
 

 

 

                                                                

 
 

ABORDAGEM SOBRE

DIFERENÇAS ENTRE

RESUMO  

Segundo a Teoria Celular a célula consiste na menor unidade básica dos seres vivos, e atua 
como parâmetro para classificá
funcionalidade das células é de fundamental importância para compreender o mundo 
biológico. A abordagem sobre a origem evolutiva da célula eucariótica no contexto do 
Ensino Médio é permeada pelas dificuldades i
oferta do ensino público e privado. O objetivo desse trabalho foi analisar a abordagem da 
evolução de célula eucariótica, a partir das hipóteses da endossimbiose e autogênica, 
realizada em colégios filiados as re
interior da Bahia. Os dados foram coletados por meio de dois modelos de questionário; um 
destinado aos docentes e outro para discentes. O questionário do corpo docente arguia 
sobre a inclusão do tema no conteúdo programático e as estratégias para sua abordagem 
em sala de aula. O questionário dos discentes continham questões sobre a estrutura das 
células eucarióticas e seu processo evolutivo segundo as hipóteses supracitadas. 
Participaram desse estudo 20
docentes de Biologia filiados a quatros colégios. A aplicação desses questionários ocorreu 
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Segundo a Teoria Celular a célula consiste na menor unidade básica dos seres vivos, e atua 
como parâmetro para classificá-los. O entendimento sobre a arquitetura molecular e a 
funcionalidade das células é de fundamental importância para compreender o mundo 
biológico. A abordagem sobre a origem evolutiva da célula eucariótica no contexto do 
Ensino Médio é permeada pelas dificuldades infra estruturais que revelam disparidade na 
oferta do ensino público e privado. O objetivo desse trabalho foi analisar a abordagem da 
evolução de célula eucariótica, a partir das hipóteses da endossimbiose e autogênica, 
realizada em colégios filiados as redes pública e privada em uma cidade de grande porte no 
interior da Bahia. Os dados foram coletados por meio de dois modelos de questionário; um 
destinado aos docentes e outro para discentes. O questionário do corpo docente arguia 

o conteúdo programático e as estratégias para sua abordagem 
em sala de aula. O questionário dos discentes continham questões sobre a estrutura das 
células eucarióticas e seu processo evolutivo segundo as hipóteses supracitadas. 
Participaram desse estudo 200 discentes matriculados no 3º ano do Ensino Médio; e 20 
docentes de Biologia filiados a quatros colégios. A aplicação desses questionários ocorreu 
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Segundo a Teoria Celular a célula consiste na menor unidade básica dos seres vivos, e atua 
ntendimento sobre a arquitetura molecular e a 

funcionalidade das células é de fundamental importância para compreender o mundo 
biológico. A abordagem sobre a origem evolutiva da célula eucariótica no contexto do 

nfra estruturais que revelam disparidade na 
oferta do ensino público e privado. O objetivo desse trabalho foi analisar a abordagem da 
evolução de célula eucariótica, a partir das hipóteses da endossimbiose e autogênica, 

des pública e privada em uma cidade de grande porte no 
interior da Bahia. Os dados foram coletados por meio de dois modelos de questionário; um 
destinado aos docentes e outro para discentes. O questionário do corpo docente arguia 

o conteúdo programático e as estratégias para sua abordagem 
em sala de aula. O questionário dos discentes continham questões sobre a estrutura das 
células eucarióticas e seu processo evolutivo segundo as hipóteses supracitadas. 

0 discentes matriculados no 3º ano do Ensino Médio; e 20 
docentes de Biologia filiados a quatros colégios. A aplicação desses questionários ocorreu 
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Anais do 1º Congresso 

 

em dias e horários agendados com as respectivas direções, no período entre junho/2010 a 
junho/2011. Os resultados obtidos foram submetidos ao teste de qui quadrado (
valor α de 5% e correção de Bonferroni, para verificar a existência de diferença significativa 
na condução e no entendimento sobre o tema entre a comunidade escolar (
docentes) das redes pública e privada de ensino. Esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Feira de Santana (CEP
parecer de número 0147.0.000.059.10. Em ambos colégios públicos 8 docen
afirmaram que o conteúdo sobre origem evolutiva da célula eucariótica faz parte do 
planejamento de aula, mas apenas 3 deles (37,5%, n=8) afirmaram discutir o tema em sala 
de aula. Todos os docentes (100%, n=10) dos dois colégios privados af
evolução celular consta no cronograma programático, e 8 deles (80%, n=10) confirmaram 
sua abordagem em sala. A discussão desse tema em sala de aula nos colégios privados 
garantiu melhor desempenho dos seus respectivos discentes, os quais demo
domínio sobre o assunto em comparação aos matriculados na rede pública. As principais 
barreiras encontradas na abordagem do tema pelos docentes dos colégios públicos foram: 
falta de microscópios e de insumo para aulas de cunho prático; dificu
compreensão do tema pelos próprios docentes; desinteresse por parte dos discentes. 
Nossos resultados revelaram que a abordagem sobre evolução da célula eucariótica 
conduzida na rede privada de ensino proporciona melhor compreensão dos seus discen
sobre o tema. Sugerimos a realização de práticas simples e com material de baixo custo 
para os docentes da rede pública, a fim de proporcionar a envolvimento dos seus discentes, 
e visando mitigar as diferenças encontradas na apresentação de um assunto 
na compreensão do mundo vivo. 

 

Palavras-chave: Aspecto socioeconômico da educação; Citologia; Eucariontes. 
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em dias e horários agendados com as respectivas direções, no período entre junho/2010 a 
tados obtidos foram submetidos ao teste de qui quadrado (
ção de Bonferroni, para verificar a existência de diferença significativa 

na condução e no entendimento sobre o tema entre a comunidade escolar (
docentes) das redes pública e privada de ensino. Esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Feira de Santana (CEP
parecer de número 0147.0.000.059.10. Em ambos colégios públicos 8 docen
afirmaram que o conteúdo sobre origem evolutiva da célula eucariótica faz parte do 
planejamento de aula, mas apenas 3 deles (37,5%, n=8) afirmaram discutir o tema em sala 
de aula. Todos os docentes (100%, n=10) dos dois colégios privados af
evolução celular consta no cronograma programático, e 8 deles (80%, n=10) confirmaram 
sua abordagem em sala. A discussão desse tema em sala de aula nos colégios privados 
garantiu melhor desempenho dos seus respectivos discentes, os quais demo
domínio sobre o assunto em comparação aos matriculados na rede pública. As principais 
barreiras encontradas na abordagem do tema pelos docentes dos colégios públicos foram: 
falta de microscópios e de insumo para aulas de cunho prático; dificu
compreensão do tema pelos próprios docentes; desinteresse por parte dos discentes. 
Nossos resultados revelaram que a abordagem sobre evolução da célula eucariótica 
conduzida na rede privada de ensino proporciona melhor compreensão dos seus discen
sobre o tema. Sugerimos a realização de práticas simples e com material de baixo custo 
para os docentes da rede pública, a fim de proporcionar a envolvimento dos seus discentes, 
e visando mitigar as diferenças encontradas na apresentação de um assunto 
na compreensão do mundo vivo.  
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em dias e horários agendados com as respectivas direções, no período entre junho/2010 a 
tados obtidos foram submetidos ao teste de qui quadrado (2), adotando 
ção de Bonferroni, para verificar a existência de diferença significativa 

na condução e no entendimento sobre o tema entre a comunidade escolar (i.e.: discentes e 
docentes) das redes pública e privada de ensino. Esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Feira de Santana (CEP-UEFS), com 
parecer de número 0147.0.000.059.10. Em ambos colégios públicos 8 docentes (80%, n=10) 
afirmaram que o conteúdo sobre origem evolutiva da célula eucariótica faz parte do 
planejamento de aula, mas apenas 3 deles (37,5%, n=8) afirmaram discutir o tema em sala 
de aula. Todos os docentes (100%, n=10) dos dois colégios privados afirmaram que a 
evolução celular consta no cronograma programático, e 8 deles (80%, n=10) confirmaram 
sua abordagem em sala. A discussão desse tema em sala de aula nos colégios privados 
garantiu melhor desempenho dos seus respectivos discentes, os quais demostraram maior 
domínio sobre o assunto em comparação aos matriculados na rede pública. As principais 
barreiras encontradas na abordagem do tema pelos docentes dos colégios públicos foram: 
falta de microscópios e de insumo para aulas de cunho prático; dificuldades na 
compreensão do tema pelos próprios docentes; desinteresse por parte dos discentes. 
Nossos resultados revelaram que a abordagem sobre evolução da célula eucariótica 
conduzida na rede privada de ensino proporciona melhor compreensão dos seus discentes 
sobre o tema. Sugerimos a realização de práticas simples e com material de baixo custo 
para os docentes da rede pública, a fim de proporcionar a envolvimento dos seus discentes, 
e visando mitigar as diferenças encontradas na apresentação de um assunto imprescindível 
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