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RESUMO 

 
 

A discussão referente ao ensino de biologia não é da atualidade, há algum tempo se 

fala sobre isso. A metodologia, os recursos e a capacitação dos professores são 

pontos que influenciam a aprendizagem dos alunos, para tornar a biologia uma ciência 

significativa em nossas vidas. Nesse contexto, o objetivo desse estudo foi realizar um 

levantamento bibliográfico sobre o uso de materiais didáticos em biologia celular no 

ensino médio. Foi realizado um levantamento bibliográfico utilizando os seguintes 

termos: ensino de ciências, biologia celular e recursos didáticos, através da plataforma 

google acadêmico e selecionamos os seguintes autores: Silva (2012), Marques (2019), 

Elias (2020), Moul (2017), Guimarães (2019), Mosela (2020) e Martins (2019)  que 

serviram como embasamento teórico e de discussão para este estudo. Foi possível 

concluir que existem grandes variedades de recursos didáticos que colaboram com o 

processo de ensino e aprendizagem de biologia celular.  Cabe ao professor não seguir 

somente ao livro didático e buscar métodos de envolver seus alunos no processo 

como sujeito construtor do seu próprio conhecimento. 

 

Palavras-chave: Ensino de ciências. Biologia Celular. Recursos didaticos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 
The discussion refer to the biology teaching is not at present tone, there is some time 

its speak about this. The methodology, resources and teachers training are points that 

influence students learning to make biology a significant science in our lives. In that 

context, the objective of this study is to realize a bibliographic survey on the use of 

didactic materials in cell biology in the high school. For data collection perform the, 

analysis of articles related to this thematic, addressing outhors such as: Silva (2012), 

Marques ( 2019), Elias ( 2020), Moul ( 2017), Guimarães ( 2019), Mosela ( 2020) and 

Martins ( 2019) that serve as theoretical foundation and discussion of this study. 

Conclude, that there are great varieties of didactic resources that collaborate with the 

teaching and learning process of cell biology. It is up to the teacher does not only to 

follow the textbook and look for methods to involve his students in the process as a 

subject that builds his own Knowledge. 

 

Key words: Teaching science. Cell biology. Resources didactic.
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1 INTRODUÇÃO 

 
 A discussão referente ao ensino de biologia não é da atualidade, há 

algum tempo se fala sobre isso. A metodologia, os recursos e a capacitação dos 

professores são pontos que influenciam na aprendizagem dos alunos por ser a 

biologia uma ciência significativamente importante em nossas vidas. 

A Biologia é uma ciência de extrema importância, seus conteúdos são 

relevantes para vida de forma geral, está presente em todas nossas atividades 

diárias e influencia na nossa vida social. 

O ensino de biologia nos permite entender o universo, as relações entre 

os seres vivos e não vivos, ocorre que grande parte dos conteúdos transmitidos 

em sala de aula são rapidamente esquecidos pelos alunos após as avaliações, 

ou seja, a aprendizagem não se dá de forma significativa para estes alunos. 

Por ser uma disciplina com um grande número de conteúdos e na maioria 

das vezes abstratos, alguns alunos encontram dificuldade no ensino-

aprendizagem de biologia no ensino médio das escolas públicas. A 

diversificação nas práticas pedagógicas tais como nos materiais utilizados em 

sala de aula, pode influenciar em uma aprendizagem significativa. 

Se tratando do ensino médio, etapa em que geralmente os alunos 

estudam e tem outra ocupação, seja o trabalho ou responsabilidades 

domésticas, a aprendizagem da biologia celular torna-se ainda mais complexa.  

Nesse contexto daremos enfoque especificamente no ensino de biologia 

celular no ensino médio. Discutiremos sobre o ensino de biologia celular de 

acordo com as idéias de autores que tratam da temática e faremos análises de 

outros documentos publicados que também debatem esse assunto. Portanto, o 

interesse por este tema surgiu da necessidade de conhecer a eficácia da 

aplicabilidade de materiais didáticos no ensino e aprendizagem de biologia 

celular para alunos do ensino médio. 

A relevância deste estudo justifica-se pela ausência de informações 

acerca da temática e pode contribuir com futuras pesquisas, assim como com a 

prática de professores e alunos envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem de biologia celular no ensino médio.  

            Autores como Carlan (2013), Krasilshik (2004) e (2008), Silva (2012), 

Marques (2019) Elias (2020), Moul(2017), Guimarães (2019), Mosela(2020), 

Martins(2019) e Sobrinho(2009) serviram como embasamento teórico nesse 

estudo. 
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             Para realizar o estudo utilizamos outras fontes como livros, artigos e 

monografias, o que caracteriza esta pesquisa como bibliográfica segundo 

Martins (2001), como buscamos responder a um questionamento sem 

quantificar dados o trabalho  também se enquadra em uma pesquisa qualitativa 

de acordo com Gonçalves???? (2003). Para a coleta de dados optaremos pela 

análise de artigos relacionados a essa temática. 

Estruturamos este trabalho da seguinte forma: Introdução (Sessão 1), 

fazendo uma breve explanação do tema, apresentando os objetivos e a 

relevância do estudo; Fundamentação Teórica ( Sessão 2) trazemos idéias de 

alguns autores sobre a temática pesquisada; Metodologia(Sessão 3) 

descrevemos todas as etapas da pesquisa; Análise de dados (Sessão 4) com as 

análises dos dados obtidos nas leituras dos materiais selecionados; 

Considerações Finais (Sessão 5) apresentamos comentários a cerca de cada 

objetivo traçado no início do estudo, seguida das nossas referências. 

Esperamos que o presente estudo colabore com futuras pesquisas a 

cerca do ensino de ciências, com a formação, capacitação de professores e 

alunos ligados ao ensino de biologia celular no ensino médio. 

  



12 
 

 

2 OBJETIVOS 

 
 2.1 OBJETIVO GERAL 
 

Realizar um levantamento bibliográfico sobre o uso de materiais didáticos 

em biologia celular no ensino médio.  

 

2. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Verificar os materiais didáticos utilizados nas aulas de biologia celular no 

ensino médio;  

Analisar a aplicabilidade destes materiais didáticos em aulas de biologia 

celular ministradas para alunos do ensino médio. 

 Discutir a literatura referente ao uso destes materiais e sua relevância 
para a aprendizagem destes alunos. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

 Nessa sessão trazemos algumas discussões segundo alguns autores 

sobre o ensino e aprendizagem de biologia celular e recursos didáticos para 

alunos do ensino médio. 

 
3.1 O Ensino de Biologia celular 
 

Biologia é o estudo dos seres vivos, as características, o comportamento, 

a origem das espécies e as suas relações entre si e com o meio ambiente 

(SCHNETZLER, 2000).  

O ensino de biologia é considerado por muitos como complexo, pelo fato 

de alguns conteúdos abordarem estruturas microscópicas. Carlan (2013) 

menciona que os alunos do ensino fundamental e médio não gostam de estudar 

os conteúdos que envolvam a biologia celular, devido à complexidade em suas 

nomenclaturas, que necessitam de memorização.   

Por volta de 1950 o ensino de biologia era tido como informal, se dava de 

maneira teórica, sem a intenção de situar os estudantes no mundo. Não havia a 

preocupação de colocar o aluno como protagonista do conhecimento. Ao longo 

do tempo teve seu currículo modificado constantemente, sempre em busca de 

melhorias no mercado científico (KRASILSHIK, 2008). 

A Biologia abrange várias áreas acadêmicas, consideradas disciplinas 

independentes, porém de forma geral estudam a vida, sendo que a vida em 

nível de célula é estudada pela biologia celular.  

A biologia celular antes denominada de citologia é uma área da biologia 

que estuda a célula, o estudo da biologia celular é de extrema importância para 

a compreensão dos processos biológicos básicos dos seres vivos. 

De acordo com Krasilshik (2004) o ensino da Biologia deve contribuir no 

cotidiano para que o indivíduo entenda sua própria organização biológica, sobre 

a sua ocupação no meio ambiente e na sociedade como um todo, tendo em 

vista a melhoria da qualidade de vida. 

Ou seja, aprender os conteúdos da biologia tem uma função social, a 

aprendizagem não está limitada somente ao ambiente da sala de aula. Vai além 

de apreender conteúdos para uma avaliação bimestral e depois esquecê-los, 

sem nenhuma utilidade para vida social.  
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É importante compreender os conceitos de ciências e biologia, 

principalmente, para que o aluno consiga fundamentar suas decisões tomadas 

diante do consumo de produtos e práticas culturais de maneira adequada, em 

determinados contextos. (KRASILSHIK, 2004) 

A autora acima citada chama a atenção para a importância de ter 

conhecimento sobre os conceitos de biologia e ciência, na questão de tomadas 

de decisões, tanto para o consumo, levando em consideração que nos 

alimentamos de outros seres vivos, assim como nas práticas culturais, uma vez 

que ao tomar posse de tais conhecimentos, o aluno terá uma visão mais ampla 

do mundo. 

No entanto, apesar da biologia fazer parte do cotidiano das pessoas, o 

ensino dessa disciplina ainda é muito distante da realidade, pois não permite 

aos alunos perceber a relação que existe entre os conteúdos estudados em sala 

de aula e as vivências do dia a dia. 

Em muitos casos isso ocorre por causa das metodologias utilizadas em 

sala de aula, geralmente o ensino se dá de forma ultrapassada, aulas 

expositivas, sem nenhum atrativo para os alunos. No item a seguir discutiremos 

mais sobre esse assunto voltado mais para o ensino médio. 

 

3.2 O Ensino de Biologia celular no Ensino Médio 
 

Sobrinho (2009) diz que estudos mostram que as aulas de biologia são 

desenvolvidas com base nos livros didáticos onde o conhecimento é repassado 

como algo pronto, a metodologia ainda é centrada no professor, com aulas 

expositivas, alguns experimentos geralmente demonstrativos, conduzindo mais 

a memorização que o desenvolvimento lógico e formal. 

Um ensino baseado em memorizações e pautado em metodologias 

ultrapassadas não garante a aprendizagem dos alunos do ensino médio, 

sobretudo na disciplina de biologia celular, onde as aulas são com base 

exclusivamente no livro didático, não estimulam a curiosidade e o senso crítico 

dos alunos. 

Tudo isso caracteriza o ensino tradicional, em que o conhecimento é 

passado ao aluno como uma informação. É importante mostrar os conteúdos 

trazendo os alunos para as discussões, considerando os conhecimentos prévios 

dos alunos, fazendo com que o aluno construa seu próprio aprendizado. 
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Nas ultimas décadas, o ensino de biologia vem sendo marcado por 
uma dicotomia , que constitui um desafio para os educadores. Seu 
conteúdo e sua metodologia no ensino médio voltados, quase que 
exclusivamente, para a preparação do aluno para os exames 
vestibulares.  (LEITE et al, 2017. p. 407)  TAMANHO 10 CITAÇÃO 
DIRETA 

 

O que autor acima menciona de fato pode caracterizar um dos motivos 

pelo qual o ensino vem sendo ministrado no ensino médio de maneira não 

satisfatória e propicia a uma aprendizagem significativa. O ensino desta forma é 

direcionado somente para tal avaliação, sendo esquecido pelo aluno. 

Além das aulas expositivas os professores de biologia celular podem 

optar por aulas práticas, por experimentos, jogos , brincadeiras e  também 

outros recursos didáticos que não seja somente o livro didático. 

Estima-se que a maioria das escolas públicas não dispõem de uma 

variedade de materiais didáticos, surge a possibilidade de buscar por 

alternativas, como a confecção de materiais didáticos, afim de que se 

concretizem o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. 

Miranda (2001) acredita que o jogo didático é uma ótima ferramenta para 

a socialização, estimula o desenvolvimento cognitivo e a inteligência, essenciais 

para a compreensão de conceitos. 

Realmente trabalhar com jogos deixa os alunos mais estimulados a 

participarem da construção de conhecimento independente do nível de ensino, 

embora existam professores que não considerem o uso de jogo como uma 

forma significativa de ensino. 

O jogo incentiva a capacidade de imaginação do aluno, instiga o senso 

investigativo, também caracteriza uma forma de materializar conceitos de 

biologia presentes no cotidiano do aluno, mas que não conseguem notar. 

Sobre os experimentos para Krasilshik (2004) possibilitam desenvolver a 

autonomia dos alunos e promove a aprendizagem significativa, quando os 

experimentos envolvem a discussão de idéias, elaboração de hipóteses 

explicativas. 

Se o professor optar por usar experimentos na sua prática na sala de 

aula, não deve meramente fazê-lo como uma demonstração, mas de maneira 

que o aluno se faça ativo no processo. Para Moreira (2003) o uso de 

experimentos é praticamente inquestionável. 
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Krasilshik (2004) também coloca como obrigatório no ensino de biologia, 

o trabalho de campo, com o objetivo de conhecer o ambiente e seus aspectos 

físicos e ambientais.  

A TV também é um recurso eficaz no ensino de biologia celular quando 

utilizado adequadamente.  Krasilshik (2004, p.64) diz que: 

 
 "representa um recurso valioso e insubstituível para determinadas 
situações de aprendizagem: experimentos que exigem equipamento 
muito sofisticado, processos muito lentos ou rápido demais, paisagens 
exóticas, comportamentos de animais e plantas."   

 

Claro que a presença do professor é indispensável nesse momento, pois 

a TV sozinha não garante a aprendizagem, o professor precisa  participar da 

exibição, fazendo até mesmo interrupções quando necessário. 

No que diz respeito aos recursos, um bastante usado é a exposição de 

slides, por permitir uma boa visualização de detalhes minuciosos, às vezes 

quase que impossíveis no livro didático. 

Podemos dizer que o mais utilizado dos recursos são os livros didáticos, 

até mesmo porque são os mais disponíveis nas escolas públicas para 

professores e alunos. No entanto é fundamental que o professor saiba usá-lo 

como uma ferramenta ao favor do processo de ensino-aprendizagem. 

 
Os extensos conteúdos encontrados nos livros didáticos e a maneira 
como são trabalhados podem fazer o aluno perder o interesse pelos 
assuntos, uma vez que precisa decorá-los e memorizá-los, mesmo que 
temporariamente, visando somente ser aprovado para a serie seguinte. 
(LEITE et al, 2017 p.408) 

 

Neste caso o livro não auxilia o professor no processo de ensino-

aprendizagem, ao contrário, limita seu trabalho, cabe ao profissional que faz uso 

deste recurso, adaptar e fazer uso da melhor maneira possível. Ou seja, a 

eficiência do recurso didático está na forma que o professor irá utilizar, na 

metodologia que irá for aplicar, seja ele livro didático ou um recurso tecnológico. 

E para saber aplicá-los com eficácia é preciso que o professor tenha domínio 

dos conteúdos, seja capacitado para executar os procedimentos. 

 

3.3 Ensino de Biologia e a Legislação 

 

Além da Lei de Diretrizes e Bases da Educação existem outras 

legislações para o ensino médio e que fazem menção do ensino de biologia, tais 

como os Parâmetros Curriculares para o ensino Médio e as Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmentros Curriculares Nacionais. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96) em seu artigo traz 

algumas competências que o aluno deve demonstrar ao final do Ensino Médio, 

entre eles “domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 

produção humana”. Podemos considerar que a LDB menciona o conteúdo de 

Biologia Celular uma vez que é um conteúdo da área científica que tem  a ver 

com a produção humana. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio diz que a 

formação do indivíduo em relação ao conhecimento de Biologia deve ser com 

raciocínio crítico e nortear o posicionamento frente as suas ações do dia a dia. 

Diz que o aluno precisa:  

 
“compreender a célula como um sistema organizado, no qual ocorrem 
reações químicas vitais, e que está em constante interação com o meio 
ambiente, distinguir os tipos fundamentais de célula e a existência de 
organelas como funções especificas, reconhecer os processos de 
manutenção e reprodução da célula como forma de interligar a 
gametogênese e a transmissão dos caracteres hereditários, comparar 
e perceber semelhanças e diferenças entre seres celulares e 
pluricelulares”.(BRASIL, 2006.p. 24)  

 

As orientações são especificas em relação aos conteúdos que são 

importantes para que os alunos do ensino médio tenham conhecimento, faz 

menção a biologia celular, o que destaca a importância deste nessa etapa da 

educação. Os PCNEM falam sobre o ensino de biologia celular para o ensino 

médio, os alunos precisam compreender informações sobre a estrutura e o 

funcionamento das células. 

O documento coloca o professor como mediador no processo de ensino e 

a aprendizagem, uma vez que compete a este profissional criar condições para 

que o aluno aprenda de forma que consiga fazer relação dos conteúdos com o 

seu cotidiano. (BRASIL,2006)  

Ao falar de estratégias para a abordagem dos temas diz ainda que: 

 
“atividades como experimentação, o estudo do meio, o 
desenvolvimento de projetos, os jogos, os seminários, os debates, a 
simulação, como propostas que possibilitam a parceria entre professor 
e aluno”.(BRASIL, 2006. p. 26) 

 

Podemos perceber a preocupação em relação às metodologias a serem 

utilizadas no manejo dos conteúdos a serem repassados aos alunos, são várias 

opções que podem ser trabalhadas de forma planejada com o intuito de uma 
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aprendizagem consolidada. 

 

 

O PCN+ propõe que os conteúdos e as estratégias de aprendizagem 

devem propiciar o ensino por competências: 

 
“O ensino da Biologia deve servir como meio para ampliar a 
compreensão sobre a realidade , recurso graças ao qual os fenômenos 
biológicos podem ser percebidos e interpretados, instrumento para 
orientar decisões e intervenções”. (BRASIL, 2002.  p.36) 

 

As orientações acima dizem respeito a um ensino de Biologia para a 

realidade do aluno, não caracteriza algo isolado do seu cotidiano, ou seja, existe 

uma preocupação por parte da legislação em um ensino de Biologia  com 

significado para o aprendiz. 

O documento sugere ainda temas estruturadores para o ensino de 

Biologia: interação entre os seres vivos; qualidade de vida; transmissão da vida; 

ética e manipulação genética e origem da vida e evolução. (BRASIL, 2002) 

Os documentos legais que abordam o ensino de biologia para o ensino 

médio podem ofertar ideias, estratégias e metodologias para os professores 

desenvolverem uma prática de qualidade dentro de sala de aula. Podem basear-

se na legislação para trabalhar os conteúdos de biologia celular fazendo relação 

com o cotidiano do aluno. 

 

“A falta de sintonia entre realidade escolar e necessidades formativas 
reflete-se nos projetos pedagógicos das escolas, freqüentemente 
inadequados, raramente explicitados ou objeto de reflexão consciente 
da comunidade escolar”. (BRASIL, 2002. p. 35) 

 

É de fundamental importância considerar todos os aspectos do aluno 

nomomento da aprendizagem, além da sua realidade, os conhecimentos que 

já possui do conteúdo e suas espeficidades. 

3.4 A Importância do Ensino de Biologia Celular no Ensino Médio 
 

A LDB 9394/96 estabelece o Ensino Médio como etapa conclusiva da 

educação básica, que é formada pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

finalmente Ensino Médio. 

Sendo a Biologia Celular de extrema importância em relação aos 

conhecimentos dos processos biológicos básicos no funcionamento dos seres 

vivos, torna-se um conteúdo essencial no ensino médio. 

O ensino de Biologia nas escolas de Ensino Médio foi tradicionalmente 
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dividido em torno de várias ciências da vida, biologia molecular, anatomia, 

genética, etc., com ênfase apenas a memorização de conceitos. 

 

Krasilchick (1996) acredita que a causa principal de um ensino não 

significativo de biologia para a formação integral do estudante é falha na 

comunicação entre professor e aluno, em muitos casos o professor usa uma 

linguagem especifica da disciplina.   

O fato é que tais conteúdos têm relevância social e colabora na formação 

do indivíduo como um todo, tanto para compreender os seres vivos que o rodeia 

como o seu próprio funcionamento. 

 
A importância da Biologia em meio escolar está relacionada, de um 
lado, ao conhecimento do organismo vivo como unidade organizativa e 
funcional e de outro à compreensão do mundo vivo enquanto espaço 
de relações. (PEREIRA et al, 2020. p. 1) 

 

Nesta abordagem se faz notório a importância da Biologia na escola, 

trazendo essa reflexão para o conteúdo de Biologia Celular, mais uma vez 

observou a relevância social da aprendizagem significativa dos alunos do Ensino 

Médio. 

Vale ressaltar que na sua vida cotidiana o estudante tem contato direto 

com situações que faz uso dos conteúdos sobre o estudo das células, por 

exemplo, ao compreender o funcionamento das células e por conseqüência dos 

seres vivos, entender melhor como funciona o corpo, aprender a se cuidar, 

prevenir doenças e perceber sua relação com o meio em que vive e com os 

outros seres vivos. 
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4 METODOLOGIA 
 
 

Nessa sessão apresentamos o método cientifico utilizado no 

desenvolvimento deste estudo. Buscamos mostrar todo o procedimento 

realizado no decorrer da pesquisa, todos os caminhos percorridos para a 

concretização deste trabalho.  

 

4.1 Tipo de Pesquisa 

O ato de pesquisar resulta na produção de conhecimentos. A pesquisa é 

desenvolvida mediante o aporte de conhecimentos disponíveis e a utilização 

cuidadosa de métodos e técnicas e outros procedimentos científicos. 

Quanto à natureza do objetivo, o estudo caracteriza-se como exploratório, 

uma vez que explora conceitos e idéias de artigos já publicados sobre o tema 

pesquisado. 

A pesquisa quanto à abordagem do problema é de natureza qualitativa, 

pois não busca quantificar dados. De acordo com Ricardson (2007) a pesquisa 

qualitativa é usada para entender a natureza de um fenômeno social, a 

complexidade de determinado problema, analisar a interação de algumas 

variáveis e possibilitar maior nível de entendimento dos comportamentos dos 

indivíduos. 

Por reunir textos de outros autores sobre a temática em questão e se 

tratar de análises de artigos, a pesquisa configura-se como bibliográfica. De 

acordo com Lakatos e Marconi (2010, p.158)  pesquisa bibliográfica” trata-se do 

levantamento, seleção e documentação de toda bibliografia já publicada sobre o 

assunto que está sendo pesquisado”.  

Para a coletânea dos resultados foram realizadas as seguintes etapas: 

1ª Fase- Levantamos publicações nacionais relacionadas à temática em 

questão, através da leitura de artigos e textos. Como critério de seleção, 

pesquisamos por artigos relacionados ao ensino e aprendizagem de biologia 

celular para alunos do ensino médio.  Nesse primeiro momento encontramos as 

seguintes publicações: SILVA, L. A. S. FARIA, J. C. N de M."Quiz" da 

membrana plasmática_ construção e avaliação de material didático interativo. 

Goiás. 2012. 

MARQUES, Evanilde Farias de. Seqüência didática para o ensino da mitose 

sob a perspectiva da aprendizagem significativa.( Tese de mestrado) 

Brasília, 2019. 
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ELIAS, Marcelo Alberto. GORLA, G. C dos S. Experiência interdisciplinar no 

ensino de biologia celular e desenho arquitetônico. Rio Grande do Sul, 2020. 

MOUL, Renato A. T de M. SILVA, Flávia C. L da. A modelização em genética e 

biologia molecular: ensino de mitose com massa de modelar. Experiências em 

Ensino de Ciencias. v. 12. Pernambuco, 2017. 

Em um segundo momento realizou outra busca e encontramos outras 

publicações tais como: 

 GUIMARÃES, K. C. ANANIAS, L. et al. Confecção de uma maquete interativa 

da célula animal como ferramenta do ensino de citologia. COINTER- PDVL 

2019. 

MOSELA, M. MARTINS, C. S. KLEIN, T. A. S. Concepções de alunos do 

ensino médio sobre o tema da Biologia Celular. 2020. 

MARTINS, Denise Silva. Desenvolvimento de website como apoio ao 
processo de ensino aprendizagem em biologia no ensino médio. Curitiba, 
2019.  

 

Após as leituras dos materiais citados acima, organizamos por assunto em dois 

itens, um sobre materiais didáticos utilizados no ensino de biologia celular e 

outro item sobre como são aplicados os materiais didáticos no ensino de 

biologia celular. 

2ª Fase- Nesta etapa analisamos os dados obtidos através das leituras 

organizando de forma a produzir a redação deste trabalho.  

3ª Fase- Analisamos todas as informações e revisamos a redação do 

trabalho concluindo.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Esta sessão está subdivida em duas partes a fim de atender os objetivos 

do estudo, que são o uso de materiais didáticos em biologia celular no ensino 

médio, listar materiais didáticos a serem utilizados nas aulas de biologia celular 

no ensino médio; descrever como são aplicados os materiais didáticos para o 

ensino de biologia celular ensino médio. 

 

 

5.1 Materiais didáticos utilizados no ensino de biologia celular 

 

SILVA, L. A. S; FARIA, J. C. N. de M. “Quis” da membrana plasmática- 

construção e avaliação de material didático interativo. Enciclopédia Biosfera, 

Centro Ciência Conhecer, Goiânia, v-8, n15; p. 2205. 2012. 

 

O presente artigo traz em seu corpo a elaboração e aplicação de um jogo 

computacional intitulado “Quis da Membrana Plasmática” voltado 

especificamente para o Ensino Médio. 

 
O Quis da Membrana Plasmática, que foi desenvolvido com a 
utilização do aplicativo Linux, denominado Impress, no qual foi possível 
a criação de slides com interação entre si, possibilitou a realização de 
um jogo rápido de perguntas e respostas. O jogo elaborado é 
composto por 10(dez) questões, com 4 (quatro) alternativas cada uma, 
sendo apenas correta uma. Ao clicar na alternativa correta, o jogo 
automaticamente leva o participante à questão seguinte, sendo que o 
participante visualiza a mesma imagem ao acertar cada questão. Caso 
erre, tem a possibilidade de tentar novamente.(SILVA e FARIA, 
2012.p.4) 

 

Ao desenvolverem o jogo levaram em consideração a faixa etária e os 

conhecimentos prévios dos alunos, tal metodologia visou despertar o interesse 

do aluno para os conteúdos de biologia celular e estimular o aluno a participar 

do processo de construção do seu próprio conhecimento. 

O artigo conclui que o jogo desenvolvido consistiu em um bom recurso 

nas aulas de biologia celular para alunos do ensino médio, especificamente ao 

público participante do estudo. Também pode ser considerada uma ótima 

ferramenta nas mãos dos professores uma vez que auxilia na sistematização do 

conhecimento. 
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MARQUES, Evanilde Farias de. Seqüência didática para o ensino da mitose 

sob a perspectiva da aprendizagem significativa.( Tese de mestrado) 

Brasília, 2019. 

Esta dissertação traz uma seqüência didática para o ensino da mitose 

para alunos do Ensino Médio com a finalidade de uma aprendizagem 

significativa. Tem como objetivo além de elaborar a seqüência didática, refletir 

sobre a prática docente da pesquisadora no contexto do ensino da mitose. 

Em relação a recursos didáticos, as seqüências didáticas apresentam 

desde projeções de imagens até o uso do laboratório de informática, suas 

metodologias são aulas expositivas e dialogadas, simulação de eventos da 

mitose, exibição de vídeos, aplicação de jogos e aplicação de dinâmicas. 

 
A metodologia empregada no desenvolvimento da SD evidenciou que é 
pertinente trabalhar o conteúdo fazendo uso de diversas ferramentas, 
buscando proporcionar um ensino mais efetivo e prazeroso. 
(MARQUES, 2019. p. 37) 
 

O estudo mostrou uma variedade de opções a serem utilizadas no ensino 

de biologia, destacando o qual é importante diversificar para alcançar o 

resultado de uma aprendizagem significativa. 

 

ELIAS, Marcelo Alberto. GORLA, G. C dos S. Experiência interdisciplinar no 

ensino de biologia celular e desenho arquitetônico. Rio Grande do Sul, 2020. 

 

 O artigo em questão buscou investigar a colaboração da 

interdisciplinaridade em uma turma de segundo ano do Curso Técnico em 

Edificações integrado ao Ensino Médio. Levando em consideração o ensino da 

Biologia Celular partimos para as analises. 

Os autores buscaram realizar uma experiência entre Biologia e Desenho 

arquitetônico.  

O desenho técnico está presente em uma gama de especialidades e 
tem como objetivo representar objetos tridimensionais sobre 
superfícies planas, por meio de uma relação proporcional, chamada 
escala. Essas representações possibilitam que o projetista apresente 
características relacionadas ás formas e dimensões do objeto fazendo 
com que seja possível a compreensão global do elemento.( ELIAS e 
GORLA, 2020. p. 5 e 6) 

 

Os alunos tiveram que elaborar a projeção de uma célula a qual foi 

sorteada, para tal teriam que estudar a célula detalhadamente, composição, 

morfologia e seus mecanismos de atuação no corpo. 
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Podemos afirmar com certeza que o ensino da biologia neste caso 

ultrapassou a tradicional memorização. O conhecimento produzido nesse projeto 

se deu de forma significativa. 

 

MOUL, Renato A. T de M. SILVA, Flávia C. L da. A modelização em genética e 

biologia molecular: ensino de mitose com massa de modelar. Experiências em 

Ensino de Ciencias. v. 12. Pernambuco, 2017. 

 

Este estudo teve como objetivo desenvolver um método para utilização 

de um modelo didático em uma aula de Biologia ao ensino de mitose para 

alunos do Ensino Médio. 

O estudo cita aulas expositivas, exibição de slides, o uso de quadro de 

acrílico e do livro didático, só então a utilização de massa de modelar para as 

representações de membranas, cromossomos e centríolos. 

 

GUIMARÃES, K. C. ANANIAS, L. et al. Confecção de uma maquete interativa 

da célula animal como ferramenta do ensino de citologia. COINTER- PDVL 

2019. 

 

Este estudo objetivou elaborar um modelo interativo de célula animal, 

com o auxilio de materiais recicláveis, com o intuito de contribuir para o 

desenvolvimento do ensino pratico de Citologia nas turmas de Ensino Médio. 

 
Os modelos foram confeccionados a mão, cada modelo demonstrou 
todas as características e funções da célula, todas as peças serão de 
encaixe e fácil manuseio, onde o aluno pode localizar cada organela. 
(GUIMARÃES e ANANIAS et al. 2019. p. 3) 

 

O recurso citado foi confeccionado por professores, mas também poderia 

ser confeccionado pelos próprios alunos, assim Também houve a criação de um 

blog como parte do projeto desenvolvido, cada parte da maquete feita com 

materiais recicláveis, continha um QR code que direcionava ao blog, nele os 

alunos encontravam informações a respeito das células estudadas. 

 

MOSELA, M. MARTINS, C. S. KLEIN, T. A. S. Concepções de alunos do 

ensino médio sobre o tema da Biologia Celular. 2020. 

 

Este artigo tem como objetivo discutir a importância do ensino de Biologia 
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para o Ensino Médio de natureza que os alunos têm especificamente no que se 

refere ao tema de Biologia Celular. 

O estudo é a construção de um jogo com questões de Biologia Celular. 

O jogo compreende cartelas com respostas diretas as perguntas 
feitas, de modo que cada pergunta só contém uma resposta 
correta e para ganhar este, é necessário acertar uma coluna- 
horizontal ou vertical- e/ou posteriormente a cartela cheia, como 
bingos convencionais. (MOSELA, et al. 2020.p.2) 

 

Para jogar os alunos precisa fazer uso dos conhecimentos prévios que 

tem sobre o assunto, e de acordo com o resultado do estudo, grande parte dos 

alunos que participaram do jogo demonstrou pouco conhecimento do conteúdo. 

 

MARTINS, Denise Silva. Desenvolvimento de website como apoio ao 
processo de ensino aprendizagem em biologia no ensino médio. Curitiba, 
2019.  

 

A monografia em questão teve como objetivo selecionar e analisar 

objetos educacionais digitais e a disponibilização desses objetos em um website 

para apoiar e complementar o processo de ensino e aprendizagem de biologia 

celular. 

Como material para o website o estudo buscou por aplicaivos, jogos, quiz, 

animações, softwares, videos, plataformas, lojas virtuais e outras ferramentas 

que relevantes para o estudo. 

Todo o material foi analisado antes de ser disponibilizado no website, 

respeitando todos os criterios de licença. 

O website célula didática é dinâmico e objetos educacionais podem ser 
trocados, acrescentados e sugeridos pelos usuarios, valorizando o 
compartilhamento e a colaboração entre professores e profissionais da 
área de biologia celular, na divulgação e conteúdo educacional gratuito 
e de boa qualidade. (MARTINS, 2019. p.39) 

 

Os objetos educacionados disponibilizados no website formam um 

recurso de grande contribuição ao processo de ensino e aprendizagem de 

biologia, não somente uma opção ao aluno, mas também aos professores. 

 

5.2 Como são aplicados os materiais didáticos no ensino de biologia 

celular 

 

SILVA, L. A. S; FARIA, J. C. N. de M. “Quis” da membrana plasmática- 

construção e avaliação de material didático interativo. Enciclopédia Biosfera, 

Centro Ciência Conhecer, Goiânia, v-8, n15; p. 2205. 2012. 
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Em relação à aplicabilidade do jogo computacional apresentado no 

estudo em questão, depende em grande peso de como o professor vai fazer uso 

dessa ferramenta, é necessário um planejamento prévio para ser aplicado de 

forma planejada. 

Vale ressaltar que para que o jogo atinja seu potencial didático, deverá 
ser aplicado de forma contextualizada, não dispensando a atuação do 
professor como orientador e articulador durante todo o processo. 
(SILVA e FARIA, 2012.p.3) 

 

Todo recurso depende do manuseio do professor, ainda que tenha em 

mãos um bom recurso, uma boa metodologia, o profissional precisa saber 

manusear a favor do processo de ensino e aprendizagem. 

 

MARQUES, Evanilde Farias de. Seqüência didática para o ensino da mitose 

sob a perspectiva da aprendizagem significativa.( Tese de mestrado) 

Brasília, 2019. 

Na execução dos jogos, a pesquisadora notou que para os alunos de fato 

participassem das atividades era necessário que o professor os orientasse e 

estimulassem a participação, pois de início os alunos ficaram retraídos. Ao final 

todos participaram e acabou tornando-se uma experiência agradável. 

Podemos observar anotações interessantes em relação à atividade em 

que foi utilizado um texto do contexto dos alunos, o texto falava de câncer de 

mama, e despertou curiosidade dos alunos, tentaram descobrir qual a relação 

do texto estudado com o assunto sobre mitose. No decorrer da aula puderam 

perceber a ligação entre o tratamento do câncer de mama e os processos da 

mitose. (MARQUES, 2019) 

As atividades em grupo tiveram grande empenho por parte dos alunos, 

deixaram bem claro o interesse em participarem e mostraram-se ativos no 

processo de construção do conhecimento. 

O diálogo que partiu das exibições de imagens foi muito proveitoso, pois a 

partir das imagens o professor começou um diálogo no qual os alunos 

expuseram os conhecimentos prévios sobre o conteúdo a ser ministrado. 

O diálogo seguido da exibição de vídeo caracterizou um momento rico de 

aprendizagem, logo os alunos puderam associar os conhecimentos que já 

tinham consigo com o conteúdo do vídeo, facilitando o processo de 

aprendizagem. 
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ELIAS, Marcelo Alberto. GORLA, G. C dos S. Experiência interdisciplinar no 

ensino de biologia celular e desenho arquitetônico. Rio Grande do Sul, 2020. 

 

A ação interdisciplinar desse projeto deu ao aluno a oportunidade  de 

construir o conhecimento de forma significativa, fugiu do tradicional e uniu dois 

conteúdos em um único projeto, que foram o estudo das células e o desenho 

arquitetônico. 

Houve um grande estímulo para que o aprendiz participasse de forma 

ativa no processo de ensino e aprendizagem. 

 

MOUL, Renato A. T de M. SILVA, Flávia C. L da. A modelização em genética e 

biologia molecular: ensino de mitose com massa de modelar. Experiências em 

Ensino de Ciências. v. 12. Pernambuco, 2017. 

 

 

Utilizar massa de modelar para representar membranas, cromossomos e 

centríolos caracterizou uma forma de construção de conhecimento onde os 

alunos tem a oportunidade de serem ativos no decorrer do processo, além de 

incentivar a habilidade de criatividade. 

 

Os modelos didáticos, assim como outras metodologias alternativas, 
são formas eficazes de auxiliar no processo de aprendizagem de 
conteúdos mais complexos e abstratos, tornando o conhecimento mais 
atrativo e acessível ao aluno, pois permite uma melhor visualização e 
aproximação dos conceitos utilizados. (MOUL,2017. p. 9) 

 

A alternativa apresentada neste estudo contribui com o processo de 

ensino e aprendizagem de biologia celular, consiste em um modelo didático 

simples e barato, o aluno consegue compreender facilmente o conteúdo. 

 

GUIMARÃES, K. C. ANANIAS, L. et al. Confecção de uma maquete interativa 

da célula animal como ferramenta do ensino de citologia. COINTER- PDVL 

2019. 

 

O material confeccionado foi de grande utilidade em todas os anos  do 

Ensino Médio, o conteúdo nele trabalhado foi facilmente assimilado, por ser 

aceitável pelos alunos e caracterizar algo interativo. 

A idéia do blog pode ser tomada como um incentivo para que os alunos 

que tenham acesso à internet em casa possam dá continuidade ao processo de 
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aprendizagem mesmo fora da sala de aula. 

 

MOSELA, M. MARTINS, C. S. KLEIN, T. A. S. Concepções de alunos do 

ensino médio sobre o tema da Biologia Celular. 2020. 

 

A construção e aplicação do jogo serviram para verificar os 

conhecimentos que os alunos já tinham sobre o conteúdo que ainda seria 

ministrado, a partir dele foi possível trabalhar em uma nova abordagem. 

Além de constatar os conhecimentos prévios é possível, com esse 

recurso, pode-se identificar possíveis dificuldades a serem trabalhadas no 

decorrer do processo de ensino e aprendizagem. 

 

 
 
MARTINS, Denise Silva. Desenvolvimento de website como apoio ao 
processo de ensino aprendizagem em biologia no ensino médio. Curitiba, 
2019.  

 

O website criado oferta uma seleção de materiais organizados e posto à 

disposição de professores e alunos que tenham interesse nos conteúdos de 

biologia celular. 

Pode ser acessado na escola em meio às aulas como um auxílio ao 

professor na realização de alguma atividade, como pode também ser acessado 

em casa pelos alunos, para reforçar um conteúdo estudado em sala, ou até 

mesmo na aprendizagem de novos conteúdos. 

Os artigos, monografias e teses analisadas mostram uma variedade de 

opções que os professores que ensinam Biologia Celular no Ensino Médio 

podem levar para o ambiente de sala de aula e facilitar a prática docente. 

Opções essas que vão além do livro didático e que possibilitam ao professor 

aulas diversificadas. 

Um ponto que ficou evidente foi à participação do professor, todos os 

recursos e metodologias apresentadas para o ensino de Biologia Celular, o 

professor tem papel fundamental, seja no planejamento ou execução. 

Alguns recursos listados até aqui, consistiram em materiais 

confeciconados, tanto pelo professor como pelo próprio aluno, o que chama a 

atenção é que esse tipo de recurso é aceitável pelos alunos e não exige muito 

recursos financeiros para serem confeccionalos. 

A diversificação de recursos didáticos e na própria metodologia utilizada 
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pelo professor que ensina Biologia Celular no Ensino Médio é uma grande aliada 

na consolidação do processo de ensino e aprendizagem de forma significativa. 

 

No entanto faz-se necessário atentar-se para outros fatores que podem 

influenciar na aprendizagem de Biologia Celular, como os conhecimentos 

prévios dos alunos, que foi muito citados nos artigos e teses analisados e a 

relação dos conteúdos trabalhados em sala de aula com o cotidiano. 

Um dos estudos aqui apresentados mostrou que quando se faz uma 

relação com os conteúdos de biologia celular com o cotidiano do aluno, a 

aprendizagem tem mais significado para eles.
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Os conteúdos de Biologia Celular são relevantes no âmbito social e 

científico, são fundamentais para o desenvolvimento do indivíduo de forma 

geral. Se tratando do Ensino Médio, os conteúdos muitas vezes são trabalhados 

utilizando-se como recursos somente o livro didático, o que torna a 

aprendizagem um processo complexo e desistimulador para o aluno. 

A presente pesquisa listou alguns recursos a serem utilizadas nas salas 

de aulas do Ensino Médio a fim de ensinar conteúdos de Biologia Celular, tais 

como jogos como dominó, bingo e computacionais, maquetes confeccionadas 

com material reciclado, blogs, brincadeiras, desenho arquitetônico, massa de 

modelar, exibição de videos, exibição de imagens e o livro didático. 

Mostrou como cada um deses recursos podem ser aplicados e a sua 

eficácia através da análise de outros estudos realizados a partir do uso dos 

recursos. Destacando a importância da diversificação de recursos didáticos no 

processo de ensino e aprendizagem de Biologia Celular no Ensino Médio. 

Outros destaques foram às tecnologias, podemos observar que alguns 

estudos focaram nas novas tecnologias, com o quiz, o website, os jogos 

computacionais, é importante que os professores não levem para a sala de aula 

metodologias ultrapassadas que não chamam a atenção do aluno. Na sociedade 

atual a tecnologia se faz presente no cotidiano de todos, então por que não levar 

essas tecnologias para o ambiente de sala de aula? 

Concluimos que existe uma grande variedade de recursos didáticos que 

colaboram com o processo de ensino e aprendizagem de biologia celular, cabe 

ao professor não se prender somente ao livro didático e buscar formas de 

envolver seus alunos no processo como sujeito construtor do seu próprio 

conhecimento. 
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