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Resumo 
Este trabalho surgiu das experiências apreendidas em aulas ministradas nas turmas do 1º ano do 

Ensino Médio no ensino da Biologia. Pretendeu-se investigar a compreensão de conceitos relevantes 

em biologia, mediante metodologias de ensino distintas, se destacando a metodologia da encenação 

teatral. O método de pesquisa contou com Observação Participante e Entrevistas. Os resultados 

mostraram que a compreensão dos conceitos abordados e seus desdobramentos estavam mais 

evidentes após a metodologia da encenação teatral do que em outras metodologias de ensino. Conclui-

se que métodos de ensino variados devem ser utilizados no ensino das Ciências, uma vez que podem 

gerar um resultado bastante positivo em relação à atenção e aprendizagem.  
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INTRODUÇÃO 

     Este trabalho surgiu das experiências apreendidas em aulas ministradas nas turmas do 1º 

ano do Ensino Médio no ensino da Biologia. O termo Biologia significa o estudo da vida, que 

compreende a um conjunto harmônico de fatores integrados que se conjugam entre si. No 

entanto, o estudo das Ciências/Biologia está tão fragmentado em nossas escolas que mais 

parece se pretender ensinar justamente o contrário desta concepção. Ao refletirmos sobre o 

estudo da vida percebemos que a existência chamada de vida, em seus vários níveis, repousa 

sobre princípios que podemos chamar de universais. Existem leis e fundamentos que 

perpassam a condição cuja culminância chamamos de vida que são válidos e podem ser 

ampliados e visualizados em muitos fenômenos científicos. É possível perceber princípios 

como as Leis da Termodinâmica ,  por exemplo, em vários, senão em todos os fenômenos 

Biológicos, desde os mais visíveis, como os que ocorrem nas transferências de energia das 

máquinas, até os menos visíveis como os relacionados à transferência de energia nos sistemas 

biológicos.  

     Esta compreensão nos permite vislumbrar o fluxo a que está submetida à realidade 

biológica, mesmo que aparentemente nada percebamos. Em relação à vida é ensinado que ela 

está estruturada em vários níveis de organização nos quais as unidades ou singularidades 

vivas vão se integrando sempre na formação de configurações cada vez mais complexas de 

vida. É possível observar isto, na própria história evolutiva dos seres vivos quando estes vão 

mailto:marco.peixoto@ifsuldeminas.edu.br
http://nead.uesc.br/arquivos/Fisica/termodinamica/modulo_termodinamica.pdf
https://ferdesigner.files.wordpress.com/2010/11/fundamentos-de-ecologia-odum.pdf
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se adaptando, relacionando e desenvolvendo mecanismos que os mantenham vivos sob as 

mais diversas condições.  

     É possível ainda que o próprio princípio da saúde resida na condição harmônica em que, 

estas “realidades” se relacionam e se integram. Sob este patamar não existe o interno e o 

externo, mas sim uma interação total de tudo o que existe. Na ecologia podemos perceber 

nitidamente isto, tendo em vista que a alteração de um elo na cadeia biológica se reflete 

alterando os demais componentes da cadeia, devido ao alto nível de interação.  

     No entanto, é preciso estar atento para enxergarmos as conexões menos evidentes, pois é 

possível que nos acostumemos com o que chamamos realidade a ponto de não mais percebê-

la, como explicitado nas ideias de Maturana (1995), ao fazer uma analogia da nossa existência 

comparando-a com a existência de um peixe. O peixe por viver na água, só percebe 

efetivamente a água, enquanto elemento primordial de sua vida, quando esta lhe é privada e 

passa a ficar diretamente em contanto com o ar. Ao se ensinar a Biologia é importante se 

perceber como esta “totalidade organizativa” cresce em complexidade, o que está descrito nas 

ideias de Odum (1976) em que torna nítida a presença de um princípio organizativo. Mediante 

este princípio as células se organizam em tecidos, os tecidos por sua vez conjugados formam 

órgãos, os órgãos se integram em sistemas e estes em indivíduos. Seguindo essa lógica de se 

“enxergar” os princípios permanentemente integrantes e existentes, que perpassam todas as 

formas de vida temos que o “Princípio Organizativo” continua para além do ser vivo, uma vez 

que os seres vivos se organizam coletivamente em populações. As populações formam 

unidades maiores que são as comunidades e as comunidades vão se organizar em unidades 

ainda maiores e mais complexas chamadas de ecossistemas, que continuam se organizando 

até se formar a esfera viva da terra ou biosfera. Mantendo firme essa percepção, podemos 

ainda inferir que, as biosferas (mundos) se organizam em unidades de vida mais elaboradas, 

de forma que voltamos a fazer parte de um todo (corpo) ainda mais evoluído ou “nova 

unidade viva”. Tal concepção nos leva a várias reflexões como a percepção de um movimento 

“constante e silencioso” de expansão e reunião, na qual “pulsa” os cânones da vida universal. 

Por todo o lado que estudamos ou refletimos a natureza parece “pensar” segundo critérios 

sutis e pouco explícitos, como ocorre também nos fenômenos de permeabilidade da 

membrana celular e nos mecanismos de defesa, da qual tão amiúde trata o campo da 

imunologia. Entretanto, esta complexidade de vida é muito distante de nossa realidade 

perceptível e este fato se torna visível ao docente quando reflete acerca do foco de interesse 

dos jovens estudantes do Ensino Médio. 
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     Com base nesta concepção epistemológica de ensino, buscou-se averiguar o ensino de 

conceitos biológicos como o Código Genético, o DNA, Gene dentre outros que se refletem no 

fenômeno da Tradução e são extremamente atuais e importantes em Biologia Molecular. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

     A pesquisa se deu em turmas de 1º ano do Curso Integrado do Ensino Médio de um 

campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia durante o ano de 2016. 

Nessas turmas, os temas pesquisados foram alvo de duas estratégias de ensino distintas, sendo 

uma delas a aula dialogada e participada, e outra a transposição e teatralização do conteúdo 

para a realidade cotidiana dos estudantes. Para esta pesquisa utilizou-se a técnica de 

observação participante tendo em vista que é 

[...] um método em que o pesquisador toma parte do cotidiano do 

grupo ou organização pesquisada, até desempenha tarefas 

regularmente, tudo com o intuito de entender em profundidade aquele 

ambiente, algo que a metodologia quantitativa não pode fazer 

(SANTOS, 2002, p. 3-4). 

     A técnica da Observação Participante foi ainda combinada com entrevistas não 

estruturadas nas quais pudemos coletar as impressões dos estudantes acerca do conteúdo 

ensinado.  

     No que tange a técnica de entrevista, a entendemos como uma oportunidade de se 

“apreender o significado que os sujeitos (ser humano e não um organismo que responde a um 

estímulo externo) dão aos elementos do contexto em que participam” (GÓMEZ; FLORES; 

GIMÉNEZ, 1996, p. 170-171), isto tendo em vista também a “interação entre pessoas que vão 

gerar uma comunicação de significados” (GÓMEZ; FLORES; GIMÉNEZ, 1996, p. 183). 

     Mediante a seleção e aplicação destas técnicas de pesquisa qualitativa, buscou-se adquirir 

de forma consistente as informações necessárias com o objetivo de se entender a influência da 

didática aplicada ao ensino e a aprendizagem. Espera-se também que este trabalho possa 

contribuir no sentido de indicar pistas que conduzam não só a um aperfeiçoamento constante 

dos métodos de ensino das ciências, bem como contribuir para uma melhor formação 

discente.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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    O desenvolvimento da pesquisa perpassa pela compreensão de alguns conceitos científicos 

os quais queremos ensinar. Encetou-se a investigação por um conceito muito citado pela 

mídia que é o de Código Genético. 

     O Código Genético encontra-se armazenado na molécula do DNA que possui vários genes. 

Essa noção é fundamental na compreensão da Engenharia Genética, por exemplo. O referido 

Código diz respeito a uma SEQUÊNCIA determinada, na qual quatro moléculas específicas 

se encadeiam no DNA. A ideia desta sequência biológica, que se forma “aleatoriamente” a 

partir do fenômeno da fecundação e está presente em todas as células é central no 

entendimento deste importante conceito biológico. 

     Seguindo em nossa metodologia de pesquisa, após o ensino dos conceitos básicos em aulas 

participadas, observou-se que estavam estabelecidas as condições para que o conceito 

biológico de Código Genético fosse devidamente compreendido. Esta condição foi obtida 

após muitas explanações e discussões ocorridas em sala da aula. Assim sendo, a partir de 

temas geradores e situações enigmáticas, mediante os princípios Freireanos (2001) em que 

temas importantes da vida dos estudantes eram abordados em associação com as ideias 

Piagetianas (2011), cuja condução na discussão desses temas visava a criação de um estado de 

desequilíbrio nos conceitos já formulados até que finalmente se reequilibravam em uma 

condição mais estável no entendimento do estudante. 

     Assim, surgiam perguntas à guisa de temas geradores como: “Futuramente, com a 

tecnologia que permite a clonagem em humanos, devidamente desvendada e manipulada, o 

Brasil deveria clonar pessoas com mentes consideradas brilhantes para em tempo impulsionar 

a nossa sociedade?” A este tema surgiam subtemas e conceitos importantes para a discussão 

como: “Mas afinal, como ocorre a clonagem?”  

     Nesta situação os estudantes tinham de saber o que era clonagem, condição proveniente da 

biotecnologia que envolve muitos outros conceitos da biologia para se dar uma explicação 

minimamente plausível. 

     Antecedendo e para fomentar a aula que estava por vir solicitava-se aos estudantes que 

trouxessem informações escritas, desenhos de mídia ou algum tipo material que provocassem 

reflexões sobre questões como: a clonagem humana, o uso de transgênicos, transplantes de 

órgãos e muitos outros assuntos que polemizavam as aulas e permitiam a formação dos temas 

geradores que surgiam naturalmente a medida que avançavam as discussões. Armava-se uma 

grande roda de debate em que havia exposições e explanações dos alunos ao qual o professor 

procurava ampliar conceitualmente, mediante uma abordagem mais acadêmica. Desta forma, 

as discussões que passavam da apropriação dos conceitos para as aplicações práticas e 

https://www.educacao.mg.gov.br/images/stories/supletivo/2013/medio/Progr.%20Biologia%20Mdio%202013.pdf
http://eventos.fecam.org.br/arquivosbd/paginas/1/0.667326001366389749_paulo_freire_e_os_temas_geradores.pdf
http://atividadeparaeducacaoespecial.com/wp-content/uploads/2015/01/SEIS-ESTUDOS-DE-PSICOLOGIA-JEAN-PIAGET.pdf
http://atividadeparaeducacaoespecial.com/wp-content/uploads/2015/01/SEIS-ESTUDOS-DE-PSICOLOGIA-JEAN-PIAGET.pdf
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alterações que poderiam ocorrer no mundo com o avanço dos conhecimentos e tecnologias 

ligados a esses temas debatidos.  

     Percebia-se, ao inquirir os discentes, que os assuntos tratados nas aulas expositivas eram 

compreendidos por todos, ou ao menos era esta a fala dos estudantes. No entanto, ao se 

entrevistar alguns desses discentes isoladamente e mais aprofundadamente sobre aquilo que 

haviam falado e defendido nos debates em sala anteriormente descritos, foi possível perceber 

que havia uma baixa apropriação das peculiaridades atinentes aos temas discutidos. Foi 

possível captar nas entrevistas muitas dúvidas, que não foram totalmente esclarecidas em 

situações de aula. Os temas mais abrangentes em biologia, exigem certa apropriação de 

muitos outros “conceitos mais simples” que funcionam na prática, como se fossem pré-

requisitos para o perfeito entendimento de “conceitos mais complexos”. 

     Nas entrevistas realizadas com os estudantes evidenciou-se que somente as aulas 

dialogadas não eram suficientes para a apropriação dos conceitos, o que motivou a introdução 

de uma nova estratégia para esse ensino. 

     Utilizando-nos de uma metodologia de ensino distinta da aula expositiva convencional, o 

professor passou a encenar um rapaz tentando ligar para uma garota que havia conhecido e 

estava querendo marcar um encontro. Nesta encenação em meio a muitas risadas dos 

estudantes o professor encenava um estudante que procurava o telefone dessa garota que ele 

queria namorar em um catálogo de telefones. Havia sido levado um catálogo telefônico antigo 

para tal fim. O professor inventava um nome e tentava olhar o número de telefone no catálogo 

para dar o tão almejado telefonema em meio a muitas dúvidas quanto ligação a ser realizada. 

E se a moça não lembrar quem eu sou? Recordava de um “fora” que tinha levado e nesta 

encenação, improvisando e entretendo os alunos em meio a um ambiente em sala mais 

descontraído. Buscava-se com este envolvimento um procedimento similar ao que acontece 

quando um dentista ao mesmo tempo que vai anestesiando uma pessoa que tem medo de 

injeções, vai conversando, entretendo e distraindo essa pessoa ao mesmo tempo em que 

realiza o procedimento pretendido. Ao final a pessoa nem percebe que foi anestesiada.  

Dando sequencia a encenação, o ator (professor) estava tão nervoso que não conseguia 

executar a tarefa de achar o número a se ligar no catálogo e um ou outro aluno o ajudava até 

se achar o número de telefone pretendido.  

     Partindo dessa encenação passava-se a analogia pretendida e conduzida pelo docente em 

que a representação corresponderia ao que ocorre dentro do organismo em termos de Biologia 

Molecular.  Os estudantes eram estimulados a encontrar relações entre o encenado e os 

conceitos já descritos em aulas expositivas anteriores com o auxílio de desenhos e explicações 
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na lousa, os debates, mas que percebeu-se não ser tão eficaz quanto se pretendia em termos de 

apreensão do conteúdo e que foi o motivador dessa “nova metodologia”.  

Ao inquerir os estudantes sobre qual seria a relação possível entre a encenação e o código 

genético, os alunos se entreolhavam espantados mostrando em suas feições o absurdo 

pretendido pelo professor. 

     Após os estudantes tentarem inferências, darem seus palpites passava-se a explicação em 

que o catálogo telefônico representava o próprio DNA como um todo. “Como assim 

professor?” Sim, é o local onde estão todos os telefones das pessoas daquela comunidade, 

assim como o DNA é onde estão todas as informações relativas a produção das proteínas que 

comandam o nosso corpo (Tradução proteica). Nas duas situações, tanto para completar a 

ligação com a pessoa amada, quanto para a formação de uma proteína, a sequência numérica 

ou molecular era fundamental. 

     Como o “ator/professor” sabia o nome completo da menina que estava procurando o 

número de telefone este nome correspondia ao código que dava origem a uma proteína, ou 

uma parte um anticorpo, ou um hormônio, enfim algo que a célula “estava a fim” de produzir. 

Para se procurar o nome limitávamo-nos a regiões específicas do catálogo para a investigação 

como a parte correspondente a letra M para o nome Maria o que excluía para essa ação as 

demais partes do catálogo telefônico que tinham informações atinentes a outros nomes como 

os que começavam com letra A de Ana, por exemplo. Então se visualizava que embora no 

catálogo de telefones estivessem contidos os nomes de todas as pessoas, somente 

consultávamos as regiões dele que nos interessavam para a procura do telefone relacionado 

aquele nome específico. Analogamente condição semelhante ocorre em relação aos genes 

contidos no DNA, que correspondem a regiões específicas para a formação de uma proteína 

determinada e importante para aquele momento biológico. Assim sendo, folheávamos na 

encenação o catálogo telefônico até achar a região correspondente às inicias do nome da 

garota apenas.  

     Por fim o professor encenava uma ligação com a SEQUÊNCIA numérica que correspondia 

ao telefone procurado no catálogo. O docente ligava ficticiamente, utilizando-se daquela 

informação que fora encontrada na região do catálogo pesquisada. Na encenação, antes que 

pudesse ter êxito em sua tarefa, algumas vezes, por estar nervoso, errou um número a ser 

ligado que correspondia ao telefone discado. Então outra pessoa atendia em outra casa não 

obtendo o sucesso pretendido e seguia-se o teatro docente. Nesta parte pode-se brincar de 

ligar para o açougue procurando a Maria ou para a prisão do Carandiru o que gerava muitas 

risadas por frustrar completamente a ação pretendida e criava-se um ambiente favorável a 

https://www.youtube.com/watch?v=bsLtaeETwX8
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uma aula agradável. Destaca-se que esta parte da encenação pode ser controlada em sua 

extensão temporal e intensidade para que seja adequada ao perfil da turma no intuito de que 

não se perca o foco apropriado para a assimilação dos conceitos alvo da aula (nem agitação 

demais/nem passividade demais).  

     Mediante esta “brincadeira teatral” estavam implícitos vários conceitos biológicos como o 

de DNA e gene, conceito que deu origem a palavra genética e que na explicação posterior, 

empreendida pelo professor, estabelecia-se a relação de analogia entre as condições biológicas 

e aquela delineada pelo catálogo telefônico, mas que poderia ser extrapolada para outras 

situações implícitas em nosso dia a dia.  

     Dessa forma, firmava-se posteriormente pelo docente, conforme já dito que nesse catálogo 

telefônico, a existência de “várias regiões” distintas, uma para cada letra inicial dos nomes. 

Elas eram determinadas pelas letras iniciais dos nomes que configuravam intervalos de 

páginas com as mesmas letras iniciais de nomes a serem pesquisados e cujo número 

telefônico associado ao nome se buscava. Nesta configuração do catalogo telefônico estava 

implícito por analogia o conceito de gene, ou seja, uma região limitada do DNA que continha 

a informação para a produção de uma proteína específica, assim como a região limitada a letra 

M no catálogo telefônico era onde estava a informação do número telefônico atribuído ao 

nome Maria, por exemplo. 

      Por fim, frisa-se a importância da ideia de sequência/ordenação como condição sine qua 

non que configura a informação e que permite o ato a ser executado a contento, seja ele 

biológico ou social como o de efetuar uma ligação telefônica.  Os números de telefone 

correspondem a uma sequência especifica e determinada de números absolutos que na ordem 

correta permite o sucesso na ação de se ligar para outrem. A mesma condição pode ser 

observada em relação ao Código genético na qual a sequência/ordenação das bases 

nitrogenadas (A,T, C, G), constitui as informações a serem seguidas no metabolismo do 

organismo. Existiam três conceitos que ficavam bem claros no entendimento dos discentes o 

de DNA, de Gene e código genético, mas abriam-se possibilidades de explicações de muitos 

outros conceitos da biologia.  

     Essa encenação era realizada muitas vezes com grande participação dos estudantes que 

mormente era intensa e dela integravam tanto os mais tímidos, quanto os mais desinibidos, 

interagindo sem distinção, o que foi um resultado passível de registro para esta investigação. 

Além disso, em entrevistas individuais, após a encenação, os depoimentos dos alunos nos 

davam conta de que a compreensão dos conceitos abordados e seus desdobramentos estavam 

mais evidentes e menos memorísticos, após o método da encenação.  

http://hnncbiol.blogspot.com.br/2008/01/acidos-nucleicos.html
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     Percebeu-se também certo encurtamento da “distância” entre a teoria professada em aula e 

a realidade dos estudantes, diminuindo o desinteresse e o ostracismo que algumas vezes é 

observado no ensino da biologia no que tange as interações ultra estruturais que permitem a 

existência da vida biológica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

     Consideramos que métodos de ensino variados devem precisam ser utilizados para o 

ensino das Ciências. Alguns métodos de ensino utilizados isoladamente ou conjugados podem 

gerar um resultado bastante positivo em relação ao interesse e, consequentemente, à 

aprendizagem. A encenação descrita anteriormente é distinta de outras metodologias mais 

utilizadas com os estudantes como a execução de músicas temáticas (muito comum em 

cursinhos para vestibular), alguns softwares temáticos da educação ou mesmo aulas 

expositivas cuidadosamente ministradas. Observou-se que nessa metodologia de encenação 

pesquisada, a capacidade de raciocínio e discussão das situações envolvendo os conceitos 

biológicos foi aumentada, bem como a compreensão de significados conceituais por vezes 

complexos, que algumas palavras biológicas encerram.  

     O tempo escolar é curto, os conteúdos são enormes e complexos, assim, o ensino se torna 

“acumulativo” e nem sempre reflexivo. Verificamos isso no estudo da biologia, bem como na 

natureza como um todo, em que se percebe a presença premente de princípios e leis 

organizativas de difícil compreensão/visualização e que não raro são os fatores responsáveis 

pela existência e regência, tanto da vida em si, quanto do próprio movimento do universo que 

colima a vida.  

     Contudo, exames como o ENEM exigem do aluno não somente o conteúdo, mas, 

principalmente, a compreensão da inter-relação entre os conteúdos. Sendo essencial a 

realização de metodologias reflexivas e interativas como a da encenação proposta nesse 

trabalho para que esta condição possa ser efetivamente alcançada. 

     Além disso, ao se estabelecer um paralelo entre o cotidiano das pessoas/alunos e a teoria 

biológica de forma interativa e animada conclui-se que a criatividade e espontaneidade 

acompanham a compreensão dos conceitos abordados. Esta condição pode ser um elemento 

estimulador e motivador para que os estudantes se envolvam com os conteúdos com uma 

sensação de protagonismo em relação aos assuntos estudados. Esses elementos da 

aprendizagem, da criatividade e motivacionais combinados podem levar o estudante a ir além 

do que se espera em termos de rendimento ao despertar neles o interesse que traz em si o 
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gérmen capaz de gerar novas propostas de pesquisas e inovações que envolvam aplicações e 

interações dos conteúdos em biologia.  
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