacunas que podem obstar a 
concreção do objetivo de aprendizagem.
 Quanto ao segundo ponto, Coll 
(2001) propõe formas variadas pelas quais 
os conteúdos podem ser abordados, 
p o d e n d o  a t é ,  c o n t r i b u i r  c o m  o 
desenvolvimento das competências exigidas 
pela BNCC. O propósito de Coll (2001), 
contudo, é de que organizemos os 
conteúdos de forma a trabalhá-los não só 
do ponto de vista conceitual, mas também, 
dos princípios e dos procedimentos:

Alguns exemplos sobre como 
poderíamos abordar os conteúdos 
de acordo com as orientações de 
Coll (2001) 
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Competência
Especíca

Nº de Habilidades

Conteúdos
de Conceito

objetivam a compreensão das 
características comuns de 
objetos, acontecimentos ou 
s i t u a ç õ e s :  o  q u e  é 
aglu t inogênio;  o  que é 
aglutinina;

objetivam a compreensão da 
relação de causa e efeito, ou 
seja, as modicações que um 
objeto, acontecimento ou 
si tuação, podem sofrer: 
aglutinogênio A em sangue 
Tipo B induzirá a produção de 
aglutinas Anti-A;

Conteúdos
de Princípio

objetivam o desenvolvimento 
de habilidades ou destrezas: 
identicar o tipo sanguíneo a 
partir da observação das 
reações de aglutinação.

Conteúdos de
Procedimentos

• O que é, e o que não é Polialelia?
• O que é Eristroblastose Fetal?
• Quais os tipos sanguíneos do 

Sistemas ABO?

CONTEÚDOS DE CONCEITO

• Identicar possíveis doadores de 
sangue;

• Orientar outras pessoas acerca da 
necessidade, utilidade e 
importância em saber o tipo 
sanguíneo e o Fator Rh;

• Identicar os tipos sanguíneos a 
partir das reações entre 
Aglutinogênio e Aglutininas;

CONTEÚDOS DE PROCEDIMENTOS

• Transfusões sanguíneas 
incompatíveis;

• Gestante com fator Rh ignorado e 
os riscos para a saúde da criança.

CONTEÚDOS DE PRINCÍPIOS

2.3.2 Como Ensinar

Fonte: Elaborado pelo Autor.

18Isso, por vários motivos: não lembrarem mais do assunto; não 
terem sido submetidos a um processo de aprendizagem 
signicativa; dentre outras possibilidades.



 Relegar os conhecimentos prévios 
não impedirá os estudantes de aprender. 
Todavia, o farão pela via da memorização, 
não da aprendizagem signicativa. Tavares 
(2008) nos explica o porquê disso: ao se 
deparar com uma nova informação, o aluno 
pode, simplesmente, absorver o conteúdo 
de forma literal, congurando-se em uma 
a p r e n d i z a g e m  m e c â n i c a  —  p o r 
memorização —. Prova disso é que, de 
posse da nova informação, o discente fará 
uso da mesma reproduzindo-a tal e qual 
como a recebeu. Não sendo capaz de 
aplicar o que apreendeu na resolução de 
problemas equivalentes, ou, em outros 
contextos. 
 Por outro lado, ao apresentarmos 
uma nova informação, relacionando-a com 
aquela(s) já existente(s) no repertório 
cognitivo do estudante, este construirá 
novos signicados para a informação 
apresentada, desta feita, deixando de 
apreendê-la de forma literal, construindo 
conhecimento e aprendendo de forma 
signicativa.

 Recio e Rasco (2013) também 
advogam que a prática docente deve 
considerar as diversidades educacionais 
dos estudantes. Isso porque, reconhecem a 
necessidade de levarmos em consideração 
os conhecimentos prévios trazidos pelos 
alunos. Pois, como cada discente chega à 
escola com sua própria bagagem de 
conhecimentos, não podemos adotar um 
método único de ensino. 
 Ainda no início da década de 80, 
Calfee e Hedges (1981) já advogavam a 
adoção de métodos de ensino diversos, haja 
vista que a velocidade; a precisão; e a 
qualidade das respostas; variavam de 
estudante para estudante.  
 Tais pensamentos, de fato, raticam 
a  n e c e s s i d a d e  d e  l e v a r m o s  e m 
consideração os conhecimentos prévios dos 
e s t u d a n t e s .  I s s o  p o r q u e ,  é  n o s 
conhecimentos prévios que as novas 
aprendizagens poderão se ancorar.

 E considerando os objetos de 
conhecimento, que aqui adotamos como 
exemplo, de uma forma mais didática, 
apresentamos o porquê de julgarmos 
necessário um olhar mais criterioso sobre os 
conhecimentos prévios:

Conhecimentos Prévios versus 
Objeto de Conhecimento
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Fonte: Elaborado pelo Autor.

[...] um conteúdo é aprendido de forma 
signicativa quando se articula com 
outras ideias, conceitos ou proposições 
relevantes e inclusivos disponíveis na 
es t ru tu ra  cogn i t i va  do  su je i to , 
funcionando como âncoras. Nessa 
interação, ocorre um processo de 
modicação mútua tanto da estrutura 
cognitiva prévia como do material que é 
aprendido. (FERRO; PAIXÃO, 2017, 
p.55, grifo nosso).

Sistema Sanguíneo ABO e 
Conhecimento

OBJETO DE ESTUDO

APRENDERÁ ISSO

• Compreendem o fato a Primeira Lei 
de Mendel?

• Sabem deduzir Genótipo a partir 
dos Fenótipo?

• Resolvem problemas referentes a 
Primeira Lei de Mendel? 

• Compreendem a reação Antígeno-
Anticorpo?

CONHECIMENTOS PRÉVIOS

SABENDO DISSO



 Nes ta modal idade,  reunimos 
a t i v i d a d e s  q u e  d e v e m  a c o n t e c e r 
observando uma frequência regular: se em 
todas as aulas; se toda semana; se a cada 
quinze dias; se mensalmente; dentre outras 
possíveis escalas de tempo. A natureza 
dessas atividades reside no fato de que as 
habi l idades não são consolidadas 
oportunizando remotos momentos de 
interação entre o estudante e o objeto de 
conhecimento. 
 Tomaremos como exemplo a 
habilidade contemplada abaixo:

 Não será resolvendo um único 
problema de herança genética mendeliana, 
no contexto do Sistema Sanguíneo ABO, que 
o estudante será capaz de prever, com 
destreza, os possíveis tipos de sangue/Fator 
Rh ao longo de uma determinada 
genealogia. Não será interpretando um 
único caso de transfusão sanguínea que o 
aluno compreenderá quais transfusões são 
possíveis, e quais são incompatíveis.
 A  segui r,  apresentamos dois 
exemplos de Atividades Permanentes que 
poderiam ser implementas a m de 
oportunizarem a vivência com essa 
modalidade organizativa de atividades: a 
roda de notícias e o brainstorming.

 Por m, lembramos que a prática de 
e n s i n o  n ã o  p o d e  p r e s c i n d i r  d a s 
intervenções pedagógicas. Embora não 
possamos prever, de antemão, quais os 
t i p o s  d e  i n t e r v e n ç õ e s  a  s e r e m 
implementadas, criando um inventário das 
mesmas, Coll (2001) nos apresenta uma 
singela, mas, importante contribuição: 
precisamos investir em atividades/ações 
que trabalhem os erros apresentados 
pelos alunos; oportunizem o confronto 
entre pontos de vista diferentes; e 
orientem/sugiram aos estudantes como 
abordar e gerenciar as tarefas de 
aprendizagem. 

 Considerando que um dos pilares da 
BNCC, apresentado por Brasil (2018a), é o 
foco no desenvolvimento de competências, 
ao elaborarmos uma proposta curricular, 
s u g e r i m o s  o l h a r  p a r a  a s  v á r i a s 
modal idades de organização das 
atividades. Haja vista deduzirmos não ser 
p o s s í v e l  a  c o n s e c u ç ã o  d e  u m a 
competência sem o desenvolvimento de 
alguma, ou, de várias habilidades. E para 
isso, Ceará (2014) orienta um trabalho 
p e d a g ó g i c o  a p o i a d o  e m  v á r i a s 
modal idades  o rgan i za t i vas ,  po i s , 
poderemos atender às diversas demandas 
advindas do planejamento pedagógico. 
 R e u n i n d o  a s  a t i v i d a d e s  e m 

19modalidades organizativas , Ceará (2014) 
sugere que observemos cinco modalidades:

I. atividades permanentes;
II. atividades de sistematização;
III. atividades ocasionais;
IV. projetos; e V. sequências de atividades. 
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2.3.2.1 Modalidades 
organizativas de atividades como 
estratégias metodológicas

I ATIVIDADES PERMANENTES

Interpretar resultados e realizar 
p r e v i s õ e s  s o b r e  a t i v i d a d e s 
experimentais, fenômenos naturais e 
processos tecnológicos, com base nas 
noções de probabilidade e incerteza, 
reconhecendo os limites explicativos das 
ciências.

EM13CNT205

Fonte: adaptação da BNCC.

19Na subseção seguinte, apresentamos alguns exemplos de atividades referentes a cada uma das 
modalidades organizativas de atividades ora apresentadas —  autorais e de outros autores.



 

 P a r a  a l é m  d o  o b j e t o  d e 
conhecimento aqui adotado como exemplo, 
poderíamos sugerir, sempre antes de 
iniciarmos um novo conteúdo, realizarmos 
uma atividade do tipo roda de notícias. 
Nesta atividade, dois alunos trariam e 
apresentariam alguma notícia/informação, 
relacionada com o que viria a ser estudado, 
coletada no nal de semana e em meio 

20digital. Tais estudantes  apresentariam a 
notícia/informação para os colegas, estes 
por sua vez, poderiam comentar e intervir, e 
o Professor faria as devidas ponderações e 
mediação. Com esta prática poderíamos 
fomentar o desenvolvimento de várias 
competências gerais da BNCC.

Competências Gerais que podem 
ser desenvolvidas com as rodas de 
notícias

 Out ro  exemplo  de  A t i v idade 
Permanente que poderíamos contemplar 
em nosso repertório didático-metodológico 
seria a prática do brainstorming, ou, 
tempestade de ideias. Embora Oliveira 

(2018) explique que seu objetivo seja o 
compartilhamento de ideias sobre um dado 
objeto, buscando soluções criativas e 
originais, o utilizaríamos para levantar os 
conhecimentos prévios dos estudantes, 
sempre antes da introdução de um novo 
objeto de conhecimento.
 A m de incrementarmos ta l 
a t i v i d a d e ,  e  o  m a i s  i m p o r t a n t e , 
diagnosticarmos com agilidade os 
conhecimentos prévios dos estudantes, 
Google (2015) disponibiliza a plataforma 
Google Documentos. Através da mesma, e 
conectados aos seus smartphone, cada 
estudante poderia manifestar o que 
entendesse sobre um dado objeto de 
conhecimento, e em tempo real, o Professor 
consolidaria todas as manifestações em 
uma nuvem de palavras.

Exemplo de nuvem de palavras que 
pode ser construída de forma 
compartilhada, em tempo real, com 
os estudantes

 Extrapolando a dimensão cognitiva, 
alunos não saberão trabalhar em equipe se 
esta prática não for vivenciada com 
f r e q u ê n c i a .  B e m  c o m o ,  n ã o 
compreende rão  o s  ob je t i vo s  de 
aprendizagem — que precisam dar conta 
— ca so  não  s e j am  r e tomados  e 
esclarecidos, frequentemente, pelo 
Professor. 
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RODA DE NOTÍCIA

Competências Gerais Desenvolvidas

Conhecimento 01

Melhor entender e 
explicar a realidade 
Continuar aprendendo.

Conhecimento 04

Compartilhar e 
expressar informações, 
ideias e sentimentos.

Conhecimento 05

Acessar, comunicar, 
produzir informações e 
conhecimento.

Fonte: adaptação da BNCC.

BRAINSTORMING

20Os quais revezariam ao longo do estudo dos vários Objetos de 
Conhecimento.



 Como toda proposta curricular 
apresenta intenções educativas, que serão 
concretizadas à medida que os objetivos de 
aprendizagem forem consol idados, 
necessitamos lançar mãos das Atividades 
de Sistematização. Ceará (2014) explica 
que as mesmas se constituem em atividades 
estruturadas a partir de objetivos claros — 
c o n t e m p l a n d o  o s  o b j e t i v o s  d e 
aprendizagem almejados —, visando à 
sistematização, a consolidação, e até 
mesmo, a ampliação dos conhecimentos 
por parte dos estudantes. 
 Ainda de acordo com Ceará (2014), 
as Atividades de Sistematização costumam 
ser aplicadas ao constatarmos que um 
objetivo de aprendizagem não está/foi 
devidamente consolidado. Anal, seu 
objetivo está em favorecer a consolidação 
de conceitos, princípios e operações. Um 
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jogo , por exemplo, através do qual os 
estudantes possam demonstrar o que 
compreenderam sobre as transfusões 
sanguíneas — compatíveis e incompatíveis 
— compõe um dos vários exemplos de 
atividades que atendem ao propósito desta 
modalidade organizativa.

 Para Ceará (2014) as Atividades 
Ocasionais também se conguram em 
atividades de oportunidade. Haja vista 
encon t ra rmos ,  ne s t a  moda l i dade 
organizativa, uma grande oportunidade de, 
aproveitando a curiosidade emergente dos 
alunos, potencializarmos o processo de 
concreção dos objetivos de aprendizagem.
 Em outras palavras, as Atividades 
Ocasionais surgem, por exemplo, a partir 
de um tema e/ou demanda apresentada 
pelos estudantes, a qual não estava 
prevista no planejamento inicial das 
aulas.

 Quando um estudante comenta ter 
ouvido falar que a paternidade de uma 
criança nem sempre é feita através do teste 
de DNA, mas também, sabendo o tipo de 
s a n g u e  d o s  p a i s ,  t e m o s  a í  u m a 
opor tun idade  de ,  aprove i tando a 
curiosidade do aluno, potencializar o 
t rabalho com um dado obje to  de 
conhecimento. Outra situação a qual pode, 
e deve, motivar-nos a empreender os 
ajustes necessários no planejamento 
original, dá-se quando um dos alunos 
apresenta alguma dúvida. Poderíamos, 
pois, “[...] aproveitar esse momento e 
organizar uma atividade de reexão 
coletiva.” (CEARÁ, 2014, p.120, grifo 
nosso). 

Exemplo de informações que 
podem suscitar a curiosidade dos 
estudantes: as letras e o sinal +/- na 
farda de alguns prossionais

 Ao tratar sobre Educação Integral na 
BNCC, Brasil (2018a) propõe que os 
estudantes sejam protagonistas do seu 
processo de aprendizagem. Apelo o qual é 
reiterado nos textos das várias Áreas do 
Conhecimento.
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II ATIVIDADES DE
SISTEMATIZAÇÃO

21Maiores informações: 
http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo
.php?conteudo=1326

III ATIVIDADES OCASIONAIS

IV PROJETOS



 E trabalhar com Projetos representa 
um viés pedagógico que possibilita o 
exercício do protagonismo. Anal, 
conforme explicita Ceará (2014), essa 
p r á t i c a  d e m a n d a  u m a  l e g í t i m a 
reorganização dos papeis entre Professor e 
Aluno. Os docentes assumem a função de 
mediadores do processo: articulando o(s) 
tema(s) ;  or ientando os obje tos de 
conhecimento; e denindo os objetivos de 
aprendizagem a serem alcançadas. 
Entretanto, quem executará a investigação, 
de fato, serão os próprios estudantes.
 Os projetos ainda podem fomentar o 
desenvolvimento de várias “habilidades 
(práticas, cognitivas e socioemocionais), 
atitudes e valores [...]”. (BRASIL, 2018a, 
p.8). A saber, um trabalho pedagógico 
dessa natureza demandará dos estudantes:

I. a implementação de uma construção 
coletiva, requerendo atitudes tais como 
empatia e colaboração;
II. o exercício de várias habilidades tais 
como: levantar e investigar as causas de 
um problema; acessar e produzir 
informações; formular e defender ideias; 
resolver problemas e criar soluções; 
expressar e partilhar informações; dentre 
outras. 
 Entretanto, tal vivência não carece, 
obrigatoriamente, e ao menos quando das 
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primeiras experiências , observar todo o 
rigor cientíco e acadêmico, inclusive, 
podendo seguir as orientações propostas 
por Barbosa e Horn (2008) no que diz 
respeito à estruturação de um projeto 
escolar: 

I. denição do problema;
II. denição das ações;
III. coleta dos dados/informações;
IV. sistematização e reexão sobre as 
informações coletadas;
V. documentação; 
VI. comunicação.

 Cabe-nos lembrar ainda, que o 
trabalho com projetos oportuniza o 
exercício da interdisciplinaridade, algo 
também orientado por Brasil (2018a). Até 
porque, de acordo com Ceará (2014), esta 
prática propõe a resolução de um 
problema, o qual emerge entre alunos e 
professores, e na maioria das vezes, 
apresenta uma natureza multidimensional. 
Exigindo, pois, a consecução de diferentes 
tarefas para as quais devemos lançar mãos 
das  vár ias  formas de l inguagens, 
extrapolando as da Biologia — em nosso 
caso —, e até mesmo, da Área das Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias.
 Finalmente, Ceará (2014) nos alerta 
sobre um ponto muito relevante: não 
e s q u e c e r m o s  d o s  o b j e t i v o s  d e 
aprendizagem, e  das habi l idades 
previstas. Para tanto, devemos monitorar 
todo o desenvolvimento e as fases do 
projeto, buscando o devido feedback acerca 
do que os alunos aprenderam, ou não, com 
a implementação de tal atividade.

 De acordo com Ceará (2014), esta 
modal idade organ iza t i va  cos tuma 
apre sen ta r  vá r ia s  denominações . 
Entretanto, podemos armar que o que 
importa, de fato, seja a lógica que orienta o 
trabalho com Sequências de Atividades. 
Pois, ao tratarmos de uma Sequência 
Didática — outra denominação para essa 
prática — não podemos prescindir de 
compreender, devidamente, o signicado 
do termo sequência. Este termo pressupõe 
que as atividades sejam organizadas de 
forma progressiva, ou seja, se desdobrem 
etapa por etapa.
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22Sobretudo, onde a prática pedagógica de projetos ainda seja 
inexistente ou incipiente.

V SEQUÊNCIAS DE ATIVIDADES



 Embora gurando como um dos 
vários t ipos de atividades que ora 
apresentamos, na verdade, as Sequências 
Didáticas não consistem em uma atividade 
em si, em um método. Mas, pelo fato de 
pressuporem a ordenação e articulação 
entre atividades diversas, Zabala (2014) as 
d e  n e  e n q u a n t o  u m a  p r o p o s t a 
metodológica, uma forma de ensinar. 
Permitindo-nos, assim, deduzir a riqueza 
metodológica na qual estão imbuídas: 
poderem contemplar não um, mas, 
variados métodos.
 Não basta, contudo, esperar que os 
alunos consolidem determinado objetivo de 
aprendizagem, simplesmente, pelo fato de 
serem submetidos à uma Sequência de 
Atividades. Calácia (2017) explica que as 
atividades de uma sequência devem, 
inicialmente, considerar o nível de 
conhecimento no qual os estudantes se 
encontram. Ou seja, caso apresentem um 
nível básico de conhecimento, básico 
deverá ser o nível de exigência da primeira 
atividade, pois, posteriormente será 
progressivamente ampliado. 
 Por m, Ceará (2014) reitera 
re levan tes  pon tos  que  devem se r 
observados ao optarmos por trabalhar com 
uma Sequência de Atividades:
I. denição explícita dos objetivos de 
aprendizagem;
II. denição explícita dos objetos de 
conhecimento — conceitos, atitudes e/ou 
procedimentos —;
III. determinação dos períodos em que 
c a d a  a t i v i d a d e  a c o n t e c e r á . E 
diferentemente da modalidade organizativa 
dos Projetos, o foco estará na consolidação 
dos  ob je t i vos  de  aprend i zagens 
almejados, sem haver a necessidade de 
comunicarmos o produto nal do trabalho.

 Um Planejamento bem estruturado, 
na ótica de Ceará (2014), pressupõe 
contemplarmos a utilização, com a devida 
f r e q u ê n c i a ,  d a s  m o d a l i d a d e s 
organizativas. E em sendo compartilhadas 
e discutidas com os estudantes, nos 
direcionarão para uma rotina didático-
pedagógica signicativa. Haja vista que a 
não adoção de modalidades organizativas 
variadas pode obstar o desenvolvimento 
dos objetivos de aprendizagem. 
 Exemplicando: ao relegarmos a 
implementação das  A t i v idades  de 
Sistematização, prescindimos de um 
importante farol a sinalizar a consolidação, 
ou não, de um objetivo de aprendizagem.
 Ademais ,  para Nery  (2007) , 
trabalhar com variadas modalidades 
organizativas é reconhecer que os alunos 
aprendem de forma, e em tempos 
diferentes. Assim sendo, variando as formas 
com a qual organizamos o trabalho e o 
t e m p o  p e d a g ó g i c o ,  f o m e n t a m o s 
oportunidades diferenciadas para os 
vários pers de estudantes, aumentando 
assim, a probabilidade de conduzirmos 
uma prática educativa menos excludente.
 Por m, cabe-nos esclarecer que o 
objetivo desta seção é apresentar propostas 
sobre como podemos elaborar cada um dos 
tipos de modalidades organizativas. Anal 
de contas, reunidas em uma rotina didática 
signicativa “[...] possibilitam um ensino 
e s t r u t u r a d o ,  c o n d i z e n t e  c o m  a s 
necessidades dos alunos e capazes de 
a m p l i a r  s u a s  o p o r t u n i d a d e s  d e 
aprendizagem.” (CEARÁ, 2014, p.130). 
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2.3.2.2 Exemplos de 
Modalidades Organizativas
de atividades



LEVANTANDO CONHECIMENTOS PRÉVIOS
Série: aplica-se a qualquer uma das séries do Ensino Médio
Periodicidade: sempre antes da introdução de um novo conteúdo
Duração: até 15 minutos

Justicativa:
Considerando a relevância pedagógica de observarmos os conhecimentos prévios, antes de 
iniciarmos o estudo de um novo objeto de conhecimento, necessário se faz levantarmos e 
mapearmos o que os nossos estudantes já sabem. Até porque, tais conhecimentos funcionam 
como subsunçores, permitindo que as novas informações, neles, possam se ancorar. E assim 
sendo, criaremos situações de aprendizagem nas quais, tanto as informações pré-existentes, 
como as novas, passam a ganhar um novo signicado.

23Objetivos :
Antígenos e Anticorpos:
1.Averiguar o que os estudantes sabem acerca do que são Antígenos e Anticorpos;
2.Vericar se os estudantes conseguem relacionar Antígenos e Anticorpos.
Primeira Lei de Mendel:
1.Averiguar a compreensão dos estudantes quanto aos conceitos de Genótipo e Fenótipo;
Levantar o que os estudantes aprenderam sobre Monoibridismo — no contexto da Primeira Lei 
de Mendel —.
Materiais Necessários
Tarjetas de cartolina ou cartolina dupla-face; pinceis; ta gomada; tarjetas com perguntas 
orientadoras/direcionadoras; smartphone e internet [opcional].

Referência Bibliográca
Atividade sugerida pelo próprio Autor.
G O O G L E .  D o c u m e n t o s :  C r i e  d o c u m e n t o s  i m p a c t a n t e s .  2 0 1 5 .  D i s p o n í v e l  e m : 

24<https://www.google.com/docs/about/>. Acesso em: 27 jan. 2020.
Passo a Passo da Atividade
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EXEMPLO DE ATIVIDADE PERMANENTE 

3. Expirado o tempo disponibilizado, o 
Professor recolherá as tarjetas com as 
respostas dos estudantes, e de acordo com 
as perguntas fe i tas,  as axará no 
quadro/lousa, organizando-as em colunas. 
I s s o  p o s s i b i l i t a r á  i d e n t i  c a r  o s 
conhecimentos prévios trazidos pelos 
estudantes.
4. De posse dos conhecimentos prévios 
da turma, o Professor fará as devidas 
p o n d e r a ç õ e s ,  e s c l a r e c i m e n t o s  e 
orientações, bem como, poderá direcionar 
alguma atividade de recuperação ou 
revisão da aprendizagem. 

1. Esclarecer o objetivo da atividade, 
ressaltando sua importância pedagógica 
antes de dar início ao novo objeto de 
conhecimento.
2. Entregar tarjetas aos alunos com 
perguntas orientadoras do tipo: O que você 
entende por Anticorpos? O que você 
entende por Antígeno? O que você entende 
por Genótipo? Dê um exemplo de 
Genótipo? O que você entende por 
Fenótipo? Dê um exemplo de Fenótipo? 
Conceder até 1 minuto por pergunta.
23Considerando o objeto de conhecimento Sistema Sanguíneo 
ABO e Polialelia.
 24Caso optem por realizar a atividade utilizando smartphone e 
internet.



Observação
 Visando otimizar o tempo de execução da atividade, poderíamos realizá-la fazendo 
uso dos smartphone dos estudantes, e da internet. O Professor compartilharia o link com o 
arquivo do Google Docs, via Documentos Google, com o Complemento Word Cloud 
Generator já instalado. Desta feita, ao invés de entregar tarjetas com as perguntas 
direcionadoras, o Professor compartilharia links com cada um dos questionamentos. A 
vantagem é que, ao nal, poderia gerar, instantaneamente, uma nuvem de palavras para 
cada pergunta, facilitando o acesso ao consolidado dos conhecimentos prévios dos alunos.
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EXEMPLO DE ATIVIDADE DE SISTEMATIZAÇÃO

JOGO O SANGUE QUE SALVA
Série: 3ª Série do Ensino Médio
Periodicidade: ao nal do trabalho com os objetos de conhecimento especícos Transfusões 
Sanguíneas e a Genética do Fator Rh.
Duração: 01 aula.

Justicativa:
Uma vez que nos propomos a orientar nossa prática de ensino, guiando-nos por uma 
proposta curricular, deveremos nos esforçar para que os objetivos de aprendizagem, e as 
habilidades, possam ser consolidados. E nestas orientações, prevemos objetivos de 
aprendizagem relacionados com: I. a relação entre Aglutininas e Aglutinogênios; e II. 
transfusões sanguíneas possíveis.  Conforme Nery (2007), uma Atividade de Sistematização 
tem como objetivo, justamente, a “xação” dos conteúdos trabalhados, e podem também, se 

congurar em uma experiência lúdica como jogos desta natureza.

Objetivos: 
1. Descrever a relação antígeno-anticorpo, contextualizando-a com a relação entre 
aglutininas e aglutinogênios.
2. Justicar a necessidade de conhecermos o nosso tipo sanguíneo, explicando as 
transfusões sanguíneas possíveis.
Habilidades:
Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais e fenômenos 
naturais.

Materiais Necessários
Materiais impresso tais como: modelos de bolsa de sangue; modelos de dados; material 
de consulta rápida sobre as transfusões/tipos de sangue; tesouras e cola.
Referência Bibliográca:
PLIESSNIG, Alfredo Francisco. Jogos e práticas: Jogo Sangue que Salva. 2015. Disponível 
em:<http://www.biologia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=132
6>. Acesso em: 28 fev. 2020.
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4. Tendo arremessado os 04 dados, o 
jogador deverá identicá-los, observando a 
seguinte ordem: 1º: o tipo de sangue 
testado [observará as reações apresentadas 
nos 03 primeiros dados já mencionados: 
dado com Anti-A, dado com Anti-B, e dado 
com Anti-Rh]; 2º: sangue conhecido 
[observará o dado octaédrico]; e 3º: 
sentido da doação [dado que indica o 
sentido da doação entre sangue testado e 
sangue conhecido].

5. Considerando o sentido da doação, o 
jogador deverá comparar os dados entre 
sangue testado e sangue conhecido. 

6. Caso a transfusão seja possível, deverá 
empurrar a aba do cartão com o desenho 
de bolsa de sangue até a medida de nível 
01. 

7. Caso a doação não seja possível, a vez 
passa para o próximo jogador.

Passo a Passo da Atividade

1. Pode ser jogado individualmente, em 
duplas, ou, em grupos. Enm, conforme o 

25Professor aprouver .

2. Cada jogador receberá uma bolsa de 
sangue — vide Anexo A — a qual, 
inicialmente, estará representada como 
“cheia”.

3. Cada jogador, em sua vez, jogará 04 
dados [03 dados com os tipos de sangue 
testados; 01 dado com o sentido da 
doação; e 01 dado com o sangue 
conhecido]. Sendo que, quem iniciará o 
jogo será aquele que obtiver o tipo 
sanguíneo Doador Universal [dado 
octaédrico].  

Observação:
I. Caso o jogador da vez não perceba ser possível a doação, o primeiro 
jogador a percebê-la, e informá-la, poderá baixar um (01) nível de sua bolsa de 
sangue. O jogo seguirá na sequência que sucede o jogador que observou a 
compatibilidade na doação, não identicada pelo jogador da vez. 
II. Vencerá o jogo aquele que primeiro esvaziar sua bolsa de sangue.
III. O jogo poderá continuar até que todos tenham esvaziado suas bolsas de 
sangue, não havendo, pois, vencedor ou perdedor. Nesse caso, teremos Todos 
Salvos pelo Sangue!
IV. O jogo poderá ser realizado em equipes. Cada equipe com sua bolsa de 
sangue e, seus respectivos dados. 
Para facilitar o jogo, e a esperada xação do aprendizado, poderão ser 
disponibilizadas aos jogadores as informações presentes no Anexo B.

25Originalmente, é jogado individualmente. 



INFORMAÇÕES NA FARDA DE UM POLICIAL MILITAR
26Periodicidade: conforme a necessidade

Duração: até 40 minutos

Justicativa:
De acordo com Ceará (2014) existem duas condições de grande relevância que justicam o 
uso desta modalidade organizativa: I. aproveitar o interesse dos alunos; e II. aproximar-nos 
de uma proposta de ensino contextualizada. Anal, vejamos: um aluno chega à sala 
perguntando o que signica aquela letra e aquele sinal [positivo ou negativo] que sempre 
aparecem após o nome do policial, inscritos na farda do mesmo. Considerando estarmos 
trabalhando com o objeto de conhecimento SISTEMA SANGUÍNEO ABO, temos a 
oportunidade de contemplarmos as duas condições mencionadas anteriormente: I. ao trazer 
essa dúvida para sala, o aluno demonstra algum interesse, inclusive, o de obter o devido 
esclarecimento. E poderemos esclarecê-lo fazendo uso dos próprios objetos de conhecimento 
especícos previstos em nosso planejamento. Ao nal, prestados os devidos esclarecimentos 
ao estudante, não só a informação trazida por ele terá um novo signicado, como também, os 
assuntos que serão abordados; II. ao acolhermos uma dúvida que procede do cotidiano dos 
estudantes — algo que observaram/observam no dia a dia —, podemos fomentar uma prática 
de ensino contextualizada. Isso porque, de acordo com Santos (2007a), abordamos 
situações reais articuladas com temas sociais, permitindo uma discussão transversal aos 
conteúdos e conceitos cientícos: por que o tipo de sangue e o fator Rh precisam car explícitos 
na farda de um policial? Alguma relação com as condições de trabalho do mesmo? Por que 
estão mais sujeitos a uma transfusão sanguínea? Nossos equipamentos/serviços de saúde 
atuam com a devida agilidade?

Objetivos:
1. Justicar a necessidade de conhecermos nosso tipo sanguíneo, explicando as 
transfusões sanguíneas possíveis.
Habilidades:
1. Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais e fenômenos 
naturais.
Materiais Necessários:
Imagens de fardamentos diversos nos quais são evidenciados o tipo de sangue e o fator Rh do 
prossional; imagens com situações prossionais demonstrando o risco de lesões que podem 
culminar em processos hemorrágicos; datashow; e impressos: textos de apoio sobre 
transfusão sanguínea.

Referência Bibliográca:
VIEIRA, André de Ridder. Rodas de conversa também são boas estratégias para os adultos. 2015. Disponível 
em: <https://gestaoescolar.org.br/conteudo/1197/rodas-de-conversa-tambem-sao-boas-estrategias-para-
os-adultos>. Acesso em: 30 jan. 2020.

VASCONCELOS, Yuri. O que acontece com quem recebe uma transfusão de sangue errado? As complicações 
podem ser sérias. 2011. Disponível em: <https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-acontece-com-
quem-recebe-uma-transfusao-de-sangue-errado/>. Acesso em: 31 jan. 2020. 
NETO, Silvano Wendel. [Entrevista publicada em 19 de setembro de 2011]. Disponível em: 
<https://drauziovarella.uol.com.br/entrevistas-2/incompatibilidade-sanguinea-entrevista/>. Acesso em: 31 
janeiro 2020.

PÁGINA 32ESTRUTURA E OBJETIVOS DA PROPOSTA CURRICULAR02

EXEMPLO DE ATIVIDADE OCASIONAL



PÁGINA 33ESTRUTURA E OBJETIVOS DA PROPOSTA CURRICULAR02

5. Momento de Reexão [até 20 minutos]. 
Momento em que os part icipantes, 
observando as imagens e/ou acessando os 
textos disponibi l izados, deverão se 
pronunciar. Para tanto, reiteramos a 
necessidade das perguntas orientadoras: 
“uma pergunta sempre é um bom gancho 
para iniciar uma discussão e colabora para 
que você conheça as opiniões do grupo.” 
(VIEIRA, 2015, não paginado, grifo nosso). 
Sortear alunos para se pronunciarem é uma 
opção válida, caso não contemos com  
participações espontâneas. 

6. Momento da Sistematização [até 10 
minutos]. Momento no qual os alunos 
selecionados para fazerem os registros das 
principais ideias e falas compartilharão: a 
experiência da atividade; o que mais lhes 
chamou atenção; quais aprendizados 
foram oportunizados. Vieira (2015) nos 
lembra que, após as apresentações, 
devemos reconhecer o trabalho e esforço 
dos estudantes, bem como, das demais 
participações. Ademais, podemos abrir 
espaço para comentários nais, e é claro, 
fazermos as devidas ponderações: 
articulando o que foi discutido com os 
conteúdos trabalhados. 

7. Momento da Avaliação [até 5 minutos]. 
Momento destinado a vericarmos: I. qual o 
impacto da experiência; II. os avanços 
alcançados; III. as dúvidas persistentes; e IV. 
o s  t emas /pon to s  que  demandem 
aprofundamento. 

Passo a Passo da Atividade

1. Organização de uma Roda de Conversa 
observando os seguintes momentos: I. 
organização; II. inspiração; III. reexão; IV. 
sistematização; e V. avaliação.

2 .  M o m e n t o  d a  o r g a n i z a ç ã o  I . 
Organização da sala de aula em um círculo; 
disponibilização dos materiais de apoio: 
imagens de vários tipos de fardamentos 
nos quais aparecem o tipo sanguíneo e o 
fator Rh, projetadas por meio de um 
datashow, ou, apresentadas em cartazes; 
imagens de situações nas quais os 
prossionais correm risco de lesões que 
p o d e m  c u l m i n a r  e m  p r o c e s s o s 
hemorrágicos; cópias de textos que falam 
sobre a incompatibilidade sanguínea;

3. Momento da organização II.  Escolher 
04 ou mais estudantes para registrarem, 
anotando ou memorizando, as principais 
falas e ideias. No nal, farão o fechamento 
da conversa: o que mais chamou atenção? 
O que aprenderam de novo? Qual o 
signicado daquela experiência? 

4. Momento de Inspiração [até 5 minutos]. 
Momento no qual as imagens serão 
apresentadas. As imagens precisam ser 
guiadas por perguntas: pra vocês, o que são 
essas letras e esse sinal que aparece sempre 
após o nome do prossional? Por que o tipo 

27sanguíneo e o fator Rh  aparecem no 
fardamento desses prossionais? Isso não 
dever ia  acontecer  também com o 
fardamento de vocês? Quais problemas a 
falta dessa informação pode acarretar? 
Vieira (2015) alerta para que o Professor, 
mediador, que atento para evitar um bate-
papo tumultuado, caso os estudantes não 
respeitem a vez de cada um se pronunciar, 
nem escutem os colegas que estejam se 
pronunciando. Combinados referentes a 
isso devem ser observados.

26Entendamos por necessidade: dúvidas trazidas pelos alunos; 
situações que estejam despertando a atenção e a curiosidade 
dos estudantes; dentre outras circunstâncias não previstas no 
planejamento original do Professor. 
27Caso a turma já demonstre saber o que signicam as letras e o 
sinal [positivo/negativo] que aparecem nos fardamentos.



SEQUÊNCIA DIDÁTICA: ALELOS MÚLTIPLOS E SISTEMA SANGUÍNEO ABO
Periodicidade: ao trabalhar o objeto de conhecimento Sistema Sanguíneo ABO e Polialelia
Duração: até 06 aulas

Justicativa:
Trabalhar com o objeto de conhecimento Sistema Sanguíneo ABO e Polialelia, pode se 
congurar em algo de difícil compreensão para os estudantes. Haja vista serem demandados 
conhecimentos prévios não apenas da Genética — Primeira Lei de Mendel/Monoibridismo 
—, mas também, da Imunologia: conceitos de antígeno e anticorpo, e a relação entre ambos. 
Para tanto, Calácia (2017) nos apresenta um caminho metodológico que pode facilitar o 
aprendizado de tal objeto de conhecimento: a sequência didática. Anal, trabalharemos os 
conhecimentos demandados de forma gradual, ou seja, partindo do mais geral para o mais 
particular. Zabala (1998) ainda acrescenta que as sequências didáticas, por se tratarem de 
atividades encadeadas e articuladas, em que cada uma possui sua função na construção do 
conhecimento, permite-nos avaliar a pertinência e a ênfase que cada uma das atividades deve 
ter.  O que, consequentemente, melhor direcionará as intervenções pedagógicas. 

Objetivos:
1. Compreender a relação entre os Genótipos e os Fenótipos do Sistema ABO/Fator Rh, 
identicando os genótipos responsáveis por cada fenótipo. 
2. Integrar conhecimentos da vida acadêmica com situações da vida real, 
compreendendo a importância da doação de sangue, bem como, os cuidados e as exigências 
a serem observados.
3. Resolver problemas que articulem conhecimentos acadêmicos e situações do cotidiano, 
aplicando os conhecimentos construídos a partir do estudo do objeto de conhecimento 
proposto.

Habilidades:
1. Resolver situação problema envolvendo o cálculo da probabilidade de um evento 
[Descritor D42/Matemática — 3ª Série do Ensino Médio/Matriz de Referência do SPAECE —];
2. Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais e fenômenos 
naturais, com base nas noções de probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites 
explicativos das ciências. 

Materiais Necessários:
Cartazes referentes à doação de sangue [de campanhas já realizadas]; modelos didáticos — 
vide Anexo C —; impressões dos roteiros para uso dos modelos didáticos; e saquinhos 
plásticos transparentes. 

Referência Bibliográca:
JESUS, Camila Chabi de. Sequência Didática: Alelos Múltiplos e Sistema ABO. 2019. Disponível em: 
https://docplayer.com.br/75936594-Sequencia-didatica-alelos-multiplos-e-sistema-abo-camila-chabi-de-
jesus-rafaella-savia-monteiro-suhaila-jaser.html. Acesso em: 10 jan. 2020.

C A L Á C I A ,  D e b o r a h .  O  q u e  é  u m a  s e q u ê n c i a  d i d á t i c a .  2 0 1 7 .  D i s p o n í v e l  e m : 
<http://naescola.eduqa.me/registros/o-que-e-uma-sequencia-didatica/>. Acesso em: 26 abr. 2019
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29
3. Terceiro momento [até 02 aulas] : 
trabalhando com situações-problema. 
Organizados em grupos, os estudantes 
receberão 03 situações-problema os quais 
deverão, ao nal do estudo:

• a. explicar a situação de cada 
problema, fazendo uso dos conceitos 
estudados;

• b. propor uma solução para cada 
problema analisado;

• c. apresentar os resultados do estudo 
por meio de uma das seguintes opções: 
I. elaboração de um vídeo; I I . 
dramatização; e III. produção de 
maquetes, modelos didáticos, ou, 
outra forma de representação artística. 
Maiores detalhes, vide o Anexo F e o 
Apêndice B.

4. Aval iação:  a  part ic ipação nas 
discussões corresponderá a 20% da nota; a 
manipulação dos modelos didáticos, 30%; 
e a apresentação, 50%.

Passo a Passo da Atividade

1. Primeiro momento [até 02 aulas]: 01 
aula para a tempestade de ideias; e 01 
aula para a exposição dialogada:

• a. T e m p e s t a d e  d e  I d e i a s : 
levantamento dos conhecimentos 
prévios a partir da apresentação dos 
cartazes que tratam da doação de 
sangue. Momento que pode ser guiado 
por perguntas orientadoras — vide 
Anexo D —;

• b.  Au la  expos i t i va  d ia logada: 
exposição feita pelo Professor focando 
nos conceitos básicos contemplados 
pelo objeto de conhecimento — Sistema 
Sanguíneo ABO e Polialelia —. Vide 
Anexo E.

2. Segundo Momento: trabalhando com 
28

modelos didáticos [até 01 aula] . De posse 
de exemplares dos modelos didáticos 
elaborados pelo Professor, e reunidos em 
grupos, os estudantes realizarão a atividade 
orientados por um roteiro especíco — vide 
Apêndice A —.

28Os quais serão organizados conforme a quantidade de modelos 
didáticos disponibilizados pelo Professor.
29É provável que os estudantes necessitem de um tempo a mais, 
inclusive, extraclasse. Tempo este, destinado à confecção e 
organização do material para apresentação dos resultados do 
estudo. 



SANGUE É VIDA! PRECISAMOS COMPARTILHAR!
Periodicidade: durante, ou, ao nal do trabalho com o objeto de conhecimento Sistema 
Sanguíneo ABO/Fator Rh. 
Duração: até 01 mês.

Justicativa:
De acordo com Brasil (2018a), podemos armar que um dos pilares pedagógicos da BNCC 
reside no propósito de uma Educação Integral. Entretanto, advogamos não atendermos esse 
preceito desconsiderando as experiências nas quais os estudantes sejam protagonistas. 
Trabalhar com Projetos oportuniza o exercício do protagonismo. Anal, conforme explicita 
Ceará (2014), essa prática pressupõe que os docentes assumam uma função muito mais 
mediadora do que centralizadora do processo de ensino e aprendizagem. Até porque, de fato, 
quem executará todo o trabalho investigativo será o próprio estudante. Sem falar que os 
Projetos ainda fomentam uma prática de ensino contextualizada. A saber, Santos (2007a) 
propõe que abordemos situações reais articuladas com temas sociais, permitindo uma 
discussão transversal aos conteúdos e conceitos cientícos. E um projeto sobre doação de 
sangue constitui-se em uma ação transversal: para além de estudarem a genética do sangue 
em si, os alunos poderão compreender a importância dessa ação para a sociedade; porque as 
pessoas ainda se recusam em doar sangue; os mitos sobre a doação de sangue que permeiam 
o imaginário popular; dentre outras questões que vão além do objeto de conhecimento 
previsto. 

Objetivos:
1. Entender como ocorre o processo de doação de sangue, explicando-o à luz da 
compatibilidade sanguínea, quanto ao tipo e ao fator Rh;
2. Analisar os mitos estabelecidos em torno do processo de doação de sangue, explicando 
aquilo que seja, de fato, verdadeiro;
3. Criar estratégias de mobilização da comunidade escolar, planejando ações de 
orientação e esclarecimento acerca da doação de sangue, com foco na ampliação do número 
de possíveis doadores.

Habilidades:
Identicar problemas; formular hipóteses; levantar informações; testar hipóteses; planejar e 
realizar pesquisas de campo; elaborar argumentos e explicações; avaliar, relatar e comunicar 
as conclusões; e propor estratégias de intervenção.

Materiais Necessários:
Livros disponíveis pela biblioteca da escola; internet; smartphone; impressos; papel sulte; 
cartolinas dupla face, dentre outros.

Referência Bibliográca:
Sugestão do próprio Autor.

GOOGLE  ( São  Pau lo ) .  Formu lá r io s :  c r i e  l i ndos  f o rmu lá r i o s .  2014 .  D i spon í ve l  em: 
https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/. Acesso em: 20 jan. 2020.
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I V.  o  c o n h e c i m e n t o  a c e r c a  d a 
importância/funções do sangue; e V. os 
“riscos” da doação de sangue.

4. Quarto momento [até 01 semana]: 
momento destinado à sistematização, 
reexão e documentação das informações 
levantadas na pesquisa de campo.

5. Quinto momento [até 01 semana]: 
momento no qual os estudantes deverão 
comunicar o resultado da pesquisa, seja para 
os colegas da própria turma, seja para a 
comunidade escolar — estudantes e 
professores de outras turmas —. 

6. Possíveis ações a serem desdobradas a 
partir do Projeto: para além do conhecimento 
produzido com a pesquisa realizada, 
poderíamos ainda fomentar ações do tipo: I. 
dia de doação de sangue na escola, em 
articulação com os órgãos competentes; II. 
palestras com Prossionais de saúde; III. 
criação e produção de materiais de circulação 
interna: cartazes, panetos, folders, cards 
para Whatsapp, cartilhas, manuais e vídeos; 
IV. produções artísticas: peças e/ou esquetes 
teatrais; concurso para elaboração de 
logomarcas sobre a temática; dentre outras 
ações.

Passo a Passo da Atividade

1. Primeiro momento [até 01 aula]: 
planejamento e orientação sobre cada uma 
das etapas da pesquisa, bem como, 
organização das equipes e distribuição das 
tarefas.

2. Segundo momento [até 01 semana]: 
levantamento bibliográco e estudo dos 
temas relacionados à temática: o processo de 
doação de sangue; condições para ser um 
doador; mitos e verdades sobre a doação de 
sangue; estatísticas sobre a doação de sangue 
no Brasil e no Ceará; situações que podem 
requerer doação de sangue; dentre outras.

3. Terceiro momento [até 01 semana]: 
organização, orientação e realização da 
pesquisa de campo. Podendo ser realizada 
tanto entre os membros da comunidade 
escolar, como entre os membros da 
comunidade onde residem os estudantes. Na 
ocasião, os alunos poderiam aplicar 
questionários indagando a população sobre: 
I .  ter,  ou não, doado sangue; I I .  o 
conhecimento acerca do processo de doação 
de sangue; III. ter recebido alguma doação, 
ou, conhecer alguém que o fez; 

Observação:

1. Os projetos, seguindo orientações de 
Ceará (2014), podem seguir uma estrutura 
básica contendo: I. denição do problema; 
II. denição das ações; III. coleta das 
informações; IV. sistematização e reexão 
das informações; V. documentação; e VI. 
comunicação.
2. Poderíamos organizar as equipes 
distribuindo-as em: I. equipe de pesquisa 
bibliográca: levantando as fontes e 
estudando-as; II. equipe de pesquisa de 
campo: responsável pela aplicação dos 
questionários e registro das demais 
informações coletadas in loco; III. equipe de
sistematização e reexão dos resultados: 
responsável por consolidar e analisar os 

resultados; e IV. equipe de documentação e 
comunicação dos resultados: responsável 
por dar o devido tratamento aos resultados 
tornando-os apresentáveis à comunidade 
escolar.

3. Considerando o que nos diz a BNCC, 
Brasil (2018a) sugere a utilização, sempre 
que possível, das tecnologias digitais, e 
nesse ínterim, os Formulários do Google 
poderiam ser utilizados tanto para coleta de 
dados, quando da pesquisa de campo, 
como para auxiliar na consolidação dos 
resultados. Desta feita, os estudantes 
utilizariam seus próprios smartphone na 
aplicação dos questionários.  



 Conduzir o processo de ensino, 
orientado por uma proposta curricular, 
signica desenvolvermos um trabalho 
com foco na concreção das intenções 
educativas, algo inerente ao processo 
educacional. Anal de contas, ao elegermos 
objetivos de aprendizagem, o fazemos 
observando a seguinte lógica: uma vez que 
os consolidemos, estaremos construindo os 
caminhos para a consecução das intenções 
educativas almejadas. Nesse ínterim, a 
avaliação é de grande valia, pois, por meio 
do diagnóstico oportunizado, saberemos o 
quão perto, ou, o quão longe, estaremos da 
concreção dos objetivos de aprendizagem.
 Não para menos, Libâneo (2017) 
elenca potencialidades da avaliação que 
contribuem com a formação dos estudantes, 
e por conseguinte, com a prática docente: I. 
mensurarmos o que falta, ou não, para a 
c o n c r e ç ã o  d o s  o b j e t i v o s  d e 
aprendizagem; e II. checarmos não só 
qualidade do trabalho dos professores, 
mas também, dos próprios estudantes. Em 
outras palavras, a partir da avaliação, 
podemos perceber se as ações planejadas e 
empreendidas surtiram efeito. E em 
negativa, podermos visualizar com maior 
nitidez, onde e quando realinharmos a rota. 

PÁGINA 38ESTRUTURA E OBJETIVOS DA PROPOSTA CURRICULAR02

2.4 COMO AVALIAR

A aval iação, di ferentemente da 
vericação, envolve um ato que 
ultrapassa a obtenção da conguração 
do objeto, exigindo decisão do que fazer 
ante ou com ele. A vericação é uma 
ação que “congela” o objeto; a 
avaliação, por sua vez, direciona o 
objeto numa trilha dinâmica de ação. 
(LUCKESI, 2013, p.46).

 

 
 Advogamos que ensinar, orientados 
por uma proposta curricular, pode 
favorecer, e até mesmo, facilitar o processo 
de avaliação. Anal, as “atividades 
educativas escolares caracterizam-se [...] 
por serem atividades intencionais que 
respondem a a lguns  propós i tos  e 
perseguem a consecução de algumas 
metas.” (COLL, 2001, p.66, grifo nosso). 
Desta feita, sabendo quais propósitos 
perseguir;  quais metas alcançar ; 
signicamos o processo avaliativo, haja 
vista que o mesmo adquire um foco: 
diagnosticar quais desses propósitos; e 
quais dessas metas foram, ou não, 
alcançadas.

Proposta Curricular
versus Avaliação

2.4.1 Sugestões para 
o exercício avaliativo

Competência(s) Geral(ais)
denida(s)?

SABEMOS O QUE AVALIAR!

Habilidade(s) denida(s)?

Objetos de conhecimento
denidos?

Objetivos de aprendizagem
denidos?

Fonte: Elaborado pelo Autor.



 A avaliação nasce, por assim 
dizermos, do planejamento que fazemos. 
Basta lembrarmos que, conforme Libâneo 
(2017), em nosso Plano de Ensino 
observamos a previsão dos objetivos e 
tarefas do trabalho que nos propomos 
realizar. Mais especicamente, é em planos 
dessa natureza que encontramos os 
objetivos de aprendizagem e os objetos de 
conhecimento. Logo, e ainda conforme o 
autor, o planejamento escolar é quem 
orientará a nossa tomada de decisão em 
relação às situações docentes de ensino e 
aprendizagem, sempre objet ivando 
alcançar os melhores resultados possíveis. 
Em suma, o planejamento escolar se 
congura como um importante norte do 
processo de avaliação.
 A seguir, sugerimos algumas ações 
que nos possibilitarão um bom exercício do 
binômio planejamento-avaliação.

 Tomaremos como referência o Plano 
de Aula, pois, “[...] é um detalhamento do 
plano do ensino. As unidades e subunidades 
(tópicos) que foram previstas em linhas 
gera i s  são  agora  espec icadas  e 
sistematizadas para uma situação didática 
real.” (LIBÂNEO, 2017, não paginado).
 Desta feita, a primeira coisa a se 
fazer é apresentarmos aos estudantes: I. 
os objetos especícos de conhecimento, 
com os quais trabalharemos naquela 
aula/atividade; I I .  os objetivos de 
aprendizagem; e III. as habilidades 
esperadas. Ceará (2014) nos orienta que, 
quando esta ação faz parte da rotina 
pedagógica do professor, permite que o 
aluno se organize mobi l izando os 
conhecimentos prévios e os recursos 
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2.4.2 Planejamento e Avaliação
necessários para dar conta daquilo que dele 
se espera. Do contrário, desconhecendo o 
que ocorrerá durante a aula, e o porquê de 
realizar determinadas atividades, o 
estudante pode se desmotivar, se dispersar, 
ser tomado pela ansiedade, e até mesmo, 
comportar-se de maneira indisciplinada. 
 Caso isso possa ser feito por escrito, 
no próprio quadro/lousa, ou impresso e 
entregue aos alunos, facilitará, tanto para o 
professor, como para os alunos, vericar o 
que foi alcançado, ou não, ao nal da aula. 
 Ademais, advogamos que, tanto as 
habilidades, como os objetivos de 
aprendizagem, tenham seu signicado 
devidamente esclarecido aos estudantes. 
Anal, conforme discutido anteriormente, 
não podemos trabalhar pressupondo que 
os alunos cheguem à sala de aula com 
todas as habil idades previstas já 
conso l i dadas ,  po i s ,  em  a lgumas 
circunstâncias, também caberá a nós 
ensiná-las.

 Sobre este tópico, Libâneo (2017) 
nos diz que uma das principais qualidades 
do professor está em conseguir estabelecer 
uma ponte de ligação entre as tarefas 
cognitivas — objetivos e os conteúdos — e 
a capacidade dos alunos para enfrenta-
las, de forma que os objetivos, relacionados 
com os objetos de conhecimento, sejam 
convertidos em objetivos do próprio 
estudante. Partindo deste princípio, 

30
apresentamos alguns exemplos  de como 
podemos ajudar a construir essa ponte de 
ligação. 

2.4.2.1 Apresentando os Objetivos 
da Aula/Objeto de Conhecimento

2.4.2.2 Objetivos de 
Aprendizagem e a 
rotina de sala

30Uma vez que a lógica aqui sugerida poderá ser aplicada em 
várias outras situações didáticas e metodológicas.



,

PÁGINA 40ESTRUTURA E OBJETIVOS DA PROPOSTA CURRICULAR02

 A lógica da orientação aqui sugerida 
diz respeito a oportunizarmos situações 
nas quais poderemos observar se os 
estudantes estão, ou não, alcançando os 
objetivos de aprendizagem. Melhor 
planejando e implementando as estratégias 
de intervenção. Não para menos, Libâneo 
(2017) arma que, em todos os momentos 
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de uma aula , precisamos vericar o 
rendimento dos es tudantes .  Se ja 
i n fo rma lmen te ,  d iagnos t i cando  e 
acompanhando o progresso dos discentes, 
seja formalmente, para ns de atribuição de 
notas e conceitos.
 Finalizamos esta subseção, pois, 
reiterando a razão destas orientações: 
conduzi r  um processo de ens ino 
orientando pela proposta curricular. Uma 
vez que, embora reconhecendo não ser a 
tábua da salvação para os desaos 
educacionais, uma proposta curricular pode 
ser um farol a nos guiar na jornada 
formativa de nossos estudantes.

31 Preparação e introdução do assunto; desenvolvimento e estudo 
ativo do assunto; sistematização e aplicação; e tarefas de casa.

FOCO ESPECIAL
 Nos conceitos, procedimentos, 
habilidades, atitudes e valores, relacionados 
com s objetos de aprendizagem.

COMO?
 Destinando mais tempo; usando 
recursos didáticos e tecnológicos que tornem 
os objetos de conhecimento mais inteligíveis: 
mapas  men ta i s ;  imagens ;  v í deos ; 
animações; simulações; dentre outros.

APRESENTANDO O ASSUNTO

FOCO ESPECIAL
 Seleção criteriosa das atividades e 
demais materiais disponibilizados pelo livro.

COMO?
 Investindo em atividades, questões 
e itens, relacionados com os objetivos de 
aprendizagem;
 Or ien tando  o s  a l unos  pa ra 
momentos autônomos de estudo: tomarem 
os objetivos de aprendizagem como guia 
para os estudos.

UTILIZANDO O LIVRO DIDÁTICO

FOCO ESPECIAL
 Denição, elaboração criteriosa de 
questões e itens.

COMO?
 Cada questão/item elaborado deve 
manter relação com os objetivos de 
aprendizagem;
 Rev is tar,  s i s temaicamente ,  a 
proposta curricular para o ensino de 
Biologia.

PROVAS E INSTRUMENTOS
CONGÊNERES

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Não existe vento favorável para um 
barco à deriva. Dito de uma maneira 
mais contundente: não há nada mais 

estúpido do que se atirar de cabeça na 
direção equivocada.

...........................................................

Seria patético ver todos os membros 
da tripulação exaustos, pondo carvão 
na caldeira, limpando, conferindo os 
motores ou cozinhando para todos e 

completamente alheios à direção e ao 
sentido para onde estão rumando. 

(GUERRA, 2013, p.248).



3 EXEMPLO DE UMA PROPOSTA 
CURRICULAR PARA UMA COMPETÊNCIA

 Conforme as orientações que aqui compartilhamos, e tomando como exemplo a 
Competência Especíca 2 — Área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias —, 
advogamos ter um norte para a elaboração de uma proposta curricular, e consequentemente, 
para a condução de nossa prática docente. Pois, da forma em que sugerimos organizar a 
Competência Especíca 2, na estrutura de uma proposta curricular, o faríamos com as demais 
competências e/ou objetos de conhecimento.  
 O que se discutiu sobre o que ensinar, o como ensinar, o quando ensinar, e o como 
avaliar, precisa balizar a denição de nossos objetos de conhecimento; objetos de 
conhecimento especícos; objetivos de aprendizagem; e quem sabe, competências e 
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habilidades . Até porque, concordamos com Sacristán (2013) quando nos alerta que a escola 
não deve ter, como única meta, o ensino dos conteúdos.  Haja vista que os ns, e as funções da 
educação escolarizada, devem ser concebidos como algo muito mais amplo do que aquilo 
que costumamos denir conteúdos do currículo. 
 Entretanto, mesmo reconhecendo nas palavras de Sacristán (2013) um legítimo 
postulado educacional, defendemos ainda haver, entre nós professores, uma necessidade 
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primordial: denirmos com clareza o que, de fato, os nossos estudantes precisam aprender  
em determinado assunto; em determinado período letivo; e em cada uma das séries que 
constituem o Ensino Médio. 
 É neste contexto que defendemos a pertinência de um trabalho docente orientado por 
uma proposta curricular. Pois, nos permitirá: melhor denirmos as estratégias didáticas e 
metodológicas, bem como, o processo de avaliação, e por conseguinte, de intervenção 
pedagógica. Anal, vejamos como poderíamos organizar, em uma proposta curricular, a 
Competência Especíca 2 e o objeto de conhecimento Sistema Sanguíneo ABO e Polialelia:

Como poderíamos organizar os objetos de conhecimento
em uma proposta curricular
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32Para os que pensarem em elaborar propostas, dedignamente, à luz da BNCC.
33Considerando é claro: o contexto de onde procedem; os conhecimentos prévios que trazem; e o perl de estudante que almejamos, e que 
podemos formar.

Série 3º Série

Unidade Temática Genética

Objetos de Conhecimento Sistema Sanguíneo ABO e Polialelia

Objetos Especícos

Denição e relação entre antígeno e anticorpo. 
A g l u t i n o g ê n i o / A g l u t i n i n a  v e r s u s 
Antígeno/Anticorpo. Monoibridismo mendeliano-
Polialelia-Sistema ABO. Transmissão dos tipos 
sanguíneos ao longo das gerações. Transfusões 
sanguíneas. A genética do Fator Rh. Pré-natal da 
gestante e compatibil idade sanguínea. A 
paternidade e genética do Sistema ABO. Polialelia 
em pelagem de coelhos.
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Habilidades

I. Interpretar resultados e realizar previsões sobre 
atividades experimentais, fenômenos naturais e 
processos tecnológicos, com base nas noções de 
probabilidade e incerteza, reconhecendo os 
limites explicativos das ciências. II.(D42MT) 
Resolver situações problemas envolvendo cálculo 
de probabilidade de um evento. III.(D1LP) 
Localizar informação explícita.

Objetivos de Aprendizagem

I. Listar os Genótipos do Sistema Sanguíneo ABO 
e do Fator Rh, deduzindo-os a partir dos 
Fenótipos apresentados. II. Explicar o porquê do 
Sistema Sanguíneo ABO ser um caso de 
Polialelia, compreendendo tratar-se de uma 
determinação genética condicionada por mais 
de dois alelos. III. Resolver problemas envolvendo 
o Sistema Sanguíneo ABO e Fator Rh, aplicando 
as regras básicas de probabilidade na denição 
das proporções fenotípicas/genotípicas. IV. 
Comparar a Polialelia manifestada pelo Sistema 
Sanguíneo ABO, com a manifestada pela 
pelagem em coelhos, reconhecendo que ambas 
são características condicionadas por mais de 
dois alelos. V. Justicar porque o teste de 
paternidade, em algumas situações, pode ser 
s ub s t i t u í do  pe la  t i pagem sangu ínea , 
demonstrando ta l  poss ib i l idade sob a 
abordagem genotípica. VI. Descrever a relação 
antígeno-anticorpo, contextualizando-a com 
relação das aglutininas e aglutinogênios. VII. 
Justicar a necessidade de conhecermos o nosso 
tipo sanguíneo, explicando as transfusões 
sanguíneas possíveis .  VI I I .  Defender a 
importância da realização do exame pré-natal 
em função da genética do Fator Rh, analisando o 
grau de conhecimento das jovens/mulheres 
acerca deste procedimento, bem como, a 
disponibilidade do serviço pelos órgãos de 
saúde.

Competência Especíca

Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica 
da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar 
argumentos, realizar previsões sobre o 
funcionamento e a evolução dos seres vivos e do 
Universo, e fundamentar e defender decisões 
éticas e responsáveis.

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Modelos: Bolsa de sangue e dados do jogo O sangue que salva.
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Modelos: Bolsa de sangue e dados do jogo O sangue que salva.
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Modelos: Bolsa de sangue e dados do jogo O sangue que salva.
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Modelos: Bolsa de sangue e dados do jogo O sangue que salva.

ANEXO A
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Informações de suporte para os jogadores do jogo O sangue que salva.

ANEXO B
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Modelos Didáticos - Sequência didática Alelos múltiplos e Sistema ABO.

ANEXO C
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Perguntas Orientadoras/Tempestade de ideias
Sequência didática Alelos múltiplos e Sistema ABO.

ANEXO D
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Conceitos Básicos/Aula Expositiva Dialogada - 
Sequência didática Alelos múltiplos e Sistema ABO.

ANEXO E
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Orientações atividade com Situações-problema  -
Sequência didática Alelos múltiplos e Sistema ABO.

ANEXO F
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Roteiro de atividades com Modelos Didáticos  -
Sequência didática Alelos múltiplos e Sistema ABO.

APÊNDICE A

34
TRABALHANDO COM MODELOS DIDÁTICOS – SISTEMA ABO

1)Identicar as Hemácias conforme o Tipo Sanguíneo;

2)Colocar as Hemácias em seus respectivos saquinhos plásticos (previamente 
identicados).

3)Escrever na tabela os possíveis Genótipos de cada Tipo Sanguíneo:

4)Hipótese de transfusões sanguíneas:
• a) Entrega das bolsas de sangue. Exemplicando: indivíduo do Tipo AB precisa 

receber sangue, quais bolsas de doação podem ser doadas a este indivíduo?

5)Hipótese de transfusão sanguínea incompatível e produção de anticorpos:
• a) Um indivíduo do Tipo B recebeu sangue do Tipo AB, qual tipo de anticorpo será 

produzido pelo indivíduo?
• b) Quais as consequências desse erro?

Tipo Sanguíneo (Fenótipo) Genótipos possíveis Tipo de dominância

A

B

AB

O

34Adaptação de https://docplayer.com.br/75936594-Sequencia-didatica-alelos-multiplos-e-sistema-abo-
camila-chabi-de-jesus-rafaella-savia-monteiro-suhaila-jaser.html.
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Situação Problema - Sequência didática 
Alelos múltiplos e Sistema ABO.

APÊNDICE B

SITUAÇÃO-PROBLEMA Nº 01

1)O que acontece quando ocorre uma transfusão sanguínea errada? 
2)O que pode ser feito para evitar essa situação?
3)Que tipo de sangue foi utilizado no procedimento de transfusão?
4)Para que ocorresse tudo de acordo com as normas, o que deveria ter sido feito

SITUAÇÃO-PROBLEMA Nº 02

Observe a situação hipotética em que uma mulher 
O+ teve uma criança A+, onde o marido possuía 
tipagem sanguínea O-. 

1)Qual o genótipo dos indivíduos desta família?
2)Qual a probabilidade da exclusão da paternidade? 
Por quê?
3)Em que casos a tipagem sanguínea garante 
conabilidade dos resultados de teste de paternidade?
4)Para o genótipo desta criança, quais as combinações 
possíveis de genitores quanto à tipagem sanguínea?
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Situação Problema - Sequência didática 
Alelos múltiplos e Sistema ABO.

APÊNDICE B

35
SITUAÇÃO-PROBLEMA Nº 03

Durante o período de gestação, há uma estreita 
comunicação entre a mãe e o lho. Pois, através 
da placenta, a mãe passa plasma para o lho. 
Supondo-se que uma mulher Rh- esteja 
grávida, produzindo Anti-Rh e, esperando uma 
criança Rh+, lha de pai com o mesmo fator Rh:

1)Existem relatos dessas supostas situações?
2)O que explica a produção de Anti-Rh pela mãe?
3)Quais são as consequências do Anti-Rh para a 
criança?
4)O que poderá acontecer com os lhos das 
próximas gerações?
5)Existem ações a serem tomadas para evitar essa 
situação? Quais?

35As situações-problemas apresentadas acima são uma adaptação de: https://docplayer.com.br/75936594-
Sequencia-didatica-alelos-multiplos-e-sistema-abo-camila-chabi-de-jesus-rafaella-savia-monteiro-suhaila-
jaser.html.
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