
 

 

 

                                                                

 
 

O BIÓLOGO E A FUNÇÃO

VINCULADA À CAMPANHA

VIOLÊNCIA

RESUMO  

A educação básica é formada pelo ensino infantil, fundamental e médio, sendo regida, a 
datar de 20 de dezembro de 1996, pela Lei nº 9.394, que estabeleceu as diretrizes e bases 
da educação nacional, atribuindo o ensino de Ciências Biológicas ou Biologia co
disciplina curricular obrigatória na formação dos estudantes de todas as instituições públicas 
e particulares do Brasil. Por sua vez, a Lei nº 6.684, de 3 de setembro de 1979, além de 
regulamentar a profissão dos licenciados em História Natural, Ciência
Ciências, com habilitação em Biologia, também intitula esses profissionais como biólogos. 
Levando em consideração as áreas de estudo da Biologia, tais como 
anatomia, origem da vida e evolução dos seres vivos e suas 
evidência propõe-se a discutir e disseminar informações no tocante a função social que o 
biólogo seria capaz de desenvolver na educação básica para a promoção da Campanha 
Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa
efetuado, foi empregado a pesquisa de natureza básica e o procedimento técnico teórico
bibliográfico e documental, sendo embasado sobretudo na resolução 66/127 desenvolvida 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em dezembro d
Campanha Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa
Mulher, da Família e dos Direitos Humano (MMFDH), atendendo aos anseios da Secretaria 
Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (S
veio a atender as necessidades da Rede Internacional para a Prevenção do Abuso de 
Idosos (INPEA), disposto na resolução 66/127 de iniciativa proveniente da 
das Nações Unidas, lançou em junho de 2019 a Campanha 
Violência contra a Pessoa Idosa, apontando ações de prevenção e identificação dos 
cenários de violência, negligência e abuso contra os idosos. Diante disso, a educação 
poderia entrar em ação, por meio do ensino dos professores de Biol
fundamental e médio, para contribuir no fomento da sua aplicação, mediante a promoção de 
aulas direcionadas ao desenvolvimento da Campanha, perpetuamente na semana que 
incidir o dia 15 de junho, para relembrar a problemática da violência so
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A educação básica é formada pelo ensino infantil, fundamental e médio, sendo regida, a 
datar de 20 de dezembro de 1996, pela Lei nº 9.394, que estabeleceu as diretrizes e bases 
da educação nacional, atribuindo o ensino de Ciências Biológicas ou Biologia co
disciplina curricular obrigatória na formação dos estudantes de todas as instituições públicas 
e particulares do Brasil. Por sua vez, a Lei nº 6.684, de 3 de setembro de 1979, além de 
regulamentar a profissão dos licenciados em História Natural, Ciência
Ciências, com habilitação em Biologia, também intitula esses profissionais como biólogos. 

em consideração as áreas de estudo da Biologia, tais como a morfologia, fisiologia, 
anatomia, origem da vida e evolução dos seres vivos e suas interações, o trabalho em 

se a discutir e disseminar informações no tocante a função social que o 
biólogo seria capaz de desenvolver na educação básica para a promoção da Campanha 
Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa. No que se refere ao estudo 
efetuado, foi empregado a pesquisa de natureza básica e o procedimento técnico teórico
bibliográfico e documental, sendo embasado sobretudo na resolução 66/127 desenvolvida 

Assembleia Geral das Nações Unidas, em dezembro de 2011, que inspirou a 
Campanha Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa
Mulher, da Família e dos Direitos Humano (MMFDH), atendendo aos anseios da Secretaria 
Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (SNDPI), que por sua vez 
veio a atender as necessidades da Rede Internacional para a Prevenção do Abuso de 

resolução 66/127 de iniciativa proveniente da 
, lançou em junho de 2019 a Campanha Nacional de Enfrentamento à 

Violência contra a Pessoa Idosa, apontando ações de prevenção e identificação dos 
cenários de violência, negligência e abuso contra os idosos. Diante disso, a educação 
poderia entrar em ação, por meio do ensino dos professores de Biol
fundamental e médio, para contribuir no fomento da sua aplicação, mediante a promoção de 
aulas direcionadas ao desenvolvimento da Campanha, perpetuamente na semana que 
incidir o dia 15 de junho, para relembrar a problemática da violência sofrida pelas pessoas 
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A educação básica é formada pelo ensino infantil, fundamental e médio, sendo regida, a 
datar de 20 de dezembro de 1996, pela Lei nº 9.394, que estabeleceu as diretrizes e bases 
da educação nacional, atribuindo o ensino de Ciências Biológicas ou Biologia como 
disciplina curricular obrigatória na formação dos estudantes de todas as instituições públicas 
e particulares do Brasil. Por sua vez, a Lei nº 6.684, de 3 de setembro de 1979, além de 
regulamentar a profissão dos licenciados em História Natural, Ciências Biológicas e 
Ciências, com habilitação em Biologia, também intitula esses profissionais como biólogos. 

a morfologia, fisiologia, 
interações, o trabalho em 

se a discutir e disseminar informações no tocante a função social que o 
biólogo seria capaz de desenvolver na educação básica para a promoção da Campanha 

que se refere ao estudo 
efetuado, foi empregado a pesquisa de natureza básica e o procedimento técnico teórico-
bibliográfico e documental, sendo embasado sobretudo na resolução 66/127 desenvolvida 

e 2011, que inspirou a 
Campanha Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa. O Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humano (MMFDH), atendendo aos anseios da Secretaria 

NDPI), que por sua vez 
veio a atender as necessidades da Rede Internacional para a Prevenção do Abuso de 

resolução 66/127 de iniciativa proveniente da Assembleia Geral 
al de Enfrentamento à 

Violência contra a Pessoa Idosa, apontando ações de prevenção e identificação dos 
cenários de violência, negligência e abuso contra os idosos. Diante disso, a educação 
poderia entrar em ação, por meio do ensino dos professores de Biologia, do ensino 
fundamental e médio, para contribuir no fomento da sua aplicação, mediante a promoção de 
aulas direcionadas ao desenvolvimento da Campanha, perpetuamente na semana que 

frida pelas pessoas 
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de idade mais avançada. Por fim, 
conteúdos técnicos, o biólogo também está apto a dar continuidade a função social de 
conscientizar as crianças e os adolescentes, do ensino fundamental e médio, sobre as 
questões que envolvem a evolução da vida humana
envelhecimento e as suas implicações.  
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Por fim, à face do exposto, pode-se perceber que além de ensinar 
conteúdos técnicos, o biólogo também está apto a dar continuidade a função social de 
conscientizar as crianças e os adolescentes, do ensino fundamental e médio, sobre as 
questões que envolvem a evolução da vida humana, mais especificamente, o 
envelhecimento e as suas implicações.   
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