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RESUMO 

 

 

 

 

A compreensão acerca da genética e da imunologia do sistema de tipagem 

sanguínea ABO constitui um conhecimento de bastante importância para as ações 

da área de saúde, além de gerar a consciência de uma parte importante da história 

biológica de cada um. No entanto, o ensino/aprendizagem desse assunto biológico 

não é bem entendido nem aplicado pela maioria dos alunos do ensino básico em 

sua vida cotidiana. Este trabalho busca oferecer uma metodologia eficaz, que venha 

a sanar os principais problemas relacionados à contextualização e utilização desse 

conhecimento na vida do aluno, bem como fornecer elementos cognitivos para que o 

educando seja um elemento crítico e participativo em assuntos que remetem à 

genética e imunologia do sistema sanguíneo ABO. Para tal, optou-se por 

desenvolver uma Unidade Didática baseada no enfoque Ciência, Tecnologia e 

Sociedade, desenvolvida em um ambiente virtual de ensino e aprendizagem 

denominado Scratch. Tal metodologia objetivou contribuir para a desmistificação da 

ciência como verdade absoluta e fez com que os alunos a entendessem como um 

conjunto de conhecimentos criados em um determinado contexto social. Os dados 

da pesquisa foram obtidos a partir da aplicação e análise de questionários de pré-

teste e pós-teste. Tal método de coleta de dados evidenciou que a abordagem CTS 

(Ciência, Tecnologia e Sociedade) é um aporte metodológico e didático poderoso 

que, quando aliado a recursos computacionais, mostra-se extremamente eficaz, uma 

vez que cria situações para que os alunos se tornem responsáveis pela própria 

aprendizagem e simulem seus modelos mentais com o uso da tecnologia 

computacional.  

 

 

Palavras-chave: Ensino de Biologia, Ensino-aprendizado de Genética, Letramento 

Científico, Ciência Tecnologia e Sociedade, Sistema sanguíneo ABO, Ambiente 

Virtual de Ensino Aprendizagem, Scratch. 
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ABSTRACT  

 

 

 

 

The understanding about genetics and immunology system of blood group ABO 

constitute a import ant knowledge for a health life, besides to produce a conscience 

of important part of the biology history of each one. Therefore the teaching/ learling of 

this biology subject is not well understood for the most of the students. This work 

offer a efficient methodology, to solve the main problems about this context and use 

of this knowledge on student life, and gives resources to who is teaching be critical 

and take a part in subject that concern geneticis and immunology of blood system 

ABO. Opted for to develop a didactic unity based on science, technology and society, 

developed in virtual place of teaching and learning to be called "scratch"  this 

methodology helped find out the science how absolute truth and did how the students 

understood how a whole of knowledge created in a determined sicial context. The 

results of the research were gotten from application and analysis of the 

questionnaires of pre test and post test. The method collection evidenced that the 

approach Science, Technology and Society (STS) are a powerful methodological 

didactic that, allied to whole resources indicate extremely efficient, and create 

situations for the students becoming responslbles for their own learning and simulate 

their mental pattern with using calculate technology.  

 

 

 

 

 

 

Keywords: Teaching Biology, Teaching and Learning Genetics, Scientific Literacy, 

Science, Technology and Society (STS), ABO blood system, Virtual Environment for 

Teaching Learning, Scratch. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Justificativa 

 

 

A Genética sempre me fascinou, desde o ensino básico até a graduação, do 

aprender ao ensinar, fascínio esse que se estendeu pelos anos de docência no 

ensino de Biologia, perpassando por um estágio no laboratório de resistência 

genética de plantas a fitopatógenos na EMBRAPA Milho e Sorgo em Sete Lagoas. 

Como professor, entrei em contato com um público extremamente heterogêneo de 

alunos – vale ressaltar que comecei a vida profissional como professor de pré-

vestibulares, recebendo, assim, alunos com vários graus de instrução em Biologia.  

O desafio inicial exigiu reflexão e me forçou a buscar estratégias que 

pudessem contextualizar o conhecimento a ser trabalhado em sala de aula. As 

concepções que os alunos traziam para dentro da classe e sua relação com o 

conhecimento biológico nem sempre condiziam com a realidade científica, sendo um 

misto de senso comum e ciência. Muitas dessas concepções prévias dos alunos 

pareciam-me interpretações e extrapolações de fragmentos de informações, ou 

mesmo a construção de modelos explicativos baseados em informações parciais e 

no senso comum. Tive muitas vezes a impressão de que tais concepções não 

encontravam sustentação no conhecimento científico vigente, provavelmente fruto 

de informações não integradas a outros conhecimentos, bem como da falta de base 

fundamentadora, gerando – por parte dos alunos e, em determinados casos, dos 

próprios professores – o uso de analogias impróprias e consequentes conclusões 

erradas. 

Essa variedade de concepções sempre me despertou especial atenção, 

levando-me a questionar a forma como os alunos estavam recebendo tal 

conhecimento, desenvolvendo conceitos na educação básica e como esse 

conhecimento lhes seria útil na vida cotidiana. Sempre me perguntei se os alunos 

aprendiam porque consideravam aquele conhecimento útil ou interessante do ponto 

de vista social e do pessoal, ou se eles aprendiam “por aprender”, para, em um 
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futuro não muito distante, deixar aquele conhecimento sem sua devida 

contextualização se dissolver.  

O conhecimento fragmentado e sem relação com a realidade dos alunos 

rapidamente é esquecido e é pouco útil. Na minha prática docente percebi a grande 

necessidade de se investir em um ensino significativo para os alunos. Neste ponto, o meu 

desafio pessoal se associa ao projeto de vida dessas pessoas, democratizando um 

conhecimento de suma importância para o entendimento do mundo vivo que as cerca. 

Dentro da Biologia, voltei minha atenção para o ensino de Genética, pois 

nesse contexto há, em sala de aula, grande heterogenia conceitual em diversos 

níveis. A compreensão do papel e da importância dos genes na determinação 

ontogenética e filogenética dos seres vivos nem sempre é bem elucidada, e é visível 

a falta de contextualização dessa ciência na vida das pessoas.  

Hoje o conhecimento genético e as tecnologias associadas ao gene, assim 

como os mais recentes projetos nas áreas da genética e da biologia molecular 

(Projeto Genoma Humano, Projeto Epigenoma, Projeto Proteoma) têm importância 

não somente científica e cultural, mas também nos negócios e no pensamento 

humano. Talvez por se levantar a possibilidade de as características humanas terem 

uma parcial base genética, e essa base se aplicaria não só a características físicas, 

mas também a características comportamentais e mentais. Vem daí a importância 

de se desenvolver estratégias e instrumentos de aprendizagem eficazes e 

contextualizados para uma assimilação consistente das bases genéticas da herança 

pelos alunos do ensino básico, em especial do ensino médio, considerando a fase 

de aprofundamento no conhecimento e na preparação para a vida em sociedade. 

Concorda-se com os PCN+ (Parâmetros Curriculares Nacionais) Ensino Médio 

de Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias, quando afirmam que 

preparar para a vida significa qualificar para a cidadania e capacitar para o 

aprendizado permanente, em eventual prosseguimento dos estudos ou diretamente 

no mundo do trabalho. (BRASIL, 2000). 

A experiência em sala de aula me fez perceber que existe uma polêmica em 

torno de determinados assuntos relacionados à Biologia, em especial à Genética, 

que se deve à falta de contextualização por parte de alunos e professores, bem 

como à falta de um embasamento teórico no ensino/aprendizagem dessa ciência. 

Tal polêmica perpassa pela explicação e interpretação de fenômenos genéticos e 
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sua relação com questões sociais, religiosas, éticas e terapêuticas. Ressalta-se 

como exemplo, a partir de dados coletados por esta pesquisa, a explicação das 

pessoas para a origem de seus tipos sanguíneos, que, na maioria das vezes, não 

tinham um embasamento científico e nem o relacionava com a sociedade. Tal 

situação tende a piorar a relação ensino/aprendizagem de um assunto de 

importância singular no século XXI, pois observa-se que termos antes restritos aos 

laboratórios e aos especialistas são utilizados rotineiramente no cotidiano das 

pessoas, muitas vezes sem a conotação correta.  

Perigosamente, a imaginação popular tem conferido ao gene um poder 

superior – “tudo o que somos está escrito nos nossos genes” (somos o resultado de 

nossos genes). Salienta-se que deve ser evitada uma postura dogmática em relação 

à ciência, pois o próprio conceito de gene evoluiu, e hoje vários dogmas a ele 

relacionados caíram por terra. Assim, é importante tanto conhecer os conceitos, 

quanto entender os processos pelos quais esses conceitos são construídos.   

Dentre os elementos culturais, o ensino de Biologia desponta como uma 

ferramenta que pode interferir na formação consciente do aluno, na qualificação 

intelectual e no amadurecimento social, favorecendo o posicionamento crítico e 

reflexivo frente a desafios e a tomada de decisões adequadas às diversas situações 

que o jovem deve enfrentar. Neste contexto, o ensino, que procura educar para a 

cidadania informada, capacitada, responsável e ética, relacionado à formação 

científica e tecnológica tem papel relevante. Sendo assim, defende-se um ensino de 

Biologia que vislumbre a formação de um cidadão atuante, e não de um depósito de 

conceitos fragmentados.  

Os PCNEM (Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio) relatam que a 

Biologia, e em especial a Genética, permite que se trabalhe com temas transversais, 

aparentemente distantes da Biologia básica – como as questões que envolvem a 

ética, a política e a sociedade. (BRASIL, 1999). Enfatizam também a importância do 

conhecimento acerca dos mecanismos genéticos, objetivando uma compreensão 

mínima dos mecanismos de hereditariedade e da biotecnologia contemporânea. 

Ainda segundo os PCNEM, no processo de ensino-aprendizagem em Genética 

básica o aluno obtém subsídios para conhecer melhor seu corpo, sua 

hereditariedade e os processos essenciais dos mecanismos de transmissão das 

características dos seres vivos, sua evolução e as implicações das biotecnologias 
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associadas ao uso ou ao desenvolvimento da genética. No entanto a discussão de 

temas de Genética e de Biotecnologia deve servir para alertar contra o risco de que 

os avanços dessas áreas estimulem a crença de que serão a “salvação da 

humanidade”. (LEITE, 2004). Tal situação nos remete ao mito da ciência como 

panaceia humana. 

Em minha caminhada na docência de Biologia pude perceber que a maioria 

dos alunos não possui subsídios para se posicionar – ou ao menos criticar – as 

informações do mundo da ciência, em especial o mundo biológico e genético, e se 

veem carentes de informações que possam facilitar a análise e compreensão dos 

fatos científicos e sua aplicação na vida cotidiana. Em seus trabalhos realizados no 

Brasil, Trivelato (1988) indica que apesar do interesse dos alunos por temas ligados 

à Genética, principalmente quanto a tópicos da Genética Humana, durante as aulas 

os estudantes demonstram pouco entendimento sobre os conceitos relacionados a 

esses temas.  

Dentro desse contexto de encontros e desencontros conceituais e literários do 

conhecimento biológico, e em específico da genética, nos deparamos com as 

diversas explicações, por parte dos alunos, para a herança humana relacionada aos 

grupos sanguíneos A, B, O e AB, e sua relação com os processos de 

hemaglutinação, bem como com a compatibilidade e incompatibilidade de órgãos 

transplantados. Tais conhecimentos, quando bem trabalhados, podem ser de grande 

utilidade na vida cotidiana das pessoas, pois envolvem aspectos relacionados à 

genética, imunidade, saúde, fisiologia humana e questões sociais. Nesse ponto o 

conhecimento da genética humana se torna fundamental para um bom entendimento 

de como o funcionamento do corpo humano depende da interação de fatores muitas 

vezes desprezados pelo senso comum, bem como para a compreensão de vários 

aspectos evolutivos ligados ao cotidiano e um melhor entendimento da imunologia 

aplicada.  

Em concordância com esse panorama, a educação relacionada à formação 

científica e tecnológica (Letramento Científico) tem papel fundamental a fim de 

formar cidadãos conscientes e participativos na comunidade em que estão inseridos. 

Concorda-se com Chassot (2003), quando afirma: 
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[...] seria desejável que os alfabetizados cientificamente não apenas 
tivessem facilitada a leitura do mundo em que vivem, mas entendessem as 
necessidades de transformá-lo e transformá-lo para melhor. 

 

Tendo em mente esse pressuposto –  e com grande vontade de contribuir 

para a prática docente – ingressei no Programa de Mestrado Profissional em Ensino 

de Ciências e Matemática da PUC Minas, haja vista que o objetivo desse programa 

é a concepção de um produto (material produzido para facilitar o 

ensino/aprendizagem de ciências) fruto da pesquisa desenvolvida no Mestrado e 

com aplicação imediata na nossa própria prática docente. Assim sendo, propus-me a 

conceber um objeto educacional que venha a atuar como um facilitador no ensino da 

herança genética do sistema sanguíneo ABO humano e sua relação de 

compatibilidade e incompatibilidade sanguínea, bem como sua contextualização na 

vida das pessoas. 

A intenção de estudar a relação Ensino/Aprendizagem da herança genética 

do sistema sanguíneo ABO, e seus fatores imunológicos, vem de minha prática 

pedagógica, pois percebo a necessidade da aplicação de metodologias efetivas que 

facilitem a aprendizagem dos alunos, oferecendo-lhes subsídios para a aplicação 

prática desse conhecimento, bem como oportunidade para adquirirem posturas 

reflexivas e críticas em relação ao assunto e sua repercussão na sociedade. Nesse 

contexto, o movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) aparece como uma 

abordagem científica contextualizada e crítica, que aliado a recursos computacionais 

tornou-se uma importante ferramenta para a formação de cidadãos críticos e 

conscientes do mundo em que vivem – cidadãos letrados cientificamente.  

 

 

 1.2 Objetivo Geral 

 

 

Este trabalho pretende produzir um material didático e de apoio docente e 

discente, com recursos multimídias, em consonância com o movimento CTS, que 

atue como facilitador do ensino/aprendizagem da herança genética do sistema 

sanguíneo ABO humano, bem como das relações de compatibilidade e 

incompatibilidade dos diferentes fenótipos. 
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1.3 Objetivos Específicos 

 

Em função do objetivo geral, foram estabelecidos para este estudo os 

seguintes objetivos específicos: 

 Identificar as dificuldades apresentadas pelos alunos no processo de 

contextualização e compreensão do assunto. 

 Produzir um material multimídia de apoio pedagógico, em consonância 

com o movimento CTS, que ajude a superar as principais dificuldades 

encontradas para a aprendizagem da herança do sistema sanguíneo ABO 

humano e sua relação com a genética mendeliana e imunologia. 
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2 LETRAMENTO CIENTÍFICO 

 

 

A ciência é considerada uma das áreas do conhecimento humano de menor 

acesso ao público em geral (VOGT & POLINO, 2003). A população, em sua maioria, 

cria uma aversão à ciência, aversão esta que surge como barreira para o processo 

de seu entendimento talvez relacionada ao determinismo e ao positivismo 

científicos, considerados, para muitos, como fatores indiscutíveis. (JENKINS, 1990). 

Vem daí a necessidade de se pensar uma educação científica consciente e 

comprometida com a qualidade de vida da população – uma educação 

problematizada e contextualizada. Pela própria natureza do conhecimento científico 

não se pode pensar no ensino de seus conteúdos de forma neutra, sem que se 

contextualize seu caráter social, nem há como discutir a função social do 

conhecimento científico sem uma compreensão do seu conteúdo. (SANTOS, 2007). 

Morin (2000) salienta que há um tecido interdependente e conectivo entre o objeto 

do conhecimento e seu contexto de produção. 

A leitura, o entendimento e a contextualização científica são fatores 

primordiais para o desenvolvimento e o engajamento social do indivíduo. Radnitzky 

(1970) caracteriza a ciência como um sistema social essencialmente relacionado ao 

desenvolvimento do conhecimento humano geral. Assim, uma vida segura e 

produtiva requer alguma base científica para deliberar em inúmeras situações 

diferentes – tais como saúde, ética e economia –, que sejam socialmente aceitáveis. 

(ZIMMERMAN; MAMEDE, 2005). Tais decisões requerem não só que as pessoas 

entendam os acontecimentos científicos, mas os incluam em seu cotidiano de forma 

a tirarem proveito dos avanços tecnológicos para a melhoria de suas vidas e da 

população em geral, criticando e refletindo sobre seus produtos. Nesse panorama, 

acredita-se que o Letramento Científico (LC) é necessário para tornar as pessoas 

críticas e engajadas no mundo das ciências.  

Desde seu surgimento, na década de 80, o termo LC toma diferentes 

significados de acordo com o local em que é empregado. Nos países desenvolvidos, 

as discussões acerca do LC foram motivadas pela percepção de que uma grande 

parcela da população, apesar de dominar o sistema de escrita, não era capaz de 

contextualizá-lo na realidade em que estava inserida. Já nos países em 
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desenvolvimento, como o Brasil, a preocupação com o LC surgiu atrelada à 

necessidade de se promover a alfabetização inicial dos indivíduos e ao 

questionamento de se ela deveria restringir-se unicamente à codificação e 

decodificação de fonemas em grafemas. (SOARES, 2004).   

Conceitualmente falando, atrelada ao LC temos a Alfabetização Científica 

(AC), que surge como um conceito que reflete um objetivo educacional 

contemporâneo. O termo AC foi empregado pela primeira vez nos anos de 1950 por 

Paul Hurd no artigo intitulado Science literacy: its meaning to American schools. 

(HURD, 1958). Pode-se dizer que, segundo o artigo supracitado, AC ocorre quando 

o indivíduo em geral começa a dominar conceitos básicos sobre ciência; em 

complementação, uma pessoa letrada cientificamente não é somente aquela capaz 

de decodificar a linguagem escrita, mas aquela que efetivamente faz uso desta 

tecnologia na vida cotidiana de maneira mais ampla e aplicada em seu contexto 

social. Segundo Soares (1998), o termo alfabetização é empregado com o sentido 

mais restritivo da ação de ensinar a ler e a escrever, já o termo letramento refere-se 

ao estado ou à condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e 

exerce práticas sociais que usam a escrita.  

Para Santos (2006), podemos distinguir alfabetização de letramento em 

ciência se consideramos que a AC corresponderia ao processo escolar 

descontextualizado de nominalização restrita de determinados processos científicos 

e tecnológicos, ou de resolução de exercícios e problemas escolares de ciências, 

muitas vezes desenvolvidos ritualisticamente, por meio de algoritmos, sem uma 

compreensão conceitual mais ampla. Já o LC seria o estado ou a condição de quem 

não apenas reconhece a linguagem científica e entende alguns de seus princípios 

básicos, mas cultiva e exerce práticas sociais que usam o conhecimento científico e 

tecnológico entendendo suas consequências, relações e implicações. Zimmerman e 

Mamede (2005) salientam que a AC refere-se à aprendizagem dos conteúdos e da 

linguagem científica e o LC refere-se ao uso da ciência e do conhecimento científico 

no cotidiano, no interior de um contexto sócio-histórico específico. 

 

O letramento prático significa a posse do tipo de conhecimento científico e 
técnico que pode ser imediatamente usado para ajudar a melhorar o padrão 
de vida das pessoas. (SHEN, 1975). 
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Millar (1996) agrupa argumentos para justificar o LC em cinco categorias: a) 

argumento econômico, que conecta o nível de conhecimento público da ciência com 

o desenvolvimento econômico do país; b) utilitário, que justifica o LC por razões 

práticas e úteis; c) democrático, que ajuda os cidadãos a participarem das 

discussões, do debate e da tomada de decisão sobre questões científicas; d) social, 

que vincula a ciência à cultura, fazendo com que as pessoas fiquem mais simpáticas 

à ciência e à tecnologia; e) cultural, que tem como meta fornecer aos alunos o 

conhecimento científico como produto cultural. 

No presente trabalho, o termo LC é utilizado adotando a versão para o 

português da palavra inglesa literacy. Optou-se por usar este termo – e não a 

palavra alfabetização –, pois o objetivo não é só subsidiar a aquisição de um 

conhecimento por parte do aluno, mas facilitar seu engajamento no mundo científico, 

possibilitando uma melhoria de vida e consequentemente um melhor engajamento 

social, salientando-se que o LC vai além da compreensão de símbolos e signos. Em 

consonância com Santos (2006) o termo LC será utilizado com seu significado de 

função social para a educação básica. Essa função envolve a compreensão do 

impacto da ciência e da tecnologia sobre a sociedade. Tal dimensão tem um 

componente voltado para a compreensão pública da ciência e a formação de cidadãos 

para atuarem na atual sociedade científica e tecnológica. Santos (2007) salienta que 

na tradição escolar a AC tem sido considerada como a aquisição do domínio da 

linguagem científica, enquanto o LC visa o uso da ciência na prática social.  

Ao empregar o termo LC, busca-se enfatizar a função social da educação científica contrapondo-se ao 

restrito significado de alfabetização escolar. De acordo com essa conceituação, uma pessoa 

alfabetizada, que sabe ler e escrever, pode não ser letrada caso não faça uso da prática social de 

leitura, ou seja, apesar de ler, ela não é capaz de compreender o significado de notícias de jornais, 

avisos, correspondências, ou não é capaz de escrever cartas e recados. Assim a educação científica 

almejada em seu mais amplo grau envolve processos cognitivos e domínios de alto nível. Laugksch 

(2000) define LC como a capacidade mínima funcional para agir como consumidor e cidadão. Tal 

definição se enquadra na categorização de Miller (1983) para LC que, corresponde à consciência e 

compreensão do impacto da ciência e da tecnologia sobre a sociedade.  

Chassot (2003) ressalta que o LC pode ser considerado como uma das 

dimensões para potencializar alternativas que venham a privilegiar uma educação 

mais comprometida com a realidade social. Salienta ainda que o indivíduo letrado 

cientificamente aprende a ler a linguagem em que está escrita a natureza. Pode-se 

concluir que o entendimento e a aplicação das ciências permitem que o sujeito da 
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aprendizagem compreenda os processos naturais e, de certa forma, controle as 

transformações que ocorrem na natureza. Essa concepção de LC vai ao encontro da 

proposição de Prewitt (1983), que considera que o letramento científico para o 

cidadão tem origem nas interações entre ciência e sociedade, promovendo o que ele 

chama de “cidadão prático” – aquele que, apesar de não ser cientista ou tecnólogo, 

é capaz de atuar na sociedade (nos níveis pessoal e social) compreendendo com 

perspicácia a profundidade, os princípios e as estruturas que governam situações 

complexas e compreendendo como a ciência e a tecnologia influenciam sua vida. 

O LC se coloca, então, numa linha emergente na didática das ciências, que 

comporta os fazeres da ciência, da linguagem científica e da decodificação das 

crenças aderidas a ela, favorecendo assim os questionamentos acerca dos assuntos 

científicos e desmitificando o determinismo que se aplica à ciência, vislumbrando 

assim a queda do cientificismo elitizado e panaceico. (AGUILAR e MORTIMER, 

2005).  

Assim, LC consiste na formação técnica do domínio das linguagens e 

ferramentas mentais usadas em ciência para o desenvolvimento científico, exigindo 

não só o domínio vocabular, mas a compreensão de seu significado conceitual e o 

desenvolvimento de processos cognitivos de alto nível de elaboração mental de 

modelos explicativos para processos e fenômenos científicos. Tal situação envolve a 

compreensão do impacto da ciência e da tecnologia sobre a sociedade em uma 

dimensão voltada para a compreensão pública da ciência dentro do propósito da 

educação básica de formação para a cidadania. (SANTOS, 2007). 

Atualmente as pessoas manifestam a necessidade de entenderem a ciência 

como algo que facilite sua compreensão e participação no mundo. Pode-se 

vislumbrar, então, o LC atuando como um instrumento de inclusão social que coloca 

o indivíduo como um ser participativo e transformador no mundo, com possibilidades 

de transformá-lo para melhor. Dessa forma, entendendo que a ciência não é 

estática, mas muito dinâmica e em constante transformação, estabelecendo relação 

direta com a sociedade, reitera-se as palavras de Chassot (2003): 

 

Antigamente a ciência nos falava de leis eternas. Hoje nos fala da história 
do universo ou da matéria que nos propõe sempre novos desafios que 
precisam ser investigados. Esse é o universo das probabilidades e não das 
certezas. 
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Miller (1983) apresenta uma definição multidimensional de LC, que abrange 

três dimensões independentes: 1) o conhecimento de termos, conceitos e modelos 

científicos essenciais; 2) uma compreensão sobre as normas e os métodos da 

ciência; 3) o entendimento sobre o impacto da tecnologia e da ciência sobre a 

sociedade. Aplicando essa definição, ainda atual, ao termo, pode-se afirmar que o 

LC vai contra o determinismo das ciências – atualmente considerado a grande 

barreira no ensino dessa área do conhecimento. 

Nota-se que atualmente AC e LC nem sempre foram (ou são) vislumbrados 

por um grande número de docentes. Basta relembrar o começo dos anos 90, 

quando o ensino de ciências tinha como finalidade quase exclusiva a aquisição de 

conceitos. Tal cenário privilegiava a transmissão massiva de conteúdos, tornando os 

estudantes meros depósitos de conhecimentos. (CHASSOT, 2003) 

No Brasil a preocupação com a educação científica foi bem tardia. O ensino 

de ciências só passou a ser incorporado ao currículo escolar na década de 1930, 

época em que começou o processo de busca de sua inovação, que teve início com a 

atualização curricular e continuou, posteriormente, com a produção de kits de 

experimentos na década de 1950. (KRASILCHIK, 1980). 

No contexto brasileiro, no governo de Fernando Henrique Cardoso, tivemos o 

estabelecimento de um amplo debate para discutir a reformulação da política de 

ciência e tecnologia no país. Este debate culminou na elaboração de um documento 

denominado Livro Verde (MCT, 2001), em que é dada ênfase à necessidade de se 

estabelecer uma cultura científica e tecnológica no país. Nesse sentido, a divulgação 

da ciência teria papel fundamental para propiciar o entendimento de noções 

científicas e tecnológicas. (SCHULZE et al, 2006). Segundo os PCNEM+ (BRASIL, 

2001), não basta ter o conhecimento sobre ciência e tecnologia e entender sua 

linguagem, é preciso ter princípios de ação cidadã, entendendo a ciência como uma 

construção coletiva que se reconstrói continuadamente num processo de ação 

ininterrupta. Nessa perspectiva, fica subentendido que é necessário possibilitar aos 

alunos o LC de forma contínua, para capacitá-los a participar do processo 

democrático de tomada de decisões, promovendo a ação cidadã relacionada à 

solução de problemas na sociedade na qual eles estão inseridos. (PINHEIRO et al, 

2007). 
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Para Shamos (1995), um cidadão letrado em ciências não apenas sabe ler o 

vocabulário científico, mas é capaz de conversar, discutir, ler e escrever 

coerentemente em um contexto não-técnico. Tal cidadão é capaz de entender o 

impacto da ciência e da tecnologia sobre a sociedade em uma dimensão voltada 

para a compreensão pública da ciência dentro do propósito da educação básica de 

formação para a cidadania. (SANTOS; SCHNETZLER, 1997) 

CazzelI (1992) caracteriza o LC a partir de três dimensões: prática, cívica e 

cultural. A primeira capacita o aprendiz a resolver problemas que precisam de 

conhecimentos científicos e tecnológicos básicos. A dimensão cívica conscientiza o 

indivíduo sobre os problemas e empregos da ciência e tecnologia. Finalmente, a 

cultural leva a pessoa a aprimorar esses conhecimentos.  

A presença da ciência e da tecnologia no cotidiano das pessoas e as 

questões a respeito do desenvolvimento científico e tecnológico têm repercussões 

diretas sobre a sociedade; assim, a compreensão da ciência como prática social nos 

leva a discutir suas condições de produção, divulgação e aplicação, bem como a 

possibilidade de controle sobre a ciência e a tecnologia que a sociedade detém 

(MAMEDE; ZIMMERMANN, 2005). Nesse contexto, o LC constitui-se em uma 

estratégia importante de inclusão do indivíduo na vida social de uma maneira ativa e 

não meramente na qualidade de espectador, buscando com isso não somente a 

compreensão do conhecimento científico, de suas condições de produção e 

utilização, mas possibilitar ao indivíduo a interação com os elementos científicos e 

tecnológicos da vida social.  

Santos (2006) salienta que para se desenvolver o LC como função social são 

requeridas as seguintes competências e habilidades: a leitura e compreensão da 

ciência; a expressão de opiniões sobre ciência; a preocupação com os problemas da 

ciência contemporânea, agora e no futuro; a participação nas tomadas de decisão 

democráticas e a compreensão de como a ciência, tecnologia e sociedade se 

influenciam mutuamente. O LC compreende então a preparação para tomada de 

decisão, que corresponde a um dos objetivos centrais dos currículos com ênfase em 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Tal fato foi proposto por Acevedo, Vázquez 

e Manassero (2003) como a aproximação entre o LC e os objetivos propostos pela 

abordagem CTS.   
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3  CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE 

 

 

O movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) surgiu num contexto 

marcado pela crítica ao modelo de desenvolvimento científico e tecnológico no final 

da década de 60, fruto de uma preocupação por parte dos educadores em ciências 

por uma educação científica que levasse em conta os aspectos sociais relacionados 

à ciência e à tecnologia. (SANTOS, 2007). Paralelamente a esse processo ocorriam, 

nos Estados Unidos, investimentos em recursos humanos para produzir os hoje 

chamados projetos de primeira geração de ensino de Física (Physical Science Study 

Commitee – PSSC), Química (Chemical Bond Approach – CBA), Matemática 

(Science Mathematics Study Group – SMSG) e Biologia (Biological Science 

Curriculum Study – BSCS) para o ensino médio, a fim de vencer a batalha espacial 

que se instaurou durante a guerra fria entre Estados Unidos e a antiga União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas. (KRASILCHIK, 2000). Nesse panorama de se 

colocar a ciência como um ponto cognitivo essencial para o desenvolvimento 

humano e social, o movimento CTS visa direcionar os esforços educacionais em prol 

de uma melhoria social e intelectual. 

O movimento CTS surgiu em contraposição ao crescente sentimento 

generalizado no século XIX de que o desenvolvimento científico e tecnológico 

geraria a redenção dos males da humanidade, além de procurar estabelecer uma 

relação recíproca entre ciência, tecnologia e sua relação com a sociedade. Este 

campo de trabalho se mostra ainda muito recente em nossa sociedade, porém, já 

nasceu com caráter crítico tanto em relação à visão essencialista da ciência e da 

tecnologia, quanto à visão interdisciplinar entre as áreas do conhecimento. Tal visão 

concorda com Chalmers (1994) que, analisando os trabalhos de diferentes 

epistemólogos e filósofos da ciência, considera a ciência não como um corpus rígido 

e fechado, mas como uma atividade aberta que está em contínua construção. 

Assim, entende-se a ciência como uma entidade extremamente dinâmica e em 

constante evolução, que não se atém a verdades únicas e imutáveis. 

Santos (2005a) salienta que o movimento CTS atua quando as certezas 

epistemológicas expressas pelo positivismo modernista dão lugar à multiplicidade de 

dúvidas da pós-modernidade, e quando os saberes e princípios epistemológicos que 
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questionam a racionalidade da ciência moderna de raiz iluminista do século XIX se 

orientam para um diálogo de saberes e para racionalidades distanciadas de posturas 

empiristas, fora do círculo unitário do positivismo. Segundo a autora, pode-se 

conceber o movimento CTS como um instrumento de democratização e 

desmitificação do saber científico que atua de forma decisiva na inclusão social. 

Concorda-se com Haldane (1943: 8) quando afirma que “a democracia não pode ser 

total, numa altura em que a ciência afeta continuamente as nossas vidas, sem um 

conhecimento mais alargado da ciência”.  

Segundo o autor supracitado, a ideologia democrática supõe que os cidadãos 

podem influenciar as decisões políticas que venham a afetar suas vidas e a 

sociedade em que estão inseridos. Dessa forma, uma das grandes metas do modelo 

CTS é dotar as pessoas de habilidades e competências, tornando-as capazes de 

debater e discutir questões científicas e tecnológicas que permeiam a sociedade. 

(PINHEIRO et al, 2007). Tal capacitação torna-se necessária, pois a evolução das 

tecnologias de informação introduziu uma mudança decisiva na sociedade – a 

sociedade em rede. (SANTOS, 2005). Para Castells (2003) esta nova forma de 

organização social trata-se, na verdade, de um mundo novo. Um mundo onde já se 

divisam os contornos de uma nova ordem que compromete a lógica centralizadora, 

que é propensa à realização das liberdades de informação e comunicação dos 

cidadãos, potencia a inserção do conhecimento na cidadania e uma progressiva 

aproximação da ciência aos cidadãos. Tal panorama, apoia-se no movimento CTS 

para a formação de cidadãos politicamente participativos e atuantes na sociedade. 

O movimento CTS pode ser vislumbrado em três contextos: no campo da 

pesquisa, atuando como alternativa à reflexão acadêmica tradicional sobre ciência e 

tecnologia, promovendo uma nova visão não-essencialista e socialmente 

contextualizada da atividade científica; no campo das políticas públicas, defendendo 

a regulação social da ciência e da tecnologia, promovendo a criação de mecanismos 

democráticos facilitadores da abertura dos processos de tomadas de decisões sobre 

questões políticas científico-tecnológicas; no campo da educação, promovendo a 

introdução de programas e disciplinas CTS no ensino básico e superior, com 

referência à nova imagem da ciência e tecnologia. (LINSINGEN, 2007). 

Nos ensinos básico e superior a introdução de programas CTS vem ao 

encontro da necessidade da população de ter acesso às informações sobre o 
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desenvolvimento científico-tecnológico, e, além disso, ter condições de avaliar e 

participar ativamente das decisões que venham a atingir o meio onde vivem. O 

caráter interdisciplinar do movimento CTS compreende uma área de estudos onde a 

preocupação maior é tratar a ciência e a tecnologia tendo em vista suas relações, 

consequências e respostas sociais. (BAZZO e COLOMBO, 2001). 

Segundo PINHEIRO et al (2007b) é necessário que a sociedade, em geral, 

comece a questionar os impactos da evolução e aplicação da ciência e tecnologia 

sobre seu entorno e consiga perceber que, muitas vezes, certas atitudes não 

atendem à maioria, mas sim aos interesses dominantes. Dessa forma o enfoque 

CTS se torna um instrumento de inclusão social e democratização do saber 

científico aplicado à vida da população em geral, quebrando assim a neutralidade e 

o absolutismo da ciência. Vemos aqui então a importância de uma formação escolar 

bem estruturada, que gere transformações positivas na sociedade. Sobre essa 

democratização e inclusão social, Bazzo comenta:  

 

O cidadão merece aprender a ler e entender – muito mais do que conceitos 
estanques – a ciência e a tecnologia, com suas implicações e 
conseqüências, para poder ser elemento participante nas decisões de 
ordem política e social que influenciarão o seu futuro e o dos seus filhos. 
(BAZZO, 1998). 

 

O desenvolvimento de uma mentalidade voltada para a democratização das 

ciências e para a inclusão social está de acordo com Pinheiro et al (2007a), quando 

comentam que a democratização desses processos só será possível quando 

tivermos um público formado na compreensão do funcionamento da tecnociência, 

percebendo que o debate e a negociação são métodos que permitem a resolução de 

conflitos que envolvem o interesse da sociedade, podendo contribuir para o desafio 

de viver em uma sociedade voltada para a democracia. O desenvolvimento científico 

e tecnológico deve ser entendido como um produto resultante de fatores sociais, 

quais sejam culturais, políticos e econômicos, e não como algo inatingível para a 

população em geral, sem qualquer influência social.  

 

É preciso que possamos retirar a ciência e a tecnologia de seus pedestais 
inabaláveis da investigação desinteressada da verdade e dos resultados 
generosos para o progresso humano. [...] Devemos ter cuidado para não 
produzir o que poderíamos chamar de „vulgarização científica‟, o que, longe 
de reduzir a alienação do homem com relação à ciência e à tecnologia, 
contribuiria, na realidade, para aumentá-la, fornecendo a ilusão, perigosa, 
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de ter compreendido o princípio sem entrar na essência da atividade da 
ciência contemporânea: sua complexidade, sua coerência e seu esforço. 
(BAZZO, 1998). 

 

A ciência está intimamente ligada à evolução do ser humano, desenvolvendo-

se permeada pela ação reflexiva de quem sofre/age as diversas crises inerentes a 

esse processo de desenvolvimento. Ao conceber a ciência como fruto cultural da 

criação humana, torna-se necessária uma discussão a respeito dos avanços 

científicos e tecnológicos, suas causas, consequências, interesses políticos e 

econômicos de forma contextualizada. (PINHEIRO et al, 2007a). O conhecimento 

científico passa a ser entendido então como produção do homem na constante luta 

pela superação de suas dificuldades, na interpretação dos fenômenos, na resolução 

dos problemas que afetam a sociedade, enfim, na busca de melhores condições de 

vida. (PINHEIRO et al, 2007b). 

Num mundo profundamente transformado pela ciência e pela tecnologia, 

quando a tecnociência se tornou objeto de conflito social e de debate político, é 

crucial repensar seu papel no estilo de vida a que nos habituamos, bem como o 

sistema de valores e de crenças que nos rege. A construção de uma cidadania 

cultural, crítica e participativa demanda, como estratégia epistemológica, ancorar os 

conhecimentos sobre ciência em perspectivas CTS eticamente orientadas. 

Perspectivas que não podem deixar de levar em conta as profundas transformações 

na matriz social e tecnológica da ciência, que as mudanças em curso fazem emergir. 

(SANTOS, 2005a). Podemos afirmar hoje que o panorama mundial, cada vez mais 

marcado por avanços científicos, torna os controladores dos conhecimentos 

“tecnocientíficos” detentores de demasiado poder. Tal poder pode ser questionado 

ou mesmo criticado se ouvirmos as vozes cientificamente informadas dos cidadãos 

letrados em ciências, apoiados em conhecimentos gerados a partir da relação crítica 

e reflexiva de uma educação amparada no movimento CTS. Tal movimento exalta 

os valores práticos dos conhecimentos, gerados de forma contextualizada, 

diminuindo com isso a barreira que se instaura entre o indivíduo comum e o 

especialista. Concorda-se com Santos e Schnetzter (1997) quando afirmam que 

alfabetizar e letrar os cidadãos em ciência e tecnologia é hoje uma necessidade do 

mundo contemporâneo. 

Segundo Irwin (1998), a pós-modernidade abre algumas esperanças ao 

projetar a emergência de uma ciência cidadã – uma ciência que não se limita a 
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respostas, a resolução universal de problemas, mas que considera os contextos em 

que os problemas são gerados, que dá voz aos cidadãos, que valoriza os 

conhecimentos empíricos das pessoas afetadas por ameaças ambientais e que 

derruba fronteiras entre laboratório e sociedade. 

Nesse contexto desenhado pelo autor supracitado a contribuição da escola é 

de suma importância para essa nova demanda social; assim a educação CTS 

insere-se numa mutação disciplinar de sentido humanista e cultural, incluindo juízos, 

reflexões e ações sobre o exercício da cidadania permeando o ensino substantivo 

das disciplinas. Tal prática educativa tende a traduzir-se em diferentes modalidades 

curriculares, modalidades que valorizam vetores como o diálogo de saberes, a 

educação para os valores, a educação para os direitos humanos, a pedagogia de 

projeto, a construção da cidadania e a aula como espaço de participação e 

construção. (SANTOS, 2005a). 

 

[...] para além de um desafio à “ciência tal qual se faz”, no sentido de 
encontrar novas formas de operar na sociedade do conhecimento, importa 
desafiar a escola e a sociedade em geral a que prepare o cidadão, através 
da “ciência tal qual se diz”, para processos auto-reflexivos e decisórios [...] 
(SANTOS, 2005a) 

 

Nesse cenário os professores devem chegar a uma forma de ensinar ciência 

que promova a colaboração entre ciência, tecnologia e reflexão social. Essa forma 

implica em fertilizar o saber científico com outros saberes, derrubar os obstáculos 

epistemológicos que impedem a construção de um novo objeto do saber, bem como 

torna-se necessária sua interação com o sujeito, estabelecendo-se as bases 

epistemológicas adequadas para pensar articulações CTS no ensino de Biologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

32 

3.1 CTS e Ensino 

 

 

A interferência da tecnociência no ambiente e na vida sócio-cultural dos 

indivíduos educados ou não em ciência e tecnologia e suas aplicações têm sido 

objeto de muitos debates éticos, tornando inconcebível a idéia de uma ciência pela 

ciência, sem consideração de seus efeitos e aplicações. Nesse panorama, estudos 

sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) têm recebido uma grande atenção, 

sobretudo no período posterior à Segunda Guerra Mundial e, nas últimas décadas, 

vêm influenciando a elaboração de currículos de ciências no mundo inteiro. 

(BRIDGSTOCK et al, 1998).    

O agravamento dos problemas ambientais pós-guerra, a tomada de 

consciência de muitos intelectuais com relação às questões éticas, a qualidade de 

vida da sociedade industrializada, a necessidade da participação popular nas 

decisões públicas (estas cada vez mais sob o controle de uma elite que detém o 

conhecimento científico) e o medo e a frustração decorrentes dos excessos 

tecnológicos propiciaram as condições para o surgimento de propostas de ensino 

numa abordagem CTS. (WAKS, 1990). Roberts (1991) refere-se às ênfases 

curriculares CTS como aquelas que tratam das interrelações entre explicação 

científica, planejamento tecnológico, solução de problemas e tomada de decisão 

sobre temas práticos de importância social. 

O enfoque CTS no ensino das ciências é um impulsionador inicial para 

estimular o aluno a refletir sobre as inúmeras possibilidades de leitura acerca da 

tríade Ciência, Tecnologia e Sociedade com a expectativa de que ele possa vir a 

assumir uma postura questionadora. Concorda-se com Pinheiro et al (2007b) 

quando afirmam que a aplicação da postura CTS ocorre não somente dentro da 

escola, mas também extra-muros.  

Emerge, então, uma forma contextualizada e aplicada da produção do 

conhecimento, com características mais transdisciplinares do que disciplinares, 

dando lugar a uma interação entre diferentes atores sociais, como cientistas, 

representantes dos governos, do setor produtivo, de organizações não-

governamentais e da imprensa. (GIBBONS et al, 1994). Isso passa a exigir do novo 

cientista uma maior reflexão e, sobretudo, a capacidade de dialogar com outras 
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áreas para participar da análise de tais problemas em uma perspectiva 

multidisciplinar. (SANTOS & MORTIMER, 2002). 

Segundo Santos e Mortimer (2002) esse novo modo de produção do saber 

tem acarretado um aumento da responsabilidade social dos produtores de 

conhecimento científico e tecnológico. Em relação à afirmação dos autores 

supracitados, Pinheiro et al (2007a) reiteram que a educação deverá contribuir para 

a autoformação do aluno, estimulando-o a assumir a condição humana, 

incentivando-o a viver de forma a tornar-se um cidadão que, numa democracia, será 

definido por sua capacidade de refletir, criticar, analisar e de tomar decisões acerca 

do contexto científico-tecnológico-social no qual está inserido. Em resposta a essa 

necessidade, o enfoque CTS ganhou espaço no contexto educacional, visando 

promover o letramento científico de modo que ultrapasse conteúdos isolados 

incluídos nos currículo dos alunos sem a devida contextualização. Segundo López e 

Cerezo (1996) o ensino baseado no enfoque CTS traz os conteúdos científicos e 

tecnológicos estudados juntamente com a discussão de seus aspectos históricos, 

filosóficos, éticos, políticos e socioeconômicos.  

A abordagem CTS está vinculada à educação científica do cidadão e deve 

ressaltar o caráter provisório e incerto das teorias científicas de tal forma que os 

alunos possam avaliar alternativas diferenciadas para a solução de um mesmo 

problema. (SANTOS & SCHNETZLER, 1998). O ensino de acordo com o enfoque 

CTS não está centrado unicamente no conteúdo em si, mas nas suas relações com 

a vida do indivíduo, em seu cotidiano e na sociedade de uma maneira mais ampla, 

em conformidade com a proposta educacional vigente: 

 

[...] a cidadania não é uma condição ou qualidade separada da 
aprendizagem escolar. É, antes de qualquer coisa, a aplicação prática 
daquilo que o aluno aprende nos conteúdos curriculares, é o conhecimento 
das ciências, das linguagens, das matemáticas, utilizadas de modo 
responsável, solidário e includente. (BRASIL, 1999, p. 98). 

 

Não faz sentido reduzir a aprendizagem das ciências à memorização de 

conceitos e à aplicação de fórmulas (MAMEDE; ZIMMERMANN, 2005). Cachapuz 

(1999) considera que em uma educação para a cidadania deve-se ir além dos 

objetivos centrados nos conteúdos; é necessário ultrapassar a meta de uma 

aprendizagem apenas de conceitos e de teorias relacionadas com conteúdos 

abstratos e neutros para um ensino mais cultural, que proporcione uma melhor 
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compreensão, apreciação e aplicação da ciência e da tecnologia. Tal proposta de 

ensino leva em conta as questões sociais, entendendo que tanto a ciência quanto a 

tecnologia são resultados do saber humano e que, portanto, estarão sempre 

presentes na nossa vida. (PINHEIRO et al, 2007b).  

 

[...] a ciência se converte em cientificismo quando esquecemos de seus 
condicionantes sociais, econômicos ou políticos, ou quando não 
percebemos que suas fórmulas podem servir não para promover o bem-
estar social, mas para aprofundar as desigualdades entre pessoas, grupos 
ou nações. (DAMKE, 1995, p. 65). 

 

Segundo o Grupo de Estudos Temáticos em Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(GETCTS), vinculado ao Centro de Educação da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM), os temas/problemas sociais extraídos do mundo vivido carregam 

para o mundo da escola a complexidade do mundo real, contribuindo para a 

compreensão e busca de soluções para problemas reais. No enfoque CTS, os 

conhecimentos se constituem em ferramentas para a compreensão de temas de 

relevância social objetivando a compreensão de situações reais. Tal enfoque 

educacional privilegia o desenvolvimento da tomada de decisão do aluno subsidiada 

em conhecimentos científicos e também em valores e aspectos éticos. O aluno é 

levado a pensar a própria natureza da ciência, e seu papel social, tornando-se 

necessária uma abordagem histórico-filosófica das ciências. (SANTOS; 

SCHNETZLER, 1998). Essa abordagem evita que os alunos adquiram uma visão de 

ciência como algo absolutamente verdadeiro e acabado, visão esta que dificultaria a 

possibilidade de se aceitar duas ou mais alternativas para resolver um determinado 

problema (SANTOS & MORTIMER, 2002). Bazzo (1998) discute que, uma vez que 

os currículos CTS incluem aspectos da educação tecnológica no ensino de ciências, 

eles contribuem para o LC. Isso pode ser observado na atual reforma curricular para 

o ensino médio, em que seus objetivos e fundamentos encontram respaldo em 

elementos dos currículos com enfoque CTS. 

A proposta presente nos PCNEMs explicita que a sociedade moderna exigirá 

do cidadão muito mais do que saber ler, escrever e contar. Torna-se necessário 

investir na formação da pessoa, conforme trecho dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais: 
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Em suma, a Lei estabelece uma perspectiva para esse nível de ensino que 
integra, numa mesma e única modalidade, finalidades até então 
dissociadas, para oferecer, de forma articulada, uma educação equilibrada, 
com funções equivalentes para todos os educandos: formação da pessoa, 
de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à integração 
de seu projeto individual ao projeto da sociedade em que se situa; o 
aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
a preparação e orientação básica para a sua integração ao mundo do 
trabalho, com as competências que garantam seu aprimoramento 
profissional e permitam acompanhar as mudanças que caracterizam a 
produção no nosso tempo; o desenvolvimento das competências para 
continuar aprendendo, de forma autônoma e crítica, em níveis mais 
complexos de estudos. (BRASIL, 1999, p. 23). 

 

A necessidade de se desenvolver um trabalho que possa levar o aluno a 

compreender a influência da ciência e da tecnologia sobre a sociedade e a interação 

entre elas, bem como permitir um trabalho conjunto com as várias disciplinas que 

compõem o currículo, encontra respaldo nas diversas competências constantes nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do ensino médio, na área de Ciências da 

Natureza, Matemática e suas tecnologias. De acordo com esse documento, uma das 

funções do ensino de Biologia é despertar o interesse do aluno para temas 

contemporâneos desenvolvidos pelas pesquisas científicas a fim de solidificar as 

relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, objetivando: 

 

[...] permitir a compreensão da natureza viva e dos limites dos diferentes 
sistemas explicativos, a contraposição entre os mesmos e a compreensão 
de que a ciência não tem respostas definitivas para tudo, sendo uma de 
suas características a possibilidade de ser questionada e de se transformar. 
[...] permitir, ainda, a compreensão de que os modelos na ciência servem 
para explicar tanto aquilo que podemos observar diretamente, como 
também, aquilo que só podemos inferir; de que tais modelos são produtos 
da mente humana e não a própria natureza, construções mentais que 
procuram sempre manter a realidade observada como critério de 
legitimação. (BRASIL, 1999, p.219). 

 

Nesse mesmo contexto, a LDB dispõe, em seu artigo 36, que o ensino médio 

destacará a educação tecnológica, a compreensão do significado da ciência, das letras 

e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua 

portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da 

cidadania. A partir do exposto pode-se concluir que o educando, além de ter acesso aos 

conhecimentos relacionados à ciência e à tecnologia, precisará entender como os 

processos de produção e aplicação do conhecimento se formam, quais implicações 

acarretam, quais as consequências e que tipo de atitudes o cidadão deverá assumir 
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perante determinados problemas. Isso consiste em formar um cidadão letrado em 

ciências e pleno de seus direitos e deveres para com a sociedade.  

Nesse ponto de vista, a abordagem CTS desponta como uma alternativa de 

ensino singular, por ser uma opção educativa transversal que dá prioridade, sobretudo, 

aos conhecimentos atitudinais (cognitivos, afetivos e valorativos) e axiológicos (valores 

e normas). As dimensões atitudinais são contempladas na educação CTS, pois 

pretendem, também, proporcionar melhor compreensão da ciência e tecnologia em seu 

contexto social, incidindo nas relações entre desenvolvimento científico e tecnológico e 

sua repercussão nos processos sociais. 

Uma educação de acordo com o enfoque CTS pauta-se em questionamentos 

relativos aos avanços da genética e biotecnologia, armas nucleares e químicas, 

agravamento dos problemas ambientais e seus impactos na vida das pessoas. Os 

conceitos são sempre abordados em uma perspectiva relacional de maneira a 

evidenciar as diferentes dimensões do conhecimento estudado, sobretudo as 

interações entre ciência, tecnologia e sociedade. (SANTOS & MORTIMER, 2002). 

Salienta-se, com isso, a importância de levar para a sala de aula situações 

cotidianas com o intuito de se possibilitar a compreensão da dimensão social da 

ciência e da tecnologia numa visão crítico-reflexiva. (PINHEIRO et al, 2007b). Os 

estudantes poderão adquirir, durante sua escolarização, algumas habilidades que os 

ajudarão a avaliar a ciência e a tecnologia, bem como a interpretar questões 

controvertidas relacionadas aos impactos sociais por elas provocados e à qualidade 

das condições de vida na sociedade cada vez mais impregnada de ciência, 

sobretudo, de tecnologia. (ACEVEDO et al, 2004).  

Para Fourez (1997) não se trata de mostrar as maravilhas da ciência – como 

a mídia já o faz –, mas de disponibilizar as representações que permitam ao cidadão 

agir, tomar decisão, posicionar-se de forma crítica e reflexiva, compreendendo o que 

está em jogo no discurso dos especialistas. Tal proposta identifica três objetivos 

gerais: (1) aquisição de conhecimentos, (2) utilização de habilidades e (3) 

desenvolvimento de valores (BYBEE, 1987).  

Sendo assim, é objetivo de um ensino baseado no enfoque CTS rastrear 

formas de estabelecer possibilidades de proporcionar materiais e meios para que a 

ciência e a tecnologia não sejam abordadas simplesmente como dignas do 

aprendizado puramente mecanicista, mas que passem por profundas análises de 
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suas consequências e repercussões por parte das pessoas que as utilizarão. 

(BAZZO, 1998). 

Segundo Santos e Mortimer (2002), os conteúdos dos currículos CTS 

apresentam uma abordagem de ciência em sua dimensão ampla, em que são 

discutidos muitos outros aspectos além da natureza da investigação científica e do 

significado dos conceitos científicos. Pode-se salientar que a vantagem de propostas 

de ensino CTS é que são atividades que permitem conjugar o tratamento de 

conteúdos clássicos numa abordagem que extrapola a dimensão meramente 

conceitual, levando para sala de aula problemas de interesse social.  

Em consonância com esse panorama, Pinheiro et al (2007b) destacam que a 

formação de um cidadão crítico-refexivo e ativo pressupõe que no ensino médio 

sejam dadas condições para que ele compreenda a natureza do contexto científico-

tecnológico e seu papel na sociedade. Nessa perspectiva, o aprender ganhou uma 

nova conotação; o conhecimento não foi considerado algo pronto e transmitido 

somente pelo professor. O aprender se constrói à medida que a curiosidade do 

aluno é aguçada. Sob essa premissa, Paulo Freire afirma:  

 

[...] aprender é uma aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais 
rico do que meramente repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, 
reconstruir, constatar para mudar [...] (FREIRE, 1996). 

 

Dentre os conhecimentos e as habilidades a serem desenvolvidos num ensino 

pautado no movimento CTS, Hofstein, Aikenhead e Riquarts (1988) incluem a 

autoestima, a comunicação escrita e oral, o pensamento lógico e racional para 

solucionar problemas, a tomada de decisão, o aprendizado colaborativo/cooperativo, 

a responsabilidade social, o exercício da cidadania, a flexibilidade cognitiva e o 

interesse em atuar em questões sociais.  

Ramsey (1993) apresenta três critérios para identificar um tema social relativo 

à ciência: (1) se é, de fato, um problema de natureza controvertida, ou seja, se 

existem opiniões diferentes a seu respeito; (2) se o tema tem significado social e (3) 

se o tema, em alguma dimensão, é relativo à ciência e à tecnologia.  

Um ensino baseado na abordagem CTS advoga para a necessidade de se 

usarem múltiplas estratégias didáticas. Segundo Hofstein et al (1988), os cursos CTS 

admitem a utilização de palestras, demonstrações, sessões de questionamento, 

solução de problemas e experimentos de laboratório, jogos e simulações, fóruns e 
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debates, projetos, redação de cartas para as autoridades, visitas a indústrias e museus, 

estudos de caso, ação comunitária, entrevistas, análise de dados no computador, 

materiais audiovisuais e outras atividades didáticas.  

Levando em consideração os critérios acima e a aquisição dos 

conhecimentos e habilidades citados, o indivíduo munido de tais características se 

encontra apto a participar ativa e criticamente das principais decisões que venham a 

afetar a sociedade na qual está inserido, adquirindo um status intelectual de letrado 

cientificamente.  
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4 A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE BIOLOGIA PARA A FORMAÇÃO DA 

CIDADANIA 

 

 

A Biologia é uma das áreas do conhecimento bastante privilegiada na 

sociedade atual, haja vista os avanços da biotecnologia e os tão falados impactos 

ambientais que, a todo o momento, são notícia tanto na comunicação em massa 

quanto na comunidade científica. Tal Ciência atingiu esse status também por seu 

cinético estágio de desenvolvimento na sociedade educacional e cultural. Sendo 

assim, a Biologia assume um status cultural que extrapola as paredes dos laboratórios 

e dos estabelecimentos de ensino para ganhar voz na fala do público em geral.  

Percebe-se, então, a necessidade de se pensar o ensino de Biologia de forma 

séria e conectada com o mundo ao seu redor. Sganzerla et al (2004) realizaram 

pesquisas que evidenciaram muitos estudantes universitários apresentando 

dificuldades em emitir opiniões esclarecidas em relação aos atuais avanços 

científicos e biotecnológicos. Os resultados dessa pesquisa apontaram um indício de 

que a aprendizagem de conhecimentos científicos durante a escolaridade básica 

está sendo insuficiente e/ou incompetente para possibilitar aos alunos o 

desenvolvimento e, por conseguinte, a utilização dos conceitos como instrumentos 

do pensamento em situações que extrapolam o contexto escolar. Salienta-se que 

assimilar um conceito não significa simplesmente reproduzir definições, pois como 

ensina Vygotsky: 

 
[...] um conceito é mais do que a soma de certos vínculos associativos 
formados pela memória, é mais do que um simples hábito mental; é um ato 
real e complexo de pensamento que não pode ser aprendido por meio de 
simples memorização [...] (VYGOTSKY, 2001, p. 246). 

 

A partir do momento em que a Ciência e a Tecnologia foram reconhecidas 

como essenciais no desenvolvimento econômico, cultural e social, o ensino das 

Ciências em todos os níveis foi também crescendo de importância, sendo objeto de 

inúmeros movimentos de transformação, podendo servir de ilustração para 

tentativas e efeitos das reformas educacionais. (KRASILCHIK, 2000). 

Um momento crucial na história do ensino de ciências foi a elaboração, por 

parte dos Estados Unidos durante a "guerra fria", no fim da década de 1950, dos 

hoje chamados projetos de 1ª geração do ensino de Biologia, Física, Química e 
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Matemática para o ensino médio. Tal projeto teve por finalidade a formação de uma 

elite que garantisse a hegemonia norte-americana na corrida espacial, causando 

uma verdadeira transformação no ensino básico de ciências. Dentre os projetos 

destaca-se o Biological Science Curriculum Study (BSCS), instituição destinada ao 

desenvolvimento de programas educacionais nas Ciências Biológicas que influencia, 

até os dias atuais, os currículos de Biologia. Porém, tal tendência agregou, ao longo 

das últimas décadas, outras modificações em função de fatores políticos, 

econômicos e sociais. (KRASILCHIK, 2000). 

O ensino de Biologia no Brasil variou bastante nas décadas de 1950, 1960 e 

1970. Na década de 1950, a base estrutural do ensino de Biologia era fundamentada 

em Botânica, Zoologia e Biologia geral. Tal currículo refletia claramente a influência 

do ensino europeu, considerando os vários grupos de organismos separadamente e 

suas relações filogenéticas; as aulas práticas eram meras ilustrações da teoria 

ensinada em sala. Na década de 1960, a forma de se enxergar a Biologia foi 

modificada em virtude do progresso das Ciências Biológicas, da constatação da 

importância do ensino de Ciências como fator de desenvolvimento e da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 20 de dezembro de 1961, que 

descentralizou as decisões curriculares, até então de responsabilidade da 

administração federal. (KRASILCHIK, 2004).   

No Brasil, o trabalho em prol da melhoria do ensino de ciências foi iniciado por 

um grupo de professores da Universidade de São Paulo concentrados no Instituto 

Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC). (KRASILCHIK, 2004). A difusão 

de tal movimento se deu em 1965 em vários centros de ciências organizados em 

seis estados: Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e 

Pernambuco. O projeto se difundiu posteriormente para outros grupos preocupados 

com o ensino de ciências em várias universidades, contando com vários projetos em 

andamento no Brasil, com o intuito de melhorar o ensino/aprendizagem de Ciências.  

Nesse novo panorama, o ensino de Biologia adotou uma nova ótica curricular, 

passando do estudo das diferenças para a análise de fenômenos comuns a todos os 

seres vivos, feita em todos os níveis de organização. A consequência dessa nova 

abordagem introduziu na grade curricular de Biologia uma nova gama de assuntos 

vislumbrando fenômenos bioquímicos, citológicos, ecológicos, evolutivos e genéticos, 

dando ênfase à Evolução e Genética como assuntos integradores do conhecimento 
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biológico. Com isso os professores de Biologia tiveram a necessidade de aperfeiçoarem 

suas aulas abordando assuntos que faziam parte do cotidiano da população.  

Tal aperfeiçoamento por parte dos professores se tornou necessário, pois o 

ensino de Biologia esbarra hoje em assuntos que, além de novos, necessitam receber 

diferentes tratamentos metodológicos e didáticos, uma vez que envolvem não apenas 

o conhecimento cognitivo, mas valores sociais, morais, econômicos e políticos.  

Imbernón (2004) salienta que para “educar na vida e para a vida”, para 

eliminar as desigualdades sociais, a instituição educativa deve superar 

definitivamente os enfoques tecnológicos, funcionalistas e burocratizantes, 

aproximando-se do seu caráter mais relacional, mais dialógico, mais cultural-

contextual e comunitário, envolvendo todas as pessoas que trabalham dentro e fora 

da instituição.  

Em consonância com esse pensamento, Santos (2006a) destaca que uma 

nova proposta de ensino de Biologia no Ensino Médio deve estar voltada para as 

necessidades e os interesses dos estudantes a fim de que estes possam transpor o 

conhecimento escolar para situações do seu cotidiano, ou seja, uma educação 

promotora de um ensino com oportunidade para os estudantes realizarem atividades 

individuais ou coletivas, onde possam discutir, avaliar, emitir pareceres, acatar ou 

rejeitar ofertas de produções.  A autora defende, assim, um aprendizado com caráter 

prático e crítico. Dessa forma, o ensino de Biologia contrai um compromisso com o 

LC, que visa contribuir para a formação do cidadão que frequenta o Ensino Médio, 

desenvolvendo atividades que solicitem dos estudantes várias habilidades, entre 

elas o estabelecimento das interações entre conceitos e conhecimentos 

tecnológicos, o desenvolvimento do espírito de cooperação, de solidariedade e de 

responsabilidade indispensáveis para o exercício da cidadania. Os conhecimentos 

biológicos devem também contribuir para a tomada de decisões individuais e 

coletivas por parte do cidadão em um contexto ético de responsabilidade e respeito, 

que leve em conta o papel humano na biosfera. Esse cidadão adquire, assim, a 

posição de um indivíduo participativo e incluído no mundo biológico, como parte 

integrante e não como mero usuário dos recursos vivos. 

Segundo Krasilchik (2004), espera-se que o aluno, ao concluir o ensino 

médio, seja capaz de compreender os conceitos básicos da disciplina e de 
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desenvolver raciocínios de forma independente, adquirindo e avaliando informações 

e aplicando os conhecimentos na vida diária. 

Dentre os assuntos abordados nas Ciências Biológicas, considera-se a 

Genética como uma das ciências integradoras do conhecimento biológico. Assim, o 

presente trabalho dedica-se a alguns aspectos relativos ao ensino/aprendizagem 

dessa disciplina levando em consideração seus valores científicos, éticos e sociais. 

 

 

4.1 Ensino de Biologia e o Enfoque CTS 

 

 

As características que permeiam o ensino das disciplinas científicas 

continuam demonstrando que na maioria das vezes o ensino nessa área fica 

demarcado pelas abordagens internalistas. (TEIXEIRA, 2000). Isso se reflete no 

cotidiano dos cidadãos, que geralmente se veem perdidos em meio às informações 

e evoluções do mundo biológico que chegam ao grande público de maneira 

espantosa. Conclui-se que o rápido avanço da Biologia como ciência aplicada 

colocou em uma situação delicada o ensino tradicional e também trouxe consigo a 

necessidade de se educar, cientificamente, os cidadãos. 

 

Tudo se passa como se fazer ciência fosse algo desconectado da realidade, 
como se o saber científico não tivesse raízes em meios sociais e 
ideológicos, como se a produção científica nunca respondesse a 
motivações sócio-políticas e/ou instrumentais, como se não contemplasse 
temas da atualidade, como se não tivesse utilidade social ou essa utilidade 
se restringisse a uma porta de acesso a estudos posteriores. (SANTOS, 
1999). 

 

Percebe-se que as ciências, principalmente as Ciências Biológicas, estão 

num patamar de destaque dentro da sociedade, porém o perfil do trabalho docente 

está rigorosamente marcado pelo conteudismo e pela fragmentação excessiva, 

exigência de memorização de algoritmos e terminologias, falta de contextualização e 

ausência de articulação com as demais disciplinas do currículo. A consequência 

disso é a construção de uma visão ingênua de uma ciência altruísta, desinteressada 

e produzida por indivíduos igualmente portadores dessas qualidades. 

Sendo a Biologia uma ciência dinâmica e em constante evolução, é de suma 

importância um trabalho contextualizado e voltado para a formação de pessoas 
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críticas e entendedoras dos vários símbolos e facetas do mundo biológico. O 

enfoque CTS no ensino de Biologia leva o aluno a participar ativamente de seu 

próprio aprendizado, sendo obrigado a conectar o conhecimento escolar com seu 

cotidiano. A escola passa a ser cobrada, pela sociedade atual, como criadora de 

oportunidades para a formação de competências e habilidades básicas para o 

exercício da cidadania e para o desempenho de atividades profissionais em 

consonância com a evolução tecnológica e científica que assistimos. A Constituição 

Brasileira de 1988 vislumbra tal exigência no seguinte dispositivo: 

 

A educação, direito de todos, é dever do estado e da família e será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988, art. 205). 

 

Nos dias de hoje, frente ao século XXI, em que o conhecimento científico se 

tornou imprescindível para a vida em sociedade, e que a detenção desse 

conhecimento significa participação ativa nas decisões coletivas, o ensino de 

Biologia pautado no enfoque CTS desponta como um excelente instrumento de 

reflexão para apoiar a mudança de foco da educação científica, abandonando 

progressivamente o ensino dogmático de ciências, em especial o de Biologia, para 

constituir um projeto de educação comprometido efetivamente com a 

instrumentalização para cidadania. Tal medida exige uma espécie de re-

conceituação para o ensino de ciências, agregando de forma oportuna a dimensão 

conceitual do ensino à dimensão formativa e cultural, fazendo interagir a educação 

em ciência com a educação pela ciência. (SANTOS, 1999). Trata-se então de 

agregar valores para que cada cidadão tenha o essencial para exercer de fato sua 

cidadania. O enfoque CTS procura colocar o ensino de ciências numa perspectiva 

diferenciada, abandonando posturas arcaicas e tradicionais, que afastam o ensino 

do contexto social, histórico e cultural, adotando uma abordagem que se identifica 

muito com a ideia de educação científica. 

 

[...] mais do que nunca, a Educação Científica e Tecnológica se transforma 
num aspecto decisivo e fundamental para o indivíduo e para a sociedade. 
Essa Educação, através da escola e apoiada num professor bem formado 
(que revele competência no domínio dos conteúdos científicos e visão 
política) cria as condições para a transformação social num país de 
economia dependente. (TEIXEIRA, 2003). 
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O ensino de Biologia pautado no movimento CTS leva o educando a deixar 

seu status de cognoscente, que se relaciona com objetos, e passa a estabelecer 

novas relações intersubjetivas para a construção de um entendimento e, por 

conseguinte, de um conhecimento científico que inclui a reflexão e a crítica, 

reelaborando-o, ampliando-o, enfim, criando possibilidades de ação. Espera-se que 

o educando venha a incorporar habilidades e competências que o torne capaz de 

debater e discutir questões científicas e tecnológicas que permeiam a sociedade na 

qual está inserido. 

 

 

4.2  A Genética no Ensino de Biologia 

 

 

A Genética é um campo da Ciência que tem tido progresso impressionante, 

tanto pelo crescimento do número de pesquisadores e investigações realizadas, 

como pelo aumento de recursos e investimento nesta área. (LEITE, 2004). Nesse 

contexto o extraordinário desenvolvimento dos conhecimentos biotecnológicos 

relacionados à genética percebido nos últimos cinquenta anos provocou, de forma 

direta ou indireta, um grande impacto na compreensão de vida que modificou a visão 

de mundo das pessoas, despertando novas formas de entender o meio ambiente 

antrópico e natural. As respostas a antigos problemas através dos avanços 

científicos e tecnológicos que foram obtidas com a evolução do produto científico, 

colocando lado a lado a ciência e a tecnologia, geraram também novas situações 

que afetaram a estrutura da sociedade atual e questionam as fronteiras da ética. 

Nesse panorama a genética desponta como uma das ciências mais polêmicas de se 

trabalhar no Ensino de Biologia.  

A introdução da genética na grade curricular de Biologia do ensino médio teve 

seu lugar demarcado com o projeto Biological Sciences Curriculum Study (BSCS), 

na década de 60, a partir do investimento norte-americano na formação de novos 

talentos científicos em resposta à corrida espacial. O BSCS teve a participação 

brasileira de Oswaldo Frota-Pessoa e Myriam Krasilchik. Esse projeto resultou em 

uma obra de enorme impacto no ensino de Ciências nos EUA, que acabou servindo 

de modelo e repercutindo em outros países, inclusive no Brasil.  
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No âmbito nacional, a Lei 4.024 – Diretrizes e Bases da Educação –, de 21 de 

dezembro de 1961, ampliou bastante a participação das ciências no currículo 

escolar, que passaram a figurar desde o ensino fundamental. No ensino médio, 

houve também substancial aumento da carga horária de Física, Química e Biologia, 

ampliando assim a abrangência da genética como uma ciência de democratização, 

podendo colaborar de forma decisiva para a formação de um sujeito crítico, 

autônomo, engajado em meio social, comprometido com sua cidadania e 

conhecedor de sua “história” biológica. Conhecer pelo menos a base da relação 

entre nossos genes e o que somos nos remete a Sócrates: Conhece-te a ti mesmo. 

A genética, nome proposto por Willian Bateson no início do século XX, 

destina-se ao entendimento da herança e variação das características biológicas, ou 

seja: a explicação tanto para as semelhanças quanto para a variação entre os 

indivíduos é o foco de estudo da Genética como ciência. Esse campo do 

conhecimento é tido por alguns autores como a mais básica de todas as disciplinas 

biológicas e o campo fundamental da Biologia, pelo seu caráter unificador, o qual 

integra todos os conceitos e informações biológicas. (MAYR, 1998). 

Sendo a Genética uma ciência em constante evolução de conceitos e 

modelos explicativos, passível de rápida refutação, substituição e aprimoramento de 

outros, os fundamentos básicos da herança gênica, ao serem ensinados, requerem 

certa atenção e contextualização por parte do professor. Bugallo Rodríguez (1995) 

ressalta a necessidade de se investigar com maior profundidade a didática da 

Biologia em geral e da Genética em particular.  

Para Banet e Ayuso (1995) a Genética é uma área de difícil compreensão 

para os alunos em função da complexidade dos conteúdos, da abstração e, 

principalmente, das estratégias de ensino, que muitas vezes concentram-se apenas 

na resolução de exercícios. Tal situação requer a proposição de novas alternativas 

metodológicas para que haja um ensino/aprendizagem significativo, contextualizado 

e sedutor. Assim, o LC desponta como uma ferramenta capaz de facilitar a 

compreensão dos meios, modos e consequências das tecnologias de uso comum e 

dos avanços científicos. Wood-Robinson et al (1998) salientam que um ensino 

contextualizado das ciências favorece a participação ativa do indivíduo na sociedade.  

Segundo Leite (2004), ao mesmo tempo em que pode contribuir para o LC, a 

Genética estimula o desenvolvimento do raciocínio lógico, pois é uma disciplina que 
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apresenta princípios e leis bem desenvolvidos. No entanto, o ensino de Genética deve 

ser orientado por uma abordagem questionadora, evitando assim a dogmatização de 

seus conceitos. (GRIFFITHS, 1993). Tal ciência ocupa um lugar de destaque na mídia e 

no senso comum; porém, ao ser ensinada na escola básica necessita de uma 

abordagem conceitual além da polêmica e da mídia, longe da linguagem cifrada de 

alguns Biólogos, pois ao ser interpretada equivocadamente por aqueles não 

familiarizados com os conceitos, cria uma lacuna entre o sujeito e o objeto.  

Apesar do desenvolvimento da genética e emergência de novas biotecnologias, 

grande parte da população mundial ainda explica os fenômenos hereditários 

considerando conhecimentos cotidianos ou senso comum. Tal conhecimento informal 

constitui um grande obstáculo para o aprendizado de genética no ambiente escolar e 

influencia profundamente a contextualização do conhecimento científico na vida 

cotidiana, tornando-se assim um arcabouço cognitivo em que o sujeito não consegue se 

desvencilhar com facilidade. (SANTOS, 2005).  

A conservação desses modelos explicativos cotidianos na mente dos 

estudantes reflete a dificuldade de se aprender ciências. Daí a necessidade de se 

entender a origem e os mecanismos de conservação dessas ideias cotidianas a fim 

de se elaborar propostas pedagógicas para aproximar as pessoas do conhecimento 

científico e, de certa forma, também fazer cair por terra a dogmatização da ciência 

como panaceia da humanidade. 

A humanidade vem há muito tempo retratando os fenômenos hereditários; 

muitas das explicações encontradas na literatura se apoiam em crenças, mitos, 

superstições ou mesmo no folclore. Tais ideias foram elaboradas para se explicar 

principalmente as diferenças existentes entre pais e filhos, bem como explicar o 

aparecimento de indivíduos com características destoantes de um determinado grupo. 

Uma crença antiga relacionada ao conhecimento sobre herança vem da relação entre 

as características herdáveis e adquiridas do meio, prática que permitiu a seleção 

contínua entre os agricultores e criadores de animais, que escolhiam sempre as 

linhagens mais produtivas, dando início à ideia de melhoramento genético. 

Podemos evidenciar que dentre os fenótipos expressos na espécie humana, a 

constituição sanguínea é agraciada com as mais diversas explicações apoiadas no 

senso comum. Vale ressaltar que nas culturas ocidentais as relações de parentesco 

entre familiares são descritas por “ligação de sangue”. Podemos exemplificar tal 
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crendice pelo fato de algumas pessoas acreditarem que a doação sanguínea de 

indivíduos portadores de anomalias genéticas pode causar danos ao receptor e pela 

ideia de que durante a fecundação há mistura de sangue dos progenitores. Tal 

panorama cognitivo necessita de um amparo apoiado na ciência para que sejam 

evitados futuros desencontros conceituais entre a Genética e a vida cotidiana. 

 

 

4.2.1 Breve Histórico da Genética 

 

 

O desenvolvimento da Genética como ciência se deu no início do século XIX 

a partir dos estudos da herança mendeliana, após o estabelecimento dos padrões 

de hereditariedade, em 1865, por Gregor Mendel, e a redescoberta de seu trabalho 

simultaneamente por Hugo de Vries, Carl Eric Correns e Erich von Tschermak-

Seysenegg, em 1900, perpassando pela teoria cromossômica proposta por Morgan 

em 1915. (MORGAN, STURTEVANT, MULLER, & BRIDGES). Assim, da genética 

clássica à genética molecular, essa ciência desponta como uma ciência que tem 

implicações econômicas, éticas e sociais. Sua presença na vida da população, sua 

rápida expansão e as biotecnologias relacionadas fizeram com que essa ciência 

passasse a fazer parte do domínio popular através dos meios de comunicação, que 

constantemente noticiam as “evoluções da genética moderna”.  

Burns (1991) define simplificadamente o termo genética como o estudo de 

dois tópicos principais – herança e variação. A herança é a causa das semelhanças 

entre os indivíduos. A variação é a causa da diferença entre os indivíduos 

aparentados. Além de buscar entender a variação das formas de vida como um 

todo, o interesse dos seres humanos pela genética vem de 5000 anos – desde a 

seleção das melhores características (do ponto de vista econômico) de animais e 

plantas. Mendel foi o responsável pelo delineamento das bases da herança 

biológica, sistematizando os pressupostos que vieram a constituir os alicerces da 

Genética moderna. 

Os estudos sobre Genética prosseguiram e abrangeram importantes 

descobertas entre o início e meados do século XX, incentivando o grande 

desenvolvimento desta ciência no século XXI. As contribuições de muitos outros 
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pesquisadores ajudaram na construção de um melhor entendimento da herança 

biológica proposta pelas pesquisas de Mendel, e a partir de contribuições da Física e 

da Bioquímica vieram a se desenvolver as bases da Biologia Molecular e 

Engenharia Genética. 

Entre outros cientistas que contribuíram para o avanço da genética estão: G. 

H. Sull, através dos estudos de hibridização em plantações de milho (Sull estudou o 

vigor do híbrido); Thomas Morgan e seus colaboradores, que propuseram os 

modelos de ligação gênica e Frederick Griffth que, em 1920, definiu os princípios do 

DNA transformador.  

Desde então os estudos genéticos evoluíram com o objetivo de compreender o 

local e a estrutura responsável pela informação genética. Esse fato se alavancou após 

o trabalho publicado em 1952, por Alfred D. Hershey e Martha, que demonstrou que o 

DNA de vírus era transferido para bactérias, referindo-se ao DNA como molécula 

mandatária da informação genética. Esse estudo serviu para que os cientistas 

concordassem que o DNA é o material genético. Os estudos posteriores desejaram, 

então, saber sobre a estrutura química precisa do DNA. Foi em 1953 que, finalmente, 

Watson e Crick propuseram o modelo de dupla hélice ou dupla fita do DNA. 

A história da Genética desde Mendel até Watson/Crick, embora apresente 

muitas lacunas, como todo esforço histórico, é bastante desenvolvida e não é 

absolutamente linear, tendo evoluído em linhagens diferentes. Assim, a genética 

clássica de Mendel, a citogenética, a genética de populações e a genética molecular 

são ramificações com seus próprios personagens, experimentos, ideias e 

controvérsias. (MAYR, 1998)  

A influência da genética se mostra evidente nos negócios e no pensamento 

humano, talvez por ter levantado a possibilidade de que todas as características 

humanas teriam uma parcial base genética, e esta base se aplicaria não só às 

características físicas, mas também às comportamentais e mentais, fornecendo 

explicações plausíveis e relevantes sobre a interação genótipo, fenótipo e 

ambiente, bem como sobre a explicação da expressão de características não 

desejáveis nos seres vivos. A Genética se constitui, assim, em uma das chaves de 

entendimento de como determinados processos biológicos se interrelacionam e 

influenciam o curso da vida.  
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Grande parte da repercussão que os assuntos genéticos têm na sociedade 

ganhou destaque com a conclusão do Projeto Genoma Humano anunciada 

oficialmente em 2001. Tamanha é a expectativa em torno dessa área do 

conhecimento que já há quem diga que o século XXI será conhecido como o século 

do gene (WILKIE, 1994). Nesse contexto, os temas relacionados à genética 

passaram a ocupar grande espaço aparecendo em capas de revistas, manchetes de 

jornais, noticiários de televisões, roteiros de filmes (Gattaca, O 6º dia, Matrix), tema 

de novela (O Clone) e até mesmo em escola de samba (em 2004, no Carnaval do 

Rio de Janeiro o samba enredo da escola Unidos da Tijuca foi O sonho da criação e 

a criação do sonho: a arte da ciência no tempo impossível) (FRANCISCO, 2005).  

Observa-se, com isso, a intensificação das pesquisas em genética e 

biotecnologia, bem como o aumento das discussões e dos debates envolvendo 

aspectos políticos, econômicos, morais e éticos em torno do conhecimento genético. 

Partindo desse pressuposto entende-se que a de Biologia, em especial a Genética, 

não pode ser ensinada sem sua devida contextualização, devendo haver uma 

conscientização de que tal área do conhecimento traz contribuições decisivas para a 

formação de um cidadão atuante no processo democrático, participativo e crítico das 

decisões sociais. 

Para se evitar o dogmatismo da genética e viabilizar a ideia de que o público 

leigo e a sociedade em geral podem efetivamente participar das discussões destas 

questões (dando sua opinião) junto aos cientistas e políticos, há que se ter um 

entendimento maior sobre essa área de saber – sobre seus conceitos e o processo 

de sua construção. Oliveira (2003) acena para a necessidade de um processo 

massivo de alfabetização e letramento em biotecnologia.  

Assim, entende-se que cabe ao ensino de Genética em Biologia socializar 

não apenas os conhecimentos produzidos pela ciência da Genética, como também a 

história do desenvolvimento deste campo e suas implicações na sociedade, 

contribuindo para o Letramento Científico (LC), bem como desfazendo a 

dogmatização dos conceitos relativos à ciência.  

Dessa forma, cabe ao ensino de Biologia uma aproximação da ciência da 

Genética com a realidade cotidiana dos estudantes, a fim de se democratizar um 

conhecimento de suma importância nos dias atuais. Assim serão formados cidadãos 

letrados cientificamente e integrados aos avanços da ciência e tecnologia, com 
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capacidade interpretativa e questionadora do mundo que o cerca, munidos cognitiva e 

conceitualmente de embasamentos científicos relevantes para a vida em sociedade.  

Assim, o presente trabalho abordará os aspectos hereditários e imunológicos 

do sistema de tipagem sanguínea ABO, por ser este um assunto desprovido de uma 

explicação e um entendimento científicos pela maioria das pessoas, apesar de sua 

relevância na saúde, na sociedade e na vida cotidiana dos cidadãos. 
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5 HISTÓRICO DA DESCOBERTA E DESDOBRAMENTOS DO SISTEMA 

SANGUÍNEO ABO HUMANO 

 

 

Através de observações feitas na década de 1890 sobre espécies animais 

poderem ser distinguidas através de reações de suas hemácias e proteínas séricas 

com antissoros específicos, Karl Landsteiner, médico austríaco, procurou determinar 

se indivíduos da mesma espécie poderiam ser diferenciados do mesmo modo. 

(GIRELLO E BELLIS KÜHN, 2002). Ao extrapolar esse pensamento para a espécie 

humana, tal pesquisador descobriu a diferenciação por tipagem sanguínea em seres 

humanos. O primeiro comentário do médico sobre o sistema sanguíneo do grupo 

ABO é encontrado em um artigo de 1900. (WIENER, 1969). A nota no artigo 

indicando a presença de anticorpos e antígenos do sistema ABO alerta o seguinte: 

 

O soro de indivíduos saudáveis não somente tem um efeito aglutinante com 
hemácias animais, mas também em hemácias humanas de diferentes 
indivíduos. Fica a ser decidido se este fenômeno é devido a diferenças 
individuais ou pela influência de injúrias ou infecção bacteriana. Eu observei 
este comportamento como sendo especialmente pronunciado com sangue 
obtido de pacientes severamente doentes. Este fenômeno pode estar 
relacionado com a capacidade de dissolução do soro pelas hemácias como 
ocorre em várias doenças. (LANDSTEINER, 1900 apud HUGHES-JONES, 
2002. p. 892). 

 

Landsteiner realizou, então, experimentos que dariam origem a um novo ramo 

da ciência – a Imuno-hematologia. O médico austríaco coletou amostras de seu 

próprio sangue e de seus colegas, totalizando 22 pessoas, e separou o soro e os 

elementos celulares. Ao observar a reação das células com os soros, constatou em 

algumas misturas reação de aglutinação visível a olho nu. Assim, Landsteiner 

passou a investigar qual seria a “substância” indutora da aglutinação e que poderia 

ser a responsável pelo insucesso de algumas transfusões sanguíneas realizadas 

naquela época.  

Um ano mais tarde, dando continuidade aos seus experimentos, descobriu a 

existência de dois antígenos (A e B), e que a presença ou ausência de um ou dos 

dois era suficiente para explicar a existência dos três grupos sanguíneos: A, B e O. 

Uma quantidade maior de detalhes é fornecida no segundo artigo, em 1901, em que 

as observações e os experimentos feitos por Landsteiner mostraram claras 
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diferenças entre o soro sanguíneo e as células sanguíneas de diferentes pessoas 

aparentemente saudáveis. Ele resumiu seus achados com o descrito a seguir: 

 

Os soros na maioria dos casos poderiam ser separados dentro de três 
grupos. Em muitos casos os soros do grupo A reagem com corpúsculos de 
outro grupo, B, mas não com grupo A; enquanto que o corpúsculo A é 
afetado da mesma maneira pelo soro B. Os soros do terceiro grupo (C) 
aglutinam corpúsculos de A e B, mas o corpúsculo C não é afetado pelo 
soro de A e B. Neste discurso, pode-se dizer que nestes casos pelo menos 
dois tipos diferentes de aglutininas estão presentes: um em A, outro em B e 
ambos juntos em C. Naturalmente os corpúsculos devem ser considerados 
insensíveis para as aglutininas que estão presentes no mesmo soro. A 
aglutinação acima mencionada... ocorria mesmo com uma gota de sangue a 
qual eu sequei em um pedaço de tecido e dissolvi 14 dias mais tarde... 
Finalmente eu quero mencionar que as observações explicam as mutantes 
conseqüências das transfusões sangüíneas em humanos. (LANDSTEINER, 
1901). 

 

Na época, Landsteiner não deu a devida importância ao que havia 

encontrado, por isso em uma nota de rodapé de um de seus artigos comentou: 

Espero que isto venha a ser útil para a humanidade. Assim, com seu trigésimo artigo 

das suas 52 publicações sobre sorologia, Landsteiner demonstrou a origem dos 

diferentes grupos sanguíneos humanos. Essa foi a publicação com a qual, 

posteriormente, ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia em 1930.  

Landsteiner classificou os três grupos com base no padrão de aglutinação, 

além de predizer a existência do quarto grupo sanguíneo, o AB, que foi confirmada 

em 1902 por Alfred Von DeCastello e Adriano Sturli, auxiliares de Landsteiner 

(DANIELS, 1995; BATISSOCO; NOVARETTI, 2003). A nomenclatura para os grupos 

sanguíneos de Landsteiner, também conhecida como “Dungern-Hirzsfeld”, foi 

oficialmente reconhecida pela Comissão de Saúde da Liga das Nações, em 1928, 

para os quatro grupos fundamentais, e é atualmente aceita. 

O sistema ABO é considerado até hoje o mais importante sistema de tipagem 

sanguínea na clínica transfusional, tornando as transfusões de sangue 

procedimentos comuns. A descoberta de tal sistema de tipagem sanguínea 

desencadeou o início de estudos acerca de outros diversos sistemas de grupos 

sanguíneos, provendo implicações terapêuticas significantes. No entanto, o 

interesse por esse sistema sanguíneo se aplica também a Genética, Antropologia, 

Biologia Molecular, Evolução, Imunologia dentre outros. (YAMAMOTO, 2004). 

Os diferentes padrões e graus de aglutinação exibidos pelos diferentes 

fenótipos sanguíneos A, B, AB e O, permitem também classificá-los em subgrupos 
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além dos quatro principais grupos sanguíneo. Segundo Borges-Osório e Robinson 

(2001), são conhecidos vários alelos A, sendo os mais importantes A1 e A2. Assim, 

indivíduos do grupo A podem subdividir-se nos subgrupos A1 e A2, e do grupo AB, 

em A1B e A2B.  

Os antígenos A e B foram inicialmente identificados sobre as hemácias; 

posteriormente foram encontrados sobre a superfície de outros tipos celulares 

(linfócitos, células sinusoidais do baço, medula óssea, mucosa gástrica, endotélio 

capilar venular e arterial, secreções e outros fluidos como saliva, urina e leite) sendo 

por isso considerados, por Melo e Santos (1996), como um sistema tissular 

(histocompatibilidade). O conhecimento da genética e bioquímica desse sistema é, 

sem dúvida, o mais avançado dentre os outros grupos sanguíneos.  

Em 1910 Epstein e Ottenberg descreveram, pela primeira vez, a teoria da 

herança dos grupos sanguíneos ABO. Essa teoria foi melhor caracterizada 

posteriormente por Bernstein, em 1924. Bernstein propôs um modelo de herança 

genética do sistema sanguíneo ABO contendo três alelos – IA, IB e i –, os quais são 

formas alternativas do mesmo locus gênico, herdados de forma mendeliana. 

(SALMON et al, 1984). A análise de grandes populações levou Bernstein a propor 

que o gene principal envolvido na tipagem sanguínea possui três alelos – IA, IB e i –, 

com IA e IB codominantes entre si e dominantes sobre i. Assim, como a espécie 

humana é diplóide, os dois alelos por indivíduo fornecem os seis genótipos (IAIA, IAi, 

IBIB, IBi, IA IB, ii) e os quatro fenótipos (A, B, AB, O). 

Em 1990, Yamamoto e colaboradores caracterizaram bioquimicamente e 

geneticamente os principais alelos do sistema ABO. Segundo esses pesquisadores, 

os genes para tipagem sanguínea ABO estão localizados em dois loci diferentes. O 

locus ABO localiza-se no braço longo do cromossomo 9, e o outro locus, H, no 

cromossomo 19. O gene H não codifica diretamente seus antígenos específicos, e 

sim a enzima que faz o transporte dos açúcares para a produção dos antígenos 

ABO (quadro 1). O gene H produz a enzima -2-L-fucosiltranferase, que é capaz de 

transferir um resíduo de fucose à terminação do carbono 2 da N-acetil-glicosamina-

galactose formando o antígeno H – LFuca1-2Gal (WATKINS,1980). A importância da 

ligação do resíduo de fucose com a galactose (Fuca1-2Gal) foi caracterizada por 

Kabat e cols. (YAMAMOTO, 1995) 
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O passo final da biossíntese desses antígenos é catalisado pelas enzimas  e 

β transferases, codificadas respectivamente pelos alelos funcionais IA e IB do locus 

gênico ABO (BATISSOCO; NOVARETTI, 2003; YAMAMOTO, 2004). Essas duas 

enzimas diferem em suas especificidades, pois a N-acetil-galactosaminiltransferase 

(gene IA) adiciona um resíduo de N-acetil-galactosamina ao antígeno H (sangue tipo 

A), enquanto a galactosiltransferase (gene IB) adiciona um resíduo de galactose 

(sangue tipo B) (GIRELLO e BELLIS KÜHN, 2002) (fig. 1). Portanto, a presença ou 

ausência da atividade das transferases α e β está relacionada com o grupo 

sanguíneo de cada indivíduo. (YAMAMOTO, 1995.) 

 

Relação loco e substância produzida para o fenótipo ABO 

 

Quadro 1: Relação loco e substância produzida para o fenótipo ABO 
Fonte: OTTO, OTTO e FROTA-PESSOA 
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O alelo para o tipo sanguíneo O (i) em dose dupla produz uma proteína não 

funcional, e nenhum carboidrato é adicionado à substância H; sendo assim, 

indivíduos do grupo O apresentam em suas hemácias apenas a estrutura H 

Portanto, se um indivíduo for homozigoto para o grupo sanguíneo O (ii), não haverá 

nenhuma expressão gênica posterior, mas a síntese da substância H continua 

podendo ser detectada nas hemácias e em células epiteliais (GIRELLO e BELLIS 

KÜHN, 2002; MORGAN, 1960). 

 

Figura 1: Representação da estrutura bioquímica dos antígenos ABO 
Fonte: GIRELLO; BELLIS KÜHN, 2002 
 
 

Assim, os genes IA, IB e i não codificam a produção de antígenos ABO, mas 

produzem glicosiltransferases específicas, que acrescentam carboidratos ao 

antígeno H (fig. 1) produzido pela ação da enzima -2-L-fucosiltranferase.  

O antígeno H é codificado em homozigose dominante (HH) ou em 

heterozigose (Hh), porem a homozigose recessiva (hh) não produz nenhuma 

substância H. Tal antígeno é um precursor obrigatório para a expressão dos alelos IA 

e IB. Caso um indivíduo possua um ou ambos os alelos referentes ao sistema 

sanguíneo ABO e seja homozigoto recessivo para o gene H (hh), o exame 
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laboratorial de tipagem sanguínea que utiliza soros anti-A e anti-B diagnosticará 

sangue tipo O (falso O), pois tal indivíduo (hh) é incapaz de produzir antígenos A e 

B.  

O fenótipo expresso pelo genótipo homozigoto recessivo do gene H (hh) é 

caracterizado pela perda total da atividade das transferases , β e H nos eritrócitos, 

portanto, a expressão dos genes alelos IA, IB e i dependem diretamente da ação do 

alelo H que é dominante sobre o alelo h (quadro 1). O primeiro indivíduo com uma 

variante deficiente do antígeno H foi detectado em 1952 na cidade de Bombaim 

(hoje Mumbai), na Índia, e foi chamado de fenótipo Bombaim. 

As frequências dos alelos do grupo ABO variam bastante, de acordo com a 

população selecionada e com os grupos étnicos estudados. Todos os indivíduos 

normais e saudáveis apresentam, em seus soros, anticorpos anti-A e/ou anti-B de 

“ocorrência natural” para os antígenos que estão ausentes em suas hemácias. 

Acredita-se que tais anticorpos (aglutininas antia-A e anti-B) são produzidos em 

resposta a substâncias antigênicas semelhantes aos antígenos A e B, presentes em 

bactérias e outros microorganismos que invadem o trato digestório humano após o 

nascimento. 

Os grupos sanguíneos do Sistema ABO constituem uma característica 

fisiológica constante. Eles têm sido observados em todas as populações da maior 

parte do mundo e têm sido utilizados como importantes marcadores genéticos. 

De acordo com Borges (2001), esses grupos sanguíneos expressam 

características genéticas que, pelo seu padrão simples de herança, fenótipos 

facilmente identificáveis, frequências relativamente altas de seus alelos em 

diferentes populações e por não sofrerem influências ambientais, são úteis em 

estudos familiares, populacionais e de ligação.  

Apesar de a humanidade efetuar a muito tempo a prática de transfusão 

sanguínea, durante alguns séculos tal prática apresentou um alto índice de 

insucessos, resultando em muitas mortes. A partir do momento que Landsteiner 

começou a associar os dados de suas pesquisas a muitas patologias humanas e a 

procurar respostas para alguns questionamentos, ele foi aos poucos, talvez sem 

perceber, descrevendo importantes bases da imunologia e da hematologia ao propor 

os diferentes grupos sanguíneos humanos para o sistema ABO.  

 



  

 

57 

6. A INFORMÁTICA NO ENSINO DE BIOLOGIA 

 

 

6.1 Um Breve Histórico 

 

 

A vinculação da educação aos interesses econômicos no final da década de 

60 fez com que o uso da Tecnologia Educacional (TE) tivesse um funcionamento 

mais racional, de forma a permitir a formação da mão de obra que passava a ser 

exigida pelo iminente crescimento econômico e pelo processo de industrialização 

vivido no Brasil naquele momento. (OLIVEIRA, 2002).  

Segundo Kuenzer e Machado (1986) a TE passou a ser empregada dentro da 

escola como forma de garantir um modelo de desenvolvimento econômico que o 

país buscava. Em contrapartida, grande parte dos alunos e educadores oferecia 

certa resistência à introdução dos elementos tecnológicos na educação por causa da 

descrença na eficácia da relação entre TE e ensino/aprendizagem. Tal resistência foi 

abandonada em 1979, após o XI Seminário Brasileiro de Tecnologias Educacionais, 

que ressaltou a importância de atividades previamente planejadas com a utilização 

da TE no processo cognitivo. No ano seguinte, em 1980, a TE foi repensada e 

articulada de forma mais coerente com a realidade social brasileira. Nessa década o 

computador despontou como um dos instrumentos que melhor contribuía para o 

processo cognitivo, ocupando o lugar de meios mais diversificados como TVs, 

videocassetes, retroprojetores etc.  

Sob o sentimento de que o computador poderia contribuir no processo 

ensino/aprendizagem, começou a ser desenvolvida nessa mesma década a Política 

de Informática Educativa (PIE), que buscou o desenvolvimento de mecanismos para 

inserir o computador na educação na expectativa de garantir uma melhor qualidade de 

ensino no Brasil (BRASIL, 1988). Desde seu início, a PIE teve a preocupação de que 

o uso do computador na educação não fosse visto como um remédio para todos os 

males educacionais, mas como uma ferramenta de importante contribuição para a 

aprendizagem. Tamanha foi a importância dada a essa ferramenta que em 1991 a 

Informática Educativa ganhou espaço com a lei que regula a Política de Informática no 
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Brasil. Esse dispositivo colocou sob o Ministério da Educação a responsabilidade da 

implementação de ações de formação de recursos humanos na área de informática. 

 
O estilo digital engendra, obrigatoriamente, não apenas uso dos novos 
equipamentos para a produção e apreensão do conhecimento, mas também 
novos comportamentos de aprendizagem, novas racionalidades, novos 
estímulos perceptivos. Seu rápido alastramento e multiplicação, em novos 
produtos e em novas áreas, obriga-nos a não mais ignorar sua presença e 
importância. (KENSKY, 1998, p.61). 

 

O papel do computador na educação vem se definindo à medida que se 

questiona a função da escola e do professor. A verdadeira função do aparato 

educacional não deve ser ensinar, mas sim criar condições de aprendizagem. 

(VALENTE, 1991). O computador desponta, assim, como uma importante 

ferramenta, que deve ser vista como um ambiente propício ao desenvolvimento 

cognitivo que, segundo o autor supracitado, atenderia à verdadeira função da 

educação de não simplesmente repassar o conhecimento pronto e acabado ao 

aluno, mas proporcionar-lhe meios de desenvolver seu próprio conhecimento. 

 Segundo Chaves (1988) o contato regrado e orientado do aluno com o 

trabalho no computador pode contribuir positivamente para acelerar seu 

desenvolvimento intelectual, em especial no que concerne ao raciocínio lógico e 

formal, à capacidade de pensar com rigor e de encontrar soluções para problemas, 

trazendo o elemento motivacional tanto para alunos como para professores. Mas 

para que esse elemento motivacional possa ser cognitivamente eficaz algumas 

práticas educacionais devem ser repensadas, pois como salienta Vilela: 

 
[...] vivemos a introdução de novos valores, saberes e relações que estão 
surgindo a partir da presença das tecnologias de informação e 
comunicação; e essas mudanças estão produzindo um novo paradigma, 
que, em princípio, vem de encontro com a atual organização educacional, 
que em sua essência, permanece cristalizada. (VILELA, 2007). 

 

Oliveira (2002) enumera quatro formas universalizadas da utilização do 

computador na escola: 

 Pacotes integrados: não tendo finalidade educacional, podem oferecer 

grandes vantagens se forem utilizados no processo cognitivo. Os pacotes 

integrados são compostos de processadores de texto, planilhas 

eletrônicas, editores de imagem e banco de dados  
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 Instrução programada: também denominada exercício e prática, 

caracterizada por colocar a máquina “ensinando” o aluno. É utilizada no 

ensino de fatos, conceitos ou habilidades dentro do contexto curricular. Tal 

forma é caracterizada pela execução de exercícios repetitivos e 

demonstrativos. 

 Aprendizagem por descoberta: traz consigo uma proposta filosófico-

educacional que rompe com o modelo de educação centrada no professor;  

o aluno desempenha papel primordial na construção de sua própria 

aprendizagem. Tal metodologia foi proposta por Seymour Papert (1985), 

que acredita na articulação do computador com um novo modelo de 

escola para garantir a transformação do processo cognitivo. Para o autor 

supracitado o importante são as experiências investigativas e o caráter 

exploratório, promovendo assim a aprendizagem por descoberta. 

 Simulações: colocam o aluno diante do computador como manipulador de 

situações, ali desenvolvidas, que se aproximam ou imitam um sistema real 

ou imaginário. As simulações não são dependentes da existência do 

computador, mas é nesse ambiente que se permite ao aluno manipular 

variáveis e observar resultados imediatos decorrentes da modificação de 

situações e condições. 

O conhecimento dessas formas de utilização do computador na educação 

leva o professor, e consequentemente o aluno, a um mundo de oportunidades 

para adquirirem novos conhecimentos, facilitando a aprendizagem de conteúdos 

muitas vezes abstratos e pouco integrados com seu mundo. Quando usado de 

forma planejada e coerente o computador torna-se um importante complemento 

dos conteúdos curriculares vislumbrando o desenvolvimento integral do cidadão. 

No contexto educacional atual o professor que se predispõe a trabalhar com 

coursewares – produtos de softwares educacionais clássicos que, a partir de 

uma situação interativa entre o aluno e um problema, levam o aluno a resolvê-Ia 

– deve estar ciente de que uma aula baseada em recursos computacionais vai 

muito além do teclado e do monitor das máquinas. 

 
[...] muito mais do que „treinamento‟, é necessário que os professores 
desenvolvam a habilidade de beneficiarem-se da presença dos 
computadores e de levarem este benefício para seus alunos [...] (PAPERT, 
1985, p. 70). 
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Paulo Freire já defendia o uso consciente do computador como ferramenta 

importante no contexto educacional, defendendo a integração de espaços de 

conhecimento através da inserção de recursos computacionais e de comunicação 

através de redes. Segundo ele, 

 

A educação não se reduz à técnica, mas não se faz educação sem ela. 
Utilizar computadores na educação, em lugar de reduzir, pode expandir a 
capacidade crítica e criativa de nossos meninos e meninas. Dependendo de 
quem o usa, a favor de que e de quem, e para quê. O homem concreto 
deve-se instrumentalizar com o recurso da ciência e da tecnologia para 
melhor lutar pela causa de sua humanização e de sua libertação. (FREIRE, 
1979) 

 

Segundo Vilela (2007), nesse cenário os alunos, educadores e pesquisadores 

podem colaborar para a construção do conhecimento, criando elos entre este e as 

tecnologias da informação, podendo surgir possibilidades de cooperação e 

transformação social, gerando uma proposta de inovação da instituição escolar.   

Pode-se dizer que os cidadãos sem acesso aos instrumentos tecnológicos 

correm o risco de exclusão digital e agravamento da própria exclusão social. Nesse 

contexto a escola tem papel fundamental seja através da inserção das discussões 

sobre o uso das tecnologias no currículo escolar, ou através de ações que 

possibilitem a toda comunidade que dela se utiliza ter acesso aos meios 

tecnológicos mais utilizados na atual sociedade. 

  

 

6.2 Informática e o Movimento CTS 

 

 

Quando a educação escolar se torna um ato de depositar (em que os 

educandos são os depositários, e o educador o depositante) – em lugar de 

comunicar-se o educador faz comunicados e depósitos que o educando recebe e 

memoriza – não há criatividade, colaboração e transformação, consequentemente 

não há saber, Freire (1996) denominou esse tipo de educação de práticas bancárias. 

Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, 

permanente que o sujeito faz no mundo, com o mundo e com os outros.  
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Faz-se então urgente uma educação em que se supere as “práticas 

bancárias” e se pense no processo de ensinar e aprender como uma prática para a 

liberdade, pois quanto mais o sujeito está comprometido com as transformações, 

mais estará implicado em buscar o conhecimento. (DE BASTOS et al, 2005). Tal 

forma de educar encontra apoio na educação baseada no escopo da Ciência e da 

Tecnologia, que tem lugar de destaque nas transformações da sociedade e na 

formação do sujeito que nela atua.  

Esta sociedade que enfrenta o grave problema relacionado ao analfabetismo 

agora tem que lidar com a exclusão digital, processo que gera uma classe de 

excluídos digitais que, segundo Silveira (2001), estão impossibilitados de se 

comunicarem na velocidade dos incluídos através da comunicação mediada por 

computador. Surge assim a necessidade de utilização do computador como 

ferramenta que venha a contribuir para o processo cognitivo juntamente com a 

inclusão social. Enxergar o futuro da sociedade sem levar em conta a evolução 

tecnológica seria no mínimo ingenuidade, pois ao analisar a história da humanidade 

encontram-se fatos suficientes para comprovar que a descoberta e evolução de 

tecnologias transformam a sociedade de forma marcante. 

O processo de ensino-aprendizagem que utiliza recursos computacionais vem 

apresentando nos últimos anos um desenvolvimento significativo em função do 

avanço tecnológico e do emprego de novos modelos pedagógicos. (HARASIM, 

1987; ABRAMI E BURES, 1996). A forma veloz como a sociedade tem evoluído nos 

últimos cinquenta anos está marcada pela ênfase na ciência e na tecnologia, e tais 

transformações são perceptíveis em vários níveis e aspectos sociais. Nota-se que a 

utilização de ferramentas computacionais que utilizam material multimídia 

combinadas com sistemas de comunicação tem atuado como um elemento sinérgico 

para o aprendizado. Atualmente existem várias tecnologias e novas metodologias 

baseadas na informática para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem. A 

multimídia é uma delas, e pode-se defini-la como sendo a integração intuitiva e 

interativa dos elementos de comunicação de forma que a informação se torne mais 

rica, detalhada e atraente para o usuário. (PAULA FILHO, 2000).  

O principal papel da escola neste cenário de mudanças é o da inclusão social 

e da educação para a cidadania, pois a atual revolução tecnológica reservou à 

informação um lugar estratégico. Na sociedade da informação, quem não souber 
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manipular, agrupar, desagregar, analisar, criticar e selecionar informações ficará 

longe da produção do conhecimento. (SILVEIRA, 2001). A adesão a essas 

tecnologias não deve acontecer de forma incondicional, como se elas fossem 

solucionar todos os problemas da educação. Torna-se necessário explorar as 

potencialidades desses recursos nas situações de ensino-aprendizagem e evitar o 

deslumbramento que tende a levar ao uso indiscriminado da tecnologia por si e em 

si, ou seja, mais por suas virtualidades técnicas do que por suas virtudes 

pedagógicas. (BELLONI, 2003). Os recursos oferecidos pelas tecnologias digitais 

possibilitam criar materiais educativos que podem estimular o aluno, tornando-o um 

cúmplice do processo de aprendizagem e engajando-o no processo do seu 

desenvolvimento. (FALKEMBACH, 2005).  

As novas tecnologias virtuais forçam a adaptação ao meio e ao ambiente 

social, e o professor se torna um elo de conhecimento dessas tecnologias, podendo 

transformar o processo de aprendizagem com a utilização de softwares educativos. 

Falkembach (2005) salienta que as expressões: software educacional, aplicativos 

educacionais, material educativo, material educacional, ferramentas instrucionais, 

materiais didáticos na forma eletrônica, material didático digital e courseware são 

sinônimos. Nesse contexto os objetos educacionais computacionais trazem novas 

possibilidades no desenvolvimento de material didático a ser usado também na 

educação a distância. 

 

[...] as novas modalidades de uso do computador na educação apontam 
para uma nova direção: o uso desta tecnologia não como "máquina de 
ensinar" mas como uma nova mídia educacional: o computador passa a ser 
uma ferramenta educacional, uma ferramenta de complementação, de 
aperfeiçoamento e de possível mudança na qualidade do ensino. 
(VALENTE, 1991). 

 

A presença do ambiente virtual, que permite simular situações do mundo real, 

principalmente relacionadas à Biologia, possibilita ao aluno a oportunidade de aplicar o 

conhecimento teórico usando um ambiente realístico, muitas vezes observando um 

modelo didático impossível de se conceber em outros meios não virtuais. E, no caso da 

Biologia, aproximando o conteúdo ensinado a uma realidade palpável para o aluno.  

Segundo Falkembach (2005), a aplicação de um courseware usa múltiplas 

mídias, que envolvem múltiplos sentidos, dando suporte à aprendizagem 

significativa e contextualizada que ocorre quando os alunos estão produzindo 
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significados sobre o conteúdo abordado. Nesse contexto, os educadores em 

conjunto com os profissionais que desenvolvem os materiais didáticos 

computacionais são os agentes provocadores de uma revolução na tecnologia 

educacional, pois fazem uso dos elementos e recursos computacionais para 

adicionar aspectos “reais” a situações simuladas. (ELY, 2002). 

Um courseware é sempre formado por um conteúdo a ser aprendido, 

portanto, deve levar em conta todos os procedimentos pedagógicos que vão desde a 

consideração do conteúdo a ser apresentado e das estratégias mais adequadas 

para fazê-lo, até a compreensão do processo de ensino e aprendizagem e das 

interações entre o aluno envolvido nesse processo e o conteúdo, através de um 

meio informatizado (FALKEMBACH, 2005). Os coursewares estão inseridos no que 

chamamos de Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA) que surgem como 

uma nova possibilidade para a educação dialógico-problematizadora. O conceito de 

ambiente virtual de ensino-aprendizado (AVEA), ou em inglês teaching and learning 

environments (TLEs), compreende uma ampla gama de recursos educacionais 

fundamentados no uso de programas computacionais (softwares) e no treinamento 

dos profissionais envolvidos no processo de ensino-aprendizado eletrônico (PAHL, 

2003). Pode-se denominar os AVEAs como ambientes que possuem uma interface 

para navegação hipertextual que agrega múltiplas mídias e ferramentas de 

comunicação (síncrona e assíncrona) com a proposta pedagógica. Os AVEAS são 

potencializadores de novas formas de desempenho profissional para a busca de 

formação permanente. (DE BASTOS et al, 2005). 

Um AVEA eficiente é composto por quatro itens fundamentais. O primeiro 

item, denominado Conteúdo, refere-se à abordagem dos temas de interesse do 

estudante e à forma de representação do conhecimento no ambiente virtual. O 

segundo item, denominado Formato, compreende os parâmetros curriculares 

determinados pelo contexto institucional e os recursos humanos (público-alvo, 

professores, monitores técnicos entre outros). O terceiro item, Infraestrutura, está 

relacionado aos recursos computacionais empregados, o que inclui os programas 

(softwares) e os equipamentos (hardwares) computacionais. O último item, 

Pedagogia, corresponde ao planejamento da abordagem didática a partir dos tópicos 

do conteúdo programático, visando determinar a metodologia de ensino mais 

adequada para ministrar um determinado curso (RODRIGUES et al, 2008). 
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Consequentemente os AVEAs destacam e valorizam o papel do professor no 

planejamento e na implementação das atividades didáticas desses ambientes.   

Recursos computacionais interativos podem propiciar o aprendizado ativo em 

um estilo construtivista desde que eles criem uma representação da realidade na qual 

o aprendizado é relevante (KOSCHMANN et al, 1994). Concorda-se com De Bastos 

(2005) que nessa abordagem o processo se dê no par ensinar-aprender, por ser um 

ambiente dialógico e problematizador. Dillenbourg (2003) salienta uma característica 

particular do AVEA em função das particularidades da Internet. Segundo ele, os 

estudantes não estão limitados a consultar as informações da Rede; eles se tornam 

produtores da informação, participantes do jogo da ou simulação.  

Vale salientar aqui que simulações computacionais são programas que 

contêm um modelo de um sistema ou processo. As simulações podem ser 

classificadas, de uma forma ampla, em conceituais ou operacionais. As primeiras 

apresentam princípios, conceitos e fatos relacionados ao(s) evento(s) simulado(s), 

como a simulação da estruturação de uma molécula, da mudança de temperatura de 

determinada substância, da alteração da pressão exercida sobre alguma amostra ou 

o que se espera acontecer em determinada situação experimental. As últimas 

incluem sequências de operações e procedimentos que podem ser aplicados ao(s) 

sistema(s) simulado(s), por exemplo, as simulações pré-laboratoriais ou laboratoriais 

propriamente ditas, que permitem ao aluno exercitar a execução correta dos 

procedimentos em um laboratório, como simular a esterilização e o manuseio de 

equipamentos ao realizar determinado experimento. (VIEIRA, 1997). Através desse 

tipo de programa o aluno é capaz de visualizar eventos que acontecem em um 

ambiente microscópico para construir posteriormente um modelo mental do 

fenômeno e, a partir deste, fazer previsões que se enquadrem na possível forma de 

solucionar o problema. 

Com essa ferramenta os alunos podem delinear relações entre conceitos, 

aplicar os modelos construídos e comparar os resultados obtidos com o 

conhecimento que é aceito pela comunidade científica ou com experimentos 

laboratoriais. Esse procedimento de confrontação permite ao educando perceber 

seus enganos, fazer uma reflexão crítica sobre o modelo criado e operacionalizar as 

mudanças necessárias fazendo a transposição dos seus conceitos intuitivos para 
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concepções mais sistematizadas, rumo a um conhecimento mais axiomático, o que é 

chamado por Penner (2001) de desenvolvimento de um modelo sintético. 

Dependendo da proposta pedagógica utilizada pelo professor, o emprego da 

modelagem e simulação computacional em AVEAs pode ser um instrumento de 

motivação para alunos e professores, trazendo para o debate reflexões e problemas 

das mais diversas áreas. Ao expor suas ideias na forma de modelos e testar suas 

hipóteses a partir da simulação, os alunos têm a chance de rever, comparar e avaliar 

os conceitos envolvidos no fenômeno estudado, permitindo uma construção e 

reconstrução do conhecimento. (PEDRO, 2006). A disponibilização de AVEAs de 

modelagem e simulação que incorporam técnicas de vida artificial e proporcionam a 

manipulação direta das reações que ocorrem no meio e em ambiente laboratorial 

criam situações mais realistas. Neste cenário, as interações entre professor e 

alunos, ou entre grupos de alunos, fornecem novos argumentos para explicar o 

mesmo fenômeno, levando os alunos a construírem novos significados.  

Se observarmos a modelagem computacional à luz da teoria sobre os 

modelos mentais de Johnson-Laird (1983), a modelagem e a simulação abrem a 

possibilidade de os alunos explorarem e ampliarem seus modelos mentais sobre um 

determinado assunto estudado. Um modelo mental pode ser visto, então, como um 

modelo cognitivo que existe na mente do sujeito e é utilizado para caracterizar as 

formas pelas quais as pessoas compreendem os sistemas físicos com os quais 

interagem. Servem para fazer previsões, localizar falhas e atribuir causalidade aos 

eventos e fenômenos observados. (BORGES, 1997).  

A modelagem computacional e seus aspectos cognitivos encontram um 

paralelo na dinâmica da metodologia científica descrita por Sampaio (1998), onde a 

construção do modelo é o momento em que o aluno expressa seu modelo mental 

especificando as reações e definindo o cenário que farão parte do seu ambiente de 

vida artificial. Para o autor, a elaboração de previsões é o momento em que o aluno 

elabora as hipóteses e observações que deseja realizar no ambiente de vida artificial 

de acordo com as regras existentes em seu mapa conceitual sobre o problema 

analisado, e a observação experimental é a etapa em que se realiza o processo de 

simulação do modelo criado, permitindo a obtenção de resultados que vão confirmar 

as hipóteses formuladas ou vão estimular a reconstrução do conhecimento através 
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da formulação de novas regras (reformulação do modelo) para atingir o resultado 

esperado. (PEREIRA & SAMPAIO, 2008).  

Em concordância com essa proposta, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

declaram que para tornar os alunos “letrados em ciências” é essencial dar-lhes a 

oportunidade de utilizarem recursos que propiciem o pensar de forma crítica sobre 

os fenômenos e questioná-los. (SAMPAIO, 1998). 

Atendendo aos PCN, os coursewares desenvolvidos em AVEAs despontam 

com bastante eficácia se utilizados de forma planejada. Nos últimos anos, conteúdos 

multimídias deixaram de ser criados exclusivamente por profissionais especializados 

e passaram a ser criados também pelos próprios consumidores. Essa mudança 

também vem acontecendo em simulações e jogos eletrônicos através de 

ferramentas que possibilitam pessoas com pouco ou até mesmo nenhum 

conhecimento em programação criarem seus jogos e simulações. Os jogos e 

simulações eletrônicos são reconhecidos por facilitarem a aprendizagem de 

assuntos complexos e por desenvolverem importantes habilidades cognitivas, como 

a resolução de problemas, a percepção, a criatividade e o raciocínio rápido. 

(PRENSKY, 2001; GEE, 2003).  

Quando os estudantes passam para o papel de projetistas, também há uma 

inversão da abordagem de aprendizagem instrucionista para construcionista 

(PAPERT, 1993), tornando os efeitos na educação ainda mais benéficos. Durante o 

processo de criação do jogo ou da simulação o estudante aprende como ser um 

bom projetista: como conceituar um projeto, como fazer uso dos recursos 

disponíveis, como persistir e achar alternativas para problemas inesperados e como 

colaborar com os outros. Em resumo, ele aprende a gerenciar um projeto complexo 

do início ao fim. (RESNICK, 2002). Outra abordagem possibilitada por essas 

ferramentas diz respeito aos professores criarem seus próprios jogos ou simulações 

de modo que atendam às reais necessidades dos seus alunos. (PRENSKY, 2006). 

  Para Falkembach (2005), ao se projetar um courseware de qualquer tipo é 

conveniente considerar que o processo de desenvolvimento deve incluir tanto o 

funcionamento da aplicação quanto os mecanismos pedagógicos e didáticos, que 

constituem a base de toda a aplicação de ensino e aprendizagem. Segundo a 

autora, um courseware pode ser formado por uma lição, pelo conteúdo de uma aula, 
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um curso, um programa de treinamento, uma unidade curricular ou uma atividade 

didática qualquer.  

As tecnologias digitais, através dos coursewares, auxiliam o processo de 

ensinar e aprender, pois oferecem ao professor alternativas para melhor expor um 

conteúdo através dos recursos de multimídia. A multimídia na Educação permite 

refletir sobre novas propostas pedagógicas mediadas pela tecnologia digital e criar 

materiais de apoio didático para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental, o 

Ensino Médio e o Ensino Superior.  

Valente (1998) destaca dois grandes polos de ensino pelo computador (Figura 

2), que oscilam dependendo da abordagem pedagógica desse recurso. Esses polos 

são caracterizados pelos mesmos ingredientes: o computador (hardware), o 

software (programa de computador que permite a interação homem-computador) e o 

aluno. Porém, o que estabelece a polaridade é a maneira como esses ingredientes 

são usados. De um lado o computador, através do software, ensina o aluno; do 

outro, o aluno"ensina" o computador através do software. 

 

Figura 2: Polos de abordagem pedagógica no ensino pelo computador  

Fonte: VALENTE, 1998 

 

Ao ensinar o aluno, o computador assume o papel de máquina de ensinar, e a 

abordagem educacional é a instrução auxiliada por computador. As raízes dessa 
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abordagem estão nos métodos de instrução programada tradicionais, porém, em vez 

do papel ou do livro é usado o computador. Segundo Valente (1998) os softwares 

que implementam essa abordagem podem ser divididos em duas categorias: 

tutoriais e exercício-e-prática (drill-and-practice). Os jogos educacionais e a 

simulação também são tipos de softwares que podem auxiliar no ensino. Neste 

caso, a pedagogia utilizada é a exploração auto-dirigida ao invés da instrução 

explícita e direta. 

No outro polo, para o aprendiz "ensinar" o computador, o software é uma 

linguagem computacional tipo BASIC, Logo, Pascal, ou uma linguagem para criação 

de banco de dados do tipo DBase, ou mesmo um processador de texto que permite 

ao aprendiz representar suas ideias segundo esses softwares. Neste caso o 

computador pode ser visto como uma ferramenta que permite ao aprendiz resolver 

problemas ou realizar tarefas como desenhar, escrever, comunicar-se etc. 

(VALENTE, 1998). Pode-se incluir entre os programas que adotam esse tipo de 

pedagogia o AVEA Scratch, que é um ambiente onde o aluno pode extrapolar seus 

modelos mentais criando suas próprias apresentações e simulações. 

Este trabalho apresenta um courseware que utiliza o conteúdo teórico sob o 

enfoque CTS relacionado à genética e a aspectos imunológicos do sistema 

sanguíneo ABO humano mais atividades de reforço utilizando o AVEA Scratch.  
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 7. CONHECENDO O AVEA SCRATCH 

 

Algumas ferramentas digitais usam uma Linguagem de Programação Visual 

(LPV) que contém comandos para execução de ações predeterminadas (por 

exemplo: movimentar, destruir, criar entidades) e estruturas de controle como blocos 

condicionais.  As LPVs são orientadas a eventos de forma que o projetista define um 

conjunto de comandos para os eventos que podem ocorrer durante o jogo ou a 

simulação. 

Uma ferramenta que usa uma LPV bastante acessível ao público é o AVEA 

Scratch (MIT, 2007) (Figura 3) – um software freeware desenvolvido pelo Lifelong 

Kindergarten group do Massachusetts Institute of Technology (MIT) Media Lab, 

lançado em 15 de maio de 2007, destinado à criação de jogos simples, animações, 

histórias interativas, músicas etc.  

O AVEA Scratch foi criado a partir de observações em centros comunitários 

como os Computer Club House, em que os pesquisadores do MIT constataram que 

os jovens se interessam por vídeo games, videoclipes, animações de personagens e 

criação de arte interativa. Concluíram, então, que deveriam explorar as primeiras 

noções de programação a partir dos artefatos culturais que a programação poderia 

produzir. Isso os levou a identificar os benefícios de programar como uma forma de 

produzir mídia criativa, variando de vídeo games, composições de imagens, vídeos e 

textos. (RESNICK, 2002). O nome Scratch vem da técnica de scratching usada pelos 

DJs (disc jockeys) do hip hop, que giram os discos de vinil para trás e para frente 

com as mãos, com a intenção de misturar músicas de forma criativa e original. Pode-

se produzir efeito semelhante com o programa misturando diferentes tipos de clipes 

de mídia (gráficos, fotos, músicas, sons etc) de forma criativa. 

O ambiente Scratch está disponível para os sistemas Windows, Mac e Linux, 

e sua linguagem é composta por diversas estruturas de controles encontradas em 

LPV imperativas em formato de blocos que se encaixam, facilitando a aprendizagem 

e o seu uso (Figura 4). Os blocos de controle formam pilhas ordenadas e são 

concebidos para que se encaixem apenas de uma forma que faça sentido 

sintaticamente. Além disso, as sequências de instruções podem ser modificadas 

mesmo com o programa em andamento, o que facilita a experimentação de novas 

ideias e situações. Sua principal característica é possuir um ambiente de 
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programação fácil, que não requer conhecimentos prévios de algoritmos ou de 

programação para o seu manuseio, além de possuir a maior parte da interface 

traduzida para o português. É indicado para crianças a partir de oito anos de idade e 

para pessoas que querem iniciar no mundo da programação de uma forma 

motivante e prática. (CRISTOVÃO, 2008). 

Figura 3: Tela principal do AVEA Scratch 

Fonte: http//scratch.mit.edu/  

 

 

Figura 4: LPV usada no Scratch 
Fonte: http//scratch.mit.edu/  

O Scratch faz com que os alunos explorem seus modelos mentais 

simplesmente arrastando e agrupando blocos gráficos como um quebra-cabeça, 

sem a preocupação com a sintaxe comum nas tradicionais linguagens de 
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programação. Os modelos construídos podem ser disponibilizados na internet, 

criando uma conexão com outras pessoas, proporcionando inspiração, auxílio e 

trabalho em grupo numa comunidade virtual. (SCHOROW, 2007). Esse AVEA 

permite a criação de modelos bastante ricos, possuindo funcionalidades específicas 

para a manipulação de imagens, permitindo grande mobilidade aos atores no 

cenário. A interação com o usuário utilizando blocos de código abre espaço para 

uma interatividade maior com o aluno através de perguntas ou ações interativas 

desejáveis em situações de ensino. (PEREIRA; SAMPAIO, 2008). O AVEA Scratch 

também desenvolve a compreensão de conceitos matemáticos importantes, como 

os de coordenadas, variáveis e números aleatórios. 

 

Ao criarem seus projetos em Scratch, os jovens aprendem muitas 
habilidades do século 21 que serão críticas para um futuro de sucesso: 
pensar criativamente, comunicar-se claramente, analisar sistematicamente, 
usar tecnologias fluentemente, colaborar efetivamente, projetar 
iterativamente e aprender continuamente. (RESNICK, 2007). 

 

À medida que os alunos vão trabalhando nos projetos Scratch, também 

aprendem sobre o processo de concepção (design) e aplicação de um projeto 

computacional. Ao projetar usando o Scratch o aluno começa com uma ideia, que 

também pode ser chamada de modelo mental, cria um protótipo como base de 

trabalho, experimenta-o, corrige e recebe o feedback de terceiros. Depois revê e 

reformula o projeto. É uma espiral contínua (Figura 5) – ter uma ideia e criar um 

projeto –, o que leva a novas ideias, que por sua vez conduzem a novos projetos e 

assim sucessivamente. 
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Figura 5: Espiral cognitiva relacionada ao uso do AVEA Scratch 

Fonte: RESNICK, 2007 

 

Este processo de concepção de projetos combina muitas das competências 

de aprendizagem para o século XXI, que serão fundamentais para o sucesso no 

futuro, tais como pensar criativamente, comunicar com clareza, analisar de forma 

sistemática, colaborar eficazmente, conceber iterativamente, aprender de forma 

permanente e contínua no tempo. Criar projetos em Scratch também ajuda os 

alunos a desenvolverem a fluência nas tecnologias digitais. Pode-se inferir com isso 

que para ser fluente nas tecnologias digitais é preciso aprender não apenas a 

interagir com o computador, mas também a criar com ele. (RESNICK, 2007). 

 

...aprender a programar traz benefícios a todos: permite aos alunos 
expressarem-se de forma mais completa e criativa, ajuda-os a desenvolver 
o pensamento/raciocínio lógico e ajuda-os a compreender o funcionamento 
das novas tecnologias que encontrarão por todo o lado na sua vida diária. 
(RESNICK, 2007) 

 

O Scratch permite inclusive que os professores criem seu courseware para 

sanar as peculiaridades de uma turma específica, podendo ter a maleabilidade de 

mudar a programação no decorrer do planejamento. Segundo Falkembach (2005), 

para que um software educativo cumpra sua finalidade é preciso que o professor 

saiba selecionar e planejar os materiais utilizados em sala de aula; melhor ainda se 

ele for capaz de desenvolver seu próprio material. Nesse sentido, o Scratch cumpre 

seu papel como uma ferramenta inovadora e promissora no ensino de Biologia.  
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O AVEA Scratch se mostra favorável na construção de modelos que auxiliam 

na compreensão dos tópicos ministrados nas aulas de Biologia por trazer o mundo 

biológico, muitas vezes abstrato para os alunos, para uma realidade concreta e 

relacional. Tal programa interativo usa múltiplas mídias, que envolvem múltiplos 

sentidos, dando suporte à aprendizagem significativa e contextualizada que ocorre 

quando os alunos estão produzindo significados sobre o conteúdo abordado.  

Para Rusk (2003) o uso do Scratch na construção de fluência digital se 

justifica a partir do momento em que a fluência digital seja um meio para o 

desenvolvimento de habilidades como: iniciação à mídia (jovens que criam mídias 

tornam-se também mais críticos); comunicação para expressar-se de forma criativa 

e persuasiva; estímulo ao pensamento crítico e sistêmico; desenvolvimento da 

habilidade de identificar, formular e solucionar problemas; criatividade e curiosidade 

intelectual; desenvolvimento de relações e colaborações interpessoais.  

À medida que os alunos vão trabalhando nos projetos Scratch, eles têm a 

oportunidade de aprender importantes conceitos de computação. Portanto, 

considerando-se o contexto brasileiro de crescente acesso às tecnologias da 

informação e comunicação, a existência de ambientes de autoria multimídia de fácil 

acesso e com reconhecido potencial de contribuição para educação promoverá a 

fluência digital para os jovens. (VOELCKER et al, 2008).  
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8. METODOLOGIA 

 

 

O intenso envolvimento do pesquisador faz com que o trabalho adquira 

características de pesquisa-ação (PA), pois seu posicionamento é de sujeito ativo e 

presente durante todo o processo.   

Tal metodologia de pesquisa tem sido objeto de bastante controvérsia em 

virtude de exigir o envolvimento ativo do pesquisador e a ação das pessoas ou dos 

grupos envolvidos no objeto de pesquisa. Segundo Thiollent (2003) a pesquisa-ação 

se caracteriza por ser um tipo de pesquisa empirista que é concebida e realizada em 

estreita associação com uma ação ou um problema coletivo e no qual os 

pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão 

envolvidos de modo cooperativo e participativo.  O termo pesquisa-ação foi cunhado 

em 1946 por Lewin (1946), ao desenvolver trabalhos que tinham como propósito a 

integração de minorias étnicas à sociedade norte-americana. Assim, tal autor definiu 

PA como a pesquisa que contribui não apenas para a produção de livros, mas que 

conduz à ação social.    

Geralmente alguns pesquisadores utilizam o termo pesquisa participante 

como sinônimo para pesquisa-ação. Porém, existem diferenças históricas entre 

essas duas modalidades de pesquisa, diferenças essas que têm relação direta com 

a origem de cada uma delas. 

Enquanto a PA iniciou-se nos Estados Unidos no período que se seguiu à 

Segunda Guerra (LEWIN, 1946), a pesquisa participante surgiu na América Latina 

como meio para alcançar a articulação de grupos marginalizados. (BRANDÃO; 

STECK, 1999; GAJARDO, 1999; SILVA E SILVA, 1991). Seus criadores foram 

pessoas que participavam de programas educacionais voltados para trabalhadores 

rurais, e sua estratégia consistia em fomentar o processo de formação de consciência 

crítica das comunidades para sua inserção em processos políticos de mudança.  

A pesquisa participante tem como propósito fundamental a emancipação das 

pessoas ou das comunidades que a realizam, já a PA supõe alguma forma de ação 

planejada, de caráter técnico, social ou educacional, que procura diagnosticar um 

problema específico numa situação específica com vistas a obter um resultado 
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prático. Por isso, esta metodologia possui características situacionais. A PA pode, 

dependendo de quem a pratica, ter um caráter emancipatório. 

Martins (2006) vê a PA, no âmbito das organizações, como “uma proposta de 

pesquisa mais aberta, com características de diagnóstico e consultoria para clarear 

uma situação complexa e encaminhar possíveis ações, especialmente em situações 

insatisfatórias ou de crise”. Segundo Argyris (apud MACKE, 2006) na pesquisa-ação 

“o envolvimento dos participantes no processo de mudança faz com que eles 

pensem e reflitam sobre o que estão fazendo”. 

O notável desenvolvimento de pesquisas apresentadas sob a denominação 

de PA possibilitou a identificação de diferentes modalidades. Assim, Tripp (2005) 

apresenta cinco modalidades de PA:  

1. PA técnica, em que o pesquisador age de modo inteiramente mecânico, 

lendo o manual;  

2. PA prática, na qual o pesquisador projeta as mudanças;  

3. PA política, em que o pesquisador sente a necessidade de engajar-se na 

política para mudar o “sistema”;  

4. PA socialmente crítica: modalidade de pesquisa-ação política em que se 

trabalha para mudar ou contornar o modo de agir dominante do sistema;  

5. PA emancipatória, também uma variação da pesquisa-ação política, que 

tem como meta mudar o status quo não apenas para si mesmo e para os 

companheiros mais próximos, mas numa escala mais ampla do grupo 

social como um todo. 

A condição para que a pesquisa-ação possa ser considerada crítica é o 

mergulho na práxis do grupo social em estudo, do qual se extrai as perspectivas 

latentes, o oculto, o não familiar, que sustentam as práticas, sendo as mudanças 

negociadas e geridas no coletivo. (FRANCO, 2005, p. 486). 

Franco (2005) considera que o caráter emancipatório da PA se dá quando a 

transformação é percebida como necessária pelo próprio grupo através de um 

processo de reflexão crítica coletiva do qual o pesquisador participa, ou ainda a 

trabalhos em que a transformação é previamente planejada sem a participação dos 

sujeitos, tendo o pesquisador a tarefa de acompanhar os efeitos e avaliar os 

resultados. A autora denomina essa modalidade de PA estratégica.  
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De acordo com a finalidade da PA estratégica, tal modalidade de pesquisa foi 

escolhida para a realização deste trabalho no Colégio Imaculada Conceição de Belo 

Horizonte (CIC BH). Vale ressaltar que o pesquisador leciona Biologia no 1° e no 3° 

anos do ensino médio da referida instituição. Nesse contexto utilizou-se a técnica de 

amostragem por conveniência para a coleta de dados. A amostragem por 

conveniência consiste em utilizar respondentes de fácil acesso, tais como 

estudantes em sala de aula, em pré-testes, pós-testes e questionários de satisfação 

(AAKER et al, 1995). A amostragem por conveniência foi ilustrada por Mattar (1996) 

ao propor que algumas pessoas testassem um produto e, em seguida, 

respondessem a uma pesquisa de satisfação. 

 

 

8.1 Levantamento das Concepções Alternativas dos Alunos do 3° Ano do EM 

Sobre a Genética e Compatibilidade do Sistema Sanguíneo ABO Humano 

 

 

Tomando como base os anos de docência no ensino básico e os principais 

questionamentos e ideias dos alunos sobre assuntos relacionados à genética e 

compatibilidade dos grupos sanguíneos ABO, bem como a coleta de informações 

informais de colegas sobre o referido tema, foi proposto e aplicado um questionário 

discursivo para sessenta e dois alunos do 3° ano do ensino médio do Colégio 

Imaculada Conceição de Belo Horizonte.  

O objetivo desse questionário, tido como pré-teste, foi verificar as concepções 

prévias dos alunos sobre o sistema sanguíneo ABO, sua herança e compatibilidade. 

A garantia de anonimato fez com que os alunos se sentissem mais à vontade para 

expressarem suas ideias de forma menos formal e mais realista. A tabulação dos 

dados foi feita usando o programa Microsoft Office Excel 2007, a partir do qual foram 

produzidos gráficos para análises subsequentes. Buscando coligar e compreender, 

as respostas discursivas foram analisadas e categorizadas a fim de compor um 

significado claro e preciso para as mesmas. 

Para a categorização, optou-se por seguir os estágios em que se desenrola o 

processo de letramento científico proposto no BSCS (1993), que são: 
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 NOMINAL: quando o estudante reconhece termos específicos de 

vocabulário científico; 

 FUNCIONAL: quando o estudante define os termos científicos sem 

compreender plenamente o seu significado; 

 ESTRUTURAL: quando o estudante compreende ideias básicas que 

estruturam o atual conhecimento científico; 

 MULTIDIMENSIONAL: quando o estudante tem uma compreensão 

integrada do significado dos conceitos aprendidos, formando um amplo 

quadro que desenvolve também conexões e vínculos com outras áreas do 

conhecimento. 

 

A partir dessa conceituação o letramento científico poderá ser categorizado 

em níveis, que serão utilizados posteriormente para classificar o nível de letramento 

que os alunos tinham antes do courseware e depois dele. Uma releitura dos estágios 

de letramento científico nos fez chegar a estes níveis de categorização: 

Leigo: não possui o vocabulário básico, não conhece conceitos e não 

reconhece nem termos nem fenômenos relacionados ao sistema ABO. 

Senso comum: não tem o vocabulário técnico, mas consegue explicar, 

segundo o senso comum, o fenômeno. 

Alfabético: possui o vocabulário, mas não consegue identificar o fenômeno 

biológico relacionado ao termo citado, quando observado. 

Letrado: tem o vocabulário e consegue identificar o fenômeno biológico 

quando observado, definindo os termos científicos envolvidos no fenômeno, 

bem como sua aplicação no mundo real.  

 

Partindo da ideia de que a maioria das pessoas tem alguma explicação para a 

origem do sistema sanguíneo ABO, e sua compatibilidade, foi realizada uma 

sondagem por meio de um questionário dissertativo (ver Apêndice A) utilizado como 

pré-teste para se ter uma noção de como os alunos explicam determinados temas 

tratados em nossa unidade didática. Tal questionário teve como objetivo buscar 

subsídios nos conhecimentos prévios dos alunos para melhor orientação e 

adequação das atividades a serem desenvolvida no courseware.  
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8.2 Desenvolvimento e Aplicação do Courseware no AVEA Scratch 

 

 

Utilizando o AVEA Scratch, desenvolveu-se um courseware sobre os 

aspectos imunológicos e genéticos relacionados ao sistema sanguíneo ABO 

humano norteado pelo enfoque CTS. Os conteúdos foram trabalhados em três aulas 

no laboratório de informática da instituição supracitada. Os alunos do 3° ano do 

ensino médio foram divididos em grupos de três alunos, que posteriormente 

desenvolveram um projeto de simulação no computador utilizando a linguagem de 

programação Scratch.  

A seguir, apresenta-se um manual de instruções de uso do courseware, 

desenvolvido no AVEA Scratch, sobre os fatores imunológicos e genéticos 

envolvidos na herança dos tipos sanguíneos A, B, O e AB na espécie humana. 

Salienta-se que ao se pressionar a tecla indicada, somente a apresentação 

correspondente à tecla pressionada será apresentada. Portanto, se a ordem de 

aparecimento dos comandos for seguida, não haverá necessidade de se limpar o 

ecrã da apresentação anterior. 

 

 Tecla ENTER: Karl Landsteiner se apresenta e explica a principal 

motivação que o levou a estudar os diferentes tipos sanguíneos na 

espécie humana. Ao final da fala ocorre uma simulação da mistura 

experimental realizada pelo pesquisador de tipos sanguíneos diferentes. 

 Tecla 1: Landsteiner explica como procedeu em sua pesquisa separando 

o plasma das células do sangue de pessoas distintas e em seguida 

misturando-os. Posteriormente ocorre uma simulação do experimento 

realizado pelo pesquisador em que um determinado tipo de soro é 

misturado com hemácias distintas, causando hemaglutinação. 

 Tecla 2: Ocorre a mistura de soro e células sanguíneas da mesma pessoa 

sem que haja hemaglutinação. 

 Tecla 3: Landsteiner agora mostra a reação de hemaglutinação numa 

lâmina com a adição de tipos distintos de soro, ao mesmo tempo, em um 

único tipo de sangue: uma das gotas de sangue sofre hemaglutinação, e a 

outra se mantém normal.  
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 Tecla 4: O pesquisador evidencia a ocorrência de hemaglutinação e 

procura uma resposta para tal fenômeno. Para finalizar, Landsteiner 

explica que as hemácias reagem com os soros que contém aglutininas ou 

anticorpos reativos contra os aglutinogênios ou antígenos existentes na 

superfície de suas membranas plasmáticas. Neste momento é salientado 

que, como os passos do pesquisador estão sendo seguidos, evidenciou-se 

a existência das hemácias com antígenos A e hemácias com antígenos B, 

pois foram as primeiras a serem descobertas. 

 Tecla 5: Observa-se nitidamente o processo de hemaglutinação de 

hemácias A com soro Anti-A para que os estudantes entendam a diferença 

entre hemaglutinação e hemólise. 

 Tecla 6: Observa-as agora a simulação da mistura de soro Anti-B com as 

mesmas células (A), sem se notar a hemaglutinação. 

 Tecla 7: Landsteiner mostra aqui a reação entre aglutininas anti-A e 

hemácias A de forma a evidenciar o encaixe molecular entre os anticorpos 

e os antígenos na membrana plasmática das células. 

 Tecla 8: O pesquisador observa que em um determinado tipo de sangue 

não ocorreu hemaglutinação com nenhum dos dois tipos de soros (Anti-A 

e Anti-B), concluindo assim que nas hemácias dos indivíduos em questão 

não se evidenciavam nenhum dos dois tipos de antígenos. Descobriu-se 

assim o sangue tipo O. Comprova-se aqui que o soro do tipo sanguíneo O 

causa hemaglutinação nos dois outros tipos descobertos de sangue, 

sugerindo-se a existência de aglutininas Anti-A e Anti-B no plasma dos 

indivíduos de sangue tipo O. 

 Tecla 9: Nessa simulação Landsteiner observa a hemaglutinação do 

sangue do mesmo indivíduo com os dois tipos distintos de soros, 

concluindo que tal reação só aconteceu pela existência dos dois tipos (A e 

B) de antígenos na membrana plasmática das células sanguíneas do 

indivíduo em questão. Sendo assim, tal indivíduo não pode ter nenhum 

dos dois tipos de aglutininas presentes no plasma de seu sangue. 

Descobriu-se, assim, o sangue AB. 
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 Tecla 0: Karl Landsteiner conclui que para a doação sanguínea deve-se 

observar os diferentes tipos de sangue, levando-se em consideração as 

aglutininas do receptor e os antígenos do doador para se ter sucesso. 

 Tecla seta para baixo: O pesquisador apresenta o esquema básico de 

doação e recepção de sangue dos diferentes fenótipos para o sistema 

ABO humano. 

 Tecla G: Karl Landsteiner relata a existência de fatores genéticos 

controlando a expressão dos diferentes tipos sanguíneos, expondo a 

polialelia de tal característica humana propondo a análise de um 

heredograma em que a mulher com fenótipo A e o homem com fenótipo B 

têm filhos com os quatro tipos de sangue para  o sistema ABO.  

 Tecla E: É apresentado um heredograma interativo para que o professor e 

os alunos possam simular diferentes cruzamentos de fenótipos distintos e 

determinar o genótipo dos genitores após a apresentação da prole 

possível correspondente aos fenótipos cruzados. Salientou-se que 

primeiro deve-se clicar no símbolo referente ao sexo feminino e em 

seguida no símbolo referente ao sexo masculino escolhido. Clicando-se na 

seta para cima, o cruzamento se desfaz, o que permite testar mais de uma 

possibilidade. 

 Tecla N: Karl Landsteiner apresenta a relação entre os genes e a 

expressão dos diferentes fenótipos sanguíneos para o sistema ABO, sua 

relação de dominância, recessividade e codominância, finalizando a 

explicação sobre os fatores genéticos ligados a expressão dos fenótipos 

sanguíneos A, B, O e AB. 

 Tecla Espaço: Limpa a apresentação do ecrã a qualquer momento. 

Teclas opcionais (antes de teclar nas teclas abaixo, pressionar espaço): 

 Tecla A: Simula a reação laboratorial de determinação de sangue tipo A, 

evidenciando as aglutininas Anti-B no plasma e os antígenos A presentes 

nas hemácias de tal tipo sanguíneo.  

 Tecla B: Simula a reação laboratorial de determinação de sangue tipo B, 

evidenciando as aglutininas Anti-A no plasma e os antígenos B presentes 

nas hemácias de tal tipo sanguíneo.  
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 Tecla O: Simula a reação laboratorial de determinação de sangue tipo O, 

evidenciando a existência dos dois tipos de aglutininas no plasma e a 

ausência dos antígenos nas hemácias de tal tipo sanguíneo.  

 Tecla X: Simula a reação laboratorial de determinação de sangue tipo AB, 

evidenciando a ausência dos dois tipos de aglutininas no plasma e a 

presença dos dois tipos de antígenos nas hemácias de tal tipo sanguíneo.  

 

 

8.2.1 Aula Interativa no Laboratório de Informática: Genética e Imunologia do 

Sistema ABO 

 

 

As atividades desenvolvidas constaram de: 

 Sondagem do conhecimento prévio dos alunos sobre genética e 

imunologia do sistema ABO utilizando um questionário discursivo. 

 Aula interativa, numa abordagem CTS, sobre aspectos imunológicos e 

genéticos do sistema sanguíneo ABO humano. 

 Confecção, pelos alunos, de projetos de simulações virtuais utilizando o 

AVEA Scratch sobre o referido tema. 

 Aplicação de um pós-teste para se avaliar a eficácia da metodologia 

proposta no ensino da genética e imunologia do sistema ABO humano. 

 

Tais atividades constaram de aulas com a utilização de aparelhagem 

multimídia e computadores individuais para se discorrer sobre os aspectos sociais, 

científicos e tecnológicos da descoberta e aplicação dos grupos sanguíneos A, B, 

AB e O na espécie humana. O courseware aplicado na aula foi elaborado seguindo 

os passos de Karl Landsteiner na década de 1900, ao descobrir a existência de 

diferentes tipos sanguíneos na espécie humana, levando o aluno a entender como e 

porque se deu tal descoberta, qual foi a tecnologia usada e em que contexto social 

ela ocorreu.  

A primeira aula teve por objetivo familiarizar os alunos com o AVEA Scratch 

para que posteriormente pudessem desenvolver projetos de simulação no ambiente 

virtual supracitado. Nessa aula o professor forneceu as situações que deveriam ser 
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simuladas no computador e auxiliou os grupos de alunos a realizarem as tarefas 

(Figura 6). 

 

Figura 6: Aula sobre o AVEA Scratch e sua aplicação 
Foto: Arquivo pessoal 

 

O segundo dia de aula teve por objetivo apresentar os passos de Karl 

Landsteiner para se descobrir a compatibilidade e incompatibilidade entre os grupos 

sanguíneos e, posteriormente, o descobrimento dos tipos A, B, O e AB. Nessa aula 

foram utilizadas simulações virtuais dos diferentes tipos de hemaglutinações que 

podem ocorrer com os diferentes tipos de aglutininas, bem como a existência ou não 

de aglutinogênios nas hemácias dos tipos sanguíneos distintos. Os alunos em 

grupos acompanhavam a aula de seus respectivos computadores, como pode ser 

visto na figura 7.  
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Figura 7: Aula sobre os aspectos imunológicos do 
sistema sanguíneo ABO humano 
Foto: Arquivo pessoal 

 

A terceira aula teve por objetivo discorrer sobre os aspectos genéticos 

envolvendo o sistema sanguíneo ABO, bem como a relação de dominância ou co-

dominância entre os genes que expressam tal fenótipo. Nessa aula foram utilizados 

símbolos de um heredograma para representarem possíveis cruzamentos, 

permitindo discorrer sobre as possíveis interações fenotípicas gerando os possíveis 

genótipos na prole (Figura 8). 
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Figura 8: Aula sobre os aspectos genéticos do sistema sanguíneo ABO 
humano 
Foto: Arquivo pessoal 
 
 

8.2.2 Confecção dos Projetos de Simulações Virtuais Utilizando o AVEA 

Scratch Sobre a Imunologia e Herança Genética do Sistema ABO Humano 

 

 

Esta atividade foi desenvolvida em trios pelos alunos participantes da 

pesquisa. No computador em que o trio se encontrava havia sido previamente 

disponibilizado um documento Scratch com as ferramentas necessárias para se 

desenvolver as simulações propostas (Figuras  9 e 10). Ao final de cada dia de aula 

os alunos eram convidados a desenvolverem simulações de situações previamente 

determinadas (Apêndices B e C). 

No final da aula sobre os aspectos imunológicos referentes ao sistema 

sanguíneo ABO, os alunos foram convidados a desenvolver um pequeno projeto de 

simulação sobre o referido tema, no computador, usando ferramentas virtuais no 

AVEA Scratch fornecidas pelo professor (Figura 9). O trabalho foi norteado a partir 

de um questionário contendo três questões (ver Apêndice B) a serem resolvidas 

utilizando-se a simulação computacional no AVEA supracitado. Em sala de aula 

somente a primeira questão foi resolvida (ver 1 Apêndice B), ficando as outras duas 
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questões do primeiro grupo para serem resolvidas em outro momento. Para isso 

foram disponibilizadas figuras com os tipos distintos de hemaglutinação em lâminas 

e figuras contendo os dois tipos distintos de soro (Figura 9). Cada trio deveria 

simular o que aconteceria na primeira situação proposta nos exercícios do primeiro 

grupo que foram disponibilizados previamente em um documento do programa Word 

2007 no computador em que o grupo se encontrava. Posteriormente os alunos 

deveriam salvar em uma pasta para subsequente análise do professor. 

 

 

Figura 9: Objetos virtuais no AVEA Scratch para a simulação de hemaglutinação 
Fonte: http//scratch.mit.edu/  

 

No final da aula sobre os aspectos genéticos relacionados ao sistema 

sanguíneo ABO, os alunos foram convidados a desenvolver simulações 

computacionais no AVEA Scratch sobre as possibilidades de cruzamentos entre 

indivíduos considerando os genes que expressam os fenótipos ABO. Para tal 

atividade foram disponibilizadas ferramentas virtuais fornecidas pelo professor no 

AVEA Scratch (Figura 10). Novamente o trabalho foi norteado a partir de um 

questionário contendo três questões (ver Apêndice C) a serem resolvidas utilizando 

a simulação computacional no referido programa. Os trios tiveram disponibilizados 
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nos computadores diferentes fenótipos sanguíneos representados como figuras de 

um heredograma (Figura 10) para que fossem feitos os cruzamentos monoíbridos 

que atendessem às situações propostas nas atividades (ver Apêndice C) fornecidas 

relacionadas ao sistema sanguíneo ABO. Em sala de aula somente a primeira 

questão foi resolvida (ver 1 Apêndice C), ficando as outras duas questões do Grupo 

II para serem resolvidas em outro momento.  

 

Figura 10: Objetos virtuais no AVEA Scratch para a simulação de cruzamentos 
Fonte: http//scratch.mit.edu/  
 

Ao final dos projetos o professor recolheu e analisou cada projeto de 

simulação virtual confeccionado pelos alunos. 

 

 

8.2.3 Aplicação do Pós-Teste 

 

 

Com o objetivo de se avaliar o grau de letramento científico atingido pelos 

alunos após a aplicação do courseware, foi aplicado, uma semana após a atividade, 
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um questionário usado como pós-teste (Apêndice A). O questionário em questão foi 

elaborado a partir dos conteúdos abordados no courseware. 
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9 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

 

A seguir serão apresentados e analisados os resultados dos pré-testes e pós-

testes aplicados nos alunos participantes da pesquisa, a fim de se categorizar o grau 

de letramento científico obtido pelos alunos do 3º ano do Ensino Médio do CIC BH 

antes e após a aplicação do courseware utilizando o AVEA Scratch num enfoque 

CTS sobre os aspectos imunológicos e genéticos do sistema sanguíneo ABO 

humano.  

 

 

9.1 Resultado da Concepção Prévia dos Alunos sobre o Sistema ABO 

 

 

Os resultados obtidos após a análise do pré-teste aplicado nos alunos revelou 

que os mesmos apresentavam deficiências a respeito do conhecimento e da 

aplicação da imunologia e genética do Sistema Sanguíneo ABO. Muitos alunos 

responderam ao questionário levando em consideração o senso comum e a 

explicação da cultura popular referente a fenômenos de incompatibilidade e 

cruzamento envolvendo o sistema sanguíneo ABO humano. 

Por ser um assunto abordado muitas vezes informalmente entre as pessoas, 

as concepções dos estudantes sobre o sistema sanguíneo ABO humano geralmente 

não possui conexão alguma com a verdade científica, e em alguns casos as 

pessoas têm como verdade uma informação fruto de um pensamento mítico. Este 

trabalho defende que o conhecimento sobre a imunologia e a genética básica do 

funcionamento do sistema ABO é de suma importância para uma vida saudável, 

formando cidadãos mais críticos e conhecedores de uma parte importante de sua 

história biológica.  

No questionário aplicado no pré-teste e no pós-teste foram levantadas 

questões sobre a origem genética do tipo sanguíneo das pessoas e sobre como os 

pais contribuem para a expressão do mesmo. A maioria das respostas obtidas no 

pré-teste referentes a essas questões teve pouca ou nenhuma relação com a 

verdade científica. As respostas dos alunos ao questionário de pré-teste foram 
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analisadas e categorizadas com a pontuação de 1 a 4 de acordo com a releitura dos 

estágios de letramento científico que utilizamos para a categorização conforme 

apresentado na Tabela 2. 

 

TABELA 1 

Concepções dos alunos do 3º ano EM CICBH sobre imunologia e herança do 

sistema sanguíneo ABO humano 

 

PRÉ-TESTE 

Nota 
Leigo 

Senso 

comum 
Alfabético Letrado 

Questão 

1 16,4% 78,1% 5,5% 0,0% 

2 30,9% 10,9% 58,2% 0,0% 

3 40,1% 16,4% 34,5% 9,0% 

4 41,8% 14,6% 10,9% 32,7% 

5 98,1% 1,9% 0,0% 0,0% 

6 90,9% 0,0% 9,1% 0,0% 

7 98,1% 0,0% 1,9% 0,0% 

8 90,9% 0,0% 0,0% 9,1% 

9 89,1% 0,0% 10,9% 0,0% 

Fonte: Esta dissertação 

 

Pela análise da Tabela 2 tem-se a clara percepção de que a maioria dos 

alunos não possui conhecimento científico nem contextualizado do assunto 

abordado por este trabalho, tornando-se necessária uma abordagem CTS para se 

sanar essas dificuldades e se atingir o LC. Tal tabela gerou o gráfico 1, que mostra 

que a grande maioria dos alunos não considera o fator sanguíneo ABO de forma 

científica, ou que não possui opinião formada sobre tal tema. 
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Gráfico 1: Nota atribuída às concepções dos alunos do 3º ano EM CIC 
sobre imunologia e herança do sistema sanguíneo ABO humano 
Fonte: Esta dissertação 

 

Para exemplificar concretamente o resultado da análise de dados da tabela e 

do gráfico, alguns relatos dos alunos são apresentados. No questionário de pré-teste 

há uma pergunta referente à contribuição dos pais para o tipo sanguíneo dos filhos 

(ver 3 Apêndice A). De maneira generalizada os respondentes muitas vezes levaram 

em consideração a mistura de tipos sanguíneos dos genitores durante o ato sexual, 

ou não tinham noção do assunto nem o correlacionavam a fatores genéticos. Eis 

alguns relatos (Rx): 

R1 “A combinação do tipo sanguíneo da mãe e do pai forma a dos filhos.” 

R2 “Através da união sanguínea do pai e da mãe.” 

R3 “O filho terá o sangue (tipo sanguíneo) igual ao do pai ou ao da mãe.” 

R4 “Não sei.” 

 

Em determinados relatos dos alunos percebe-se que alguns têm uma noção 

não científica ou usam termos científicos sem a devida contextualização com a 

pergunta respondia. Eis alguns relatos (Rx): 

R5 “Os pais passam a informação genética para os filhos; o tipo sanguíneo é 

herdado de um deles.” 

R6 “Pela passagem genética do DNA na minha fecundação.” 

R7 “O fenótipo ou „A‟ ou „a‟ de cada pai se expressa no tipo sanguíneo dos 

filhos”. 
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R8 “Através do próprio tipo sanguíneo dos pais, criando probabilidades para o 

tipo sanguíneo dos filhos.” 

R9 “De forma totalmente direta, já que herdamos parte das características de 

cada um.” 

 

De acordo com a análise de resultados percebeu-se que as respostas às 

questões 5, 6, 7, 8 e 9 (ver 5 a 9 Apêndice A) são as que os estudantes mais 

demonstraram dúvidas ou não souberam explicar. Tais questões tratam de temas 

mais ligados à parte científica do assunto, sem muita influência do senso comum, e 

de suma importância para o bom entendimento contextualizado do tema em 

questão. Tomemos como exemplo as respostas relacionadas à pergunta referente 

aos tipos sanguíneos que os pais necessitam ter para gerar filhos com os quatro 

tipos distintos de sangue (ver 5 Apêndice A).  

R10  “AB e O, talvez se manifeste o A, talvez OB, talvez o O e talvez o AB.” 

R11  “Não sei.” 

R12  “AB para que os fatores sanguíneos possam estar presentes ou não.” 

R13  “Um dos pais precisa ser AB e o outro O, porque haverá possibilidade de 

gerar filhos A, B, AB e O.” 

R14 “Os pais precisam ter O no tipo sanguíneo.” 

 

Nas respostas à questão 5 do questionário (ver 5 Apêndice A) observamos que 

a grande maioria não tem nenhuma conexão com a verdade científica vigente, sendo 

que tal questão aborda a expressão gênica do fenótipo ABO. Essa questão teve a 

intenção de perceber como os alunos explicavam a expressão do seu tipo sanguíneo 

e sua transmissão. Percebemos que o entendimento sobre a dinâmica dos genes que 

controlam a expressão do fenótipo ABO é desconhecida por 98,1% dos respondentes. 

Tal situação pode gerar confusões sobre a própria história biológica.  

Em outra questão que indagava sobre por que ocorre a incompatibilidade dos 

tipos sanguíneos (ver 9 Apêndice A), notou-se que 89,1% dos respondentes não têm 

conhecimento da existência de fatores bioquímicos de compatibilidade e 

incompatibilidade para o sistema sanguíneo ABO. Eis alguns relatos (Rx): 

R15 “Certas proteínas.” 

R16 “Não sei.” 
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R17 “Características específicas.” 

R18 “Presença de determinada constituição sanguínea.” 

R19 “A aceitação de cada organismo a um tipo sanguíneo.” 

R20 “A defesa do corpo contra organismos invasores.” 

 

Mas por outro lado percebeu-se que 10,9% dos alunos possuem uma vaga 

ideia celular e imunológica do processo de incompatibilidade sanguínea. Alguns 

relatos: 

R21 “O glicocálix da célula não aceitar o tipo sanguíneo diferente.” 

R22 “Os receptores do sangue, que possui glicocálix diferente.” 

R23 “A presença de estruturas, que sem a mesma função do glicocálix, 

reconhecem e podem agir contra o outro tipo sanguíneo.” 

 

Pode-se concluir, com essas respostas, que os alunos pesquisados têm uma 

pequena percepção dos aspetos bioquímicos e imunológicos referentes ao sistema 

ABO humano, mas necessitam de maior fundamentação científica, pois observou-se 

fragmentos de informações sem sua devida conexão. 

Assim, percebeu-se que a maioria dos alunos que responderam ao 

questionário não possui o grau de letrado cientificamente em relação ao sistema 

ABO humano e sua relação com os processos genéticos e imunológicos básicos. 

Observou-se que na maioria das respostas o senso comum prevalece sobre a 

verdade aceita pela ciência. Tais respostas apresentaram a necessidade de se 

investir em métodos eficazes de ensino em relação ao tipo sanguíneo e sua 

compatibilidade, bem como sua contextualização na sociedade em que os 

estudantes estão incluídos. Acredita-se também que o ensino da genética e 

imunologia do sistema ABO possa atuar como um instrumento para a formação de 

um cidadão mais crítico, reflexivo e consciente sobre sua saúde e história biológica. 
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9.2 Resultados do Pós-Teste Aplicado nos Alunos após Aplicação da Unidade 

Didática 

 

 

Após aplicação da Unidade Didática, os alunos responderam ao mesmo 

questionário aplicado no pré-teste a fim de se avaliar o grau de LC atingido pelos 

mesmos. Tal questionário foi respondido anonimamente pelo mesmo grupo de 

sessenta e dois alunos. Notou-se que, após a aplicação da Unidade Didática e a 

aplicação do pós-teste, a maioria dos alunos se mostrou letrada cientificamente em 

assuntos relacionados aos aspectos genéticos e imunológicos referentes ao sistema 

ABO humano, como pode ser observado na Tabela 3. 

 

TABELA 2 

Concepções dos alunos do 3º ano EM CICBH sobre imunologia e herança do 

sistema sanguíneo ABO humano após a aplicação da Unidade Didática 

PÓS-TESTE 

Nota 
Leigo 

Senso 

comum  
Alfabético Letrado 

Questão 

1 12,9% 32,3% 0,0% 54,8% 

2 12,9% 3,2% 32,3% 51,6% 

3 16,1% 6,5% 22,6% 54,8% 

4 9,7% 29% 22,6% 38,7% 

5 35,5% 0,0% 0,0% 64,5% 

6 12,9% 12,9% 3,3% 70,9% 

7 38,7% 3,2% 0,0% 58,1% 

8 48,4% 0,0% 9,7% 41,9% 

9 9,7% 0,0% 6,4% 83,9% 

 
Fonte: Esta dissertação 

 

Pode-se observar que a maioria das respostas não obteve nota 1 – que, de 

acordo com a classificação adotada nesta dissertação, significa total falta de 

conectividade do assunto abordado com a realidade científica vigente e com sua 

aplicação na sociedade. A Tabela 3 foi utilizada para gerar o Gráfico 2, que permite 

melhor visualização do resultado obtido. 
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Gráfico 2: Nota atribuída às concepções dos alunos do 3º ano EM CIC 
sobre imunologia e herança do sistema sanguíneo ABO humano 
Fonte: Esta dissertação 

 

Serão exemplificados concretamente o resultado da análise de dados da 

tabela e do gráfico por meio da exposição de alguns relatos dos alunos. Quanto a 

pergunta referente à contribuição dos pais para o tipo sanguíneo dos filhos (ver 3 

Apêndice A), antes da aplicação do courseware as respostas muitas vezes levavam 

em consideração a mistura de tipos sanguíneos dos genitores. Após a aplicação 

desta proposta, a maioria dos alunos demonstrou um grau de LC satisfatório. Eis os 

relatos (Rx): 

R24 “A interação dos genes dos pais define o tipo sanguíneo do filho.” 

R25 “Através do material genético dos pais que o tipo sanguíneo do filho é 

decidido.” 

R26 “O tipo sanguíneo é transmitido geneticamente para os filhos, ou seja, o 

sangue também é uma herança genética.” 

R27 “Os genes sanguíneos dos pais são trocados gerando o genótipo 

sanguíneo dos filhos.” 

R28 “Enviam os genes característicos para ter ou não aglutininas e 

aglutinogênios e os tipos deles.” 

 

As respostas às questões 5, 6, 7, 8 e 9 (ver 5 a 9 Apêndice A) – que no pré-

teste geraram mais dúvidas nos estudantes, ou que eles não souberam explicar, por 

se tratarem de temas mais ligados à parte científica do assunto – demonstraram, 
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após a aplicação do courseware, um crescimento satisfatório de LC (Gráfico 2). 

Toma-se como exemplo as respostas relacionadas à questão 5, referente aos tipos 

sanguíneos que os pais devem ter para gerar filhos com os quatro tipos distinto de 

sangue (ver 5 Apêndice A).  

R29  “Um dos pais precisa ter o genótipo IA i, ou seja, sangue tipo A, e o outro 

o genótipo IB i, sangue B.” 

R30  “Os pais terão que ter A (IAi) e B (IBi).” 

R31  “Os pais precisam ser A e B heterozigotos.” 

R32 “Pais com um tipo A heterozigoto e outro B heterozigoto, desta forma 

tendo todos os genes necessários.” 

R33 “Precisam ter A e B, mas serem descendentes de pais que tenham i alelo 

i ou o fenótipo O.” 

 

Nas respostas à questão 5 (ver 5 Apêndice A), após a aplicação do  

courseware observou-se o entendimento sobre a dinâmica dos genes que controlam 

a expressão do fenótipo ABO, obtendo-se 64,5% de LC satisfatório. Na questão 9, 

referente ao conhecimento acerca da compatibilidade sanguínea (ver 9 Apêndice A), 

notou-se que 83,9% dos respondentes atingiram grau satisfatório de LC sobre 

compatibilidade e incompatibilidade para o sistema sanguíneo ABO. Eis alguns 

relatos (Rx): 

R34 “A presença de antígenos e aglutininas.” 

R35 “As aglutininas e os aglutinogênios que são diferentes.” 

R36 “Os anticorpos presentes no sangue.” 

R38 “O caso dele ter anticorpos que atacam os antígenos” 

 

A partir da análise dos resultados observou-se que a maioria dos alunos 

obteve nota 4 nas questões 5, 6, 7 e 9 (ver 5, 6, 7 e 9 Apêndice A), o que mostra um 

grau satisfatório de aquisição dos conhecimentos científicos básicos para se aplicar 

o conhecimento sobre a genética e a imunologia do sistema sanguíneo ABO na vida 

cotidiana. Salienta-se aqui que a questão 8 (ver 8 Apêndice A), pelo fato de possuir 

4 itens sobre compatibilidade e incompatibilidade específica dos grupos sanguíneos, 

não obteve um grau satisfatório de LC. Porém, o alto grau de LC obtido na questão 9 

permite concluir que a maioria dos alunos tem consciência da existência de 



  

 

96 

aglutininas e aglutinogênios nos distintos tipos sanguíneos existentes. Assim, 

conclui-se que tal questão tem conexão direta com a compatibilidade e 

incompatibilidade dos grupos sanguíneos. 

Trabalhar conteúdos na abordagem CTS proporciona um retorno bastante 

satisfatório por parte dos alunos em relação ao LC obtido, pois compreender como o 

fato científico evolui, e em que contexto, faz com que os estudantes se posicionem 

criticamente sobre o assunto tratado. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O ponto de partida fundamental para a produção desta dissertação foi a 

percepção de que a maioria das pessoas não tem uma noção científica nem 

aplicada das relações de compatibilidade e incompatibilidade do sistema ABO 

humano, nem relaciona esse tema à genética. Os alunos muitas vezes se veem 

confusos sobre temas referentes à doação sanguínea e à relação dos tipos 

sanguíneos dos pais com seus próprios fenótipos. Tais dúvidas podem trazer 

problemas relacionados tanto à saúde como à própria história biológica.  

Após a análise das respostas obtidas nesta dissertação, concluiu-se que o 

assunto sobre a origem e transmissão do sistema de tipagem sanguínea ABO 

encontra um conjunto de interpretações que na maioria das vezes se distancia da 

verdade científica e não se encontra contextualizado no dia-a-dia das pessoas. 

Diante dessa realidade nos propusemos a testar uma nova ferramenta didática que 

tornasse o ensino/aprendizagem de tal assunto mais eficaz e contextualizado. 

Durante a aplicação do courseware desenvolvido no AVEA Scratch, sobre o 

assunto abordado nesta dissertação, foi nítida a participação e curiosidade dos 

alunos em relação aos passos de Karl Landsteiner para chegar a uma conclusão 

referente a existência dos tipos sanguíneos distintos, e como estes reagem quando 

misturados. Tal fato se mostrou evidente nas perguntas e muitas vezes na previsão, 

por parte dos alunos, das reações que iriam acontecer no decorrer da aplicação do 

courseware. Vale ressaltar que o courseware foi elaborado seguindo os passos de 

Landsteiner que culminaram com a descoberta dos quatro fenótipos distintos 

referentes ao sistema ABO de tipagem de sangue na espécie humana. 

Ao elaborar uma Unidade Didática para o ensino da genética e imunologia do 

sistema ABO humano numa abordagem CTS privilegia-se também os 

acontecimentos sociais que culminaram na descoberta científica em questão. 

Procurou-se, com isso, quebrar uma abordagem internalista e altruísta da ciência 

mostrando os passos que o pesquisador galgou até sua descoberta. Levando a uma 

discussão suas condições de produção, divulgação e aplicação. Frisando que a 

tecnociência tem repercussão direta na vida das pessoas.  
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Através da aplicação da Unidade Didática desenvolvida nesta dissertação 

percebeu-se a intensificação da apropriação de conhecimentos pelos alunos, uma 

vez que os mesmos deveriam produzir uma simulação no computador que 

responderia a questões propostas sobre assuntos cotidianos. Pode-se inferir que tal 

situação criou um clima de desafio e interatividade com os colegas e com o próprio 

assunto trabalhado, uma vez que os grupos de alunos deveriam programar o 

computador para responder às questões propostas, exercitando assim o 

aprendizado num ambiente virtual que vislumbrava também outras habilidades. 

 Tal atividade fez com que os educandos deixassem o papel cognoscente e 

adquirissem o papel de criadores de possibilidades e ações que melhorarão sua 

própria aprendizagem ao incorporarem habilidades e competências essenciais para 

o bom entendimento da ciência e de sua aplicação. Com essa finalidade, foram 

levadas para a sala de aula situações vivenciadas no dia a dia das pessoas e que 

demandavam visão crítico-reflexiva do assunto em questão para serem 

solucionadas. Essa proposta objetivou aguçar a curiosidade dos alunos à medida 

que o aprender se processava a partir de situações cotidianas em que se justificava 

a aprendizagem do conteúdo proposto a fim de utilizá-lo de forma prática e útil no 

contexto empregado. Levando os alunos a compreensão do significado conceitual 

da tecnociência desenvolvendo processos cognitivos de alto nível de elaboração 

mental para explicar os processos e fenômenos científicos. Os alunos mostraram-se 

preparados para tomada de decisão sobre situações práticas quer requeriam 

determinado conhecimento e aplicação da tecnociência atingindo o grau de letrados 

em ciência. 

Tal metodologia de ensino apresentou aos alunos uma tecnologia que foi 

produzida em resposta a um problema que afligia um pesquisador inserido numa 

sociedade carente de tal técnica, ligando a produção cientifica ao contexto sócio-

cultural vigente.  Concluiu-se que o uso de uma estratégia didática pautada na 

abordagem CTS e que utiliza elementos multimídia é uma ferramenta muito valiosa 

para contribuir não só para a apropriação de conteúdos, mas para a formação 

crítica, reflexiva e consciente de um cidadão participante na sociedade em que está 

inserido.  
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APÊNDICE A 

 

Questionário Avaliativo 

 

1. Qual a importância das pessoas saberem seu tipo sanguíneo? 

2. Que fator, ou fatores, fazem com que as pessoas apresentem tipos 

sanguíneos distintos? 

3. Como os pais contribuem para a expressão do tipo sanguíneo dos filhos? 

4. Em que momento da nossa existência o tipo sanguíneo é definido? 

5. Quais tipos sanguíneos os pais precisam ter para que possam gerar filhos 

com os quatro tipos distintos de sangue para o sistema ABO (A, B, AB e O)? 

Comente. 

6. Existe alguma possibilidade de um casal em que o homem é do tipo 

sanguíneo “AB” e a mulher do tipo sanguíneo “O” gerar uma criança do tipo 

“AB”? Comente. 

7. Qual a chance de um casal com tipagem sanguínea “A” x “B” gerar um filho 

“O”, sabendo que as mães de ambos os genitores são do tipo sanguíneo “O”? 

Comente. 

8. Escreva abaixo quais são os grupos sanguíneos compatíveis no caso de 

doação. (Ex: “A” doa para...): 

 Tipo sanguíneo A __________________________________ 

 Tipo sanguíneo B __________________________________ 

 Tipo sanguíneo AB _________________________________ 

 Tipo sanguíneo O __________________________________ 

9. O que torna determinados grupos incompatíveis com outros? Comente. 
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APÊNDICE B 

 

Atividade de Simulação Biológica de Tipagem Sanguínea  

no AVEA Scratch – Grupo I 

 

 

1. Em relação ao sistema sanguíneo ABO, um garoto, ao se submeter ao exame 

sorológico, revelou ausência de aglutininas. Seus pais apresentaram grupos 

sanguíneos diferentes, e cada um apresentou apenas uma aglutinina. Simule 

o exame sanguíneo para o sistema ABO do garoto e dos pais.  

2. Um homem sofreu um acidente e precisou de transfusão sanguínea. 

Analisado o seu sangue, verificou-se a presença de anticorpos anti-A e 

ausência de anti-B. Simule o exame sanguíneo para o sistema ABO do 

homem. 

3. No ambulatório de uma pequena cidade do interior estava D. Josefa, que 

precisava urgentemente de transfusão sanguínea, mas não se sabia o seu 

grupo sanguíneo. Como faltavam anti-soros para a determinação dos grupos 

sanguíneos no sistema ABO, Dr. Epaminondas, que é do grupo A, usou de 

um outro recurso: retirou um pouco de seu próprio sangue, do qual separou o 

soro, fazendo o mesmo com o sangue de D. Josefa. O teste subsequente 

revelou que o soro do Dr. Epaminondas provocava aglutinação das hemácias 

de D. Josefa, mas o soro de D. Josefa não era capaz de aglutinar as 

hemácias do Dr. Epaminondas. Simule o exame sanguíneo para o sistema 

ABO de D. Josefa. 
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APÊNDICE C 

 

Atividade de Simulação Biológica de Heredograma no AVEA Scratch – Grupo II 

 

1. Simule o heredograma dos pais e do garoto do exercício 1 do Grupo I. 

2. Simule os possíveis cruzamentos de indivíduos que podem gerar o 

homem do exercício 2 do Grupo I utilizando apenas uma vez cada símbolo 

do heredograma. 

Simule os cruzamentos dos indivíduos que podem gerar o tipo sanguíneo de D. 

Josefa da questão 3 do Grupo I, utilizando apenas uma vez cada símbolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


