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RESUMO

O presente artigo contempla um estudo relacionado ao conteúdo de reprodução celular. 
Aborda-se a apresentação de atividades pedagógicas relacionadas à reprodução celular – 
mitose e meiose – especificamente para educandos do Ensino Médio.  Afirma-se que a 
mitose e a meiose constituem dois processos importantíssimos de reprodução celular, para 
a evolução da vida dos seres vivos, sua reprodução e perpetuação. Portanto, é necessário 
que o docente crie condições, em sala de aula, para que o aluno se interesse e aprenda 
significativamente os conceitos, sua importância e aplicação na vida cotidiana dos seres 
vivos. Desta maneira,  o objetivo principal  do trabalho desenvolvido foi  verificar  como a 
utilização  de  atividades  pedagógicas  diferenciadas  pode  contribuir,  motivar  e  dar 
significado à aprendizagem dos estudantes sobre o tema em questão, a divisão celular, 
facilitando  a  compreensão  da  importância  desses  processos  no  desenvolvimento  e 
reprodução das várias espécies de seres vivos do planeta, inclusive da espécie humana. 
Assim,  o  trabalho  apresentado  na  sequência  contempla  a  utilização  de  metodologias 
diferenciadas  para  o  processo  de  ensino  de  reprodução  celular,  considerando  a 
necessidade de motivar  e despertar  o interesse sobre o assunto proposto.  Para tanto, 
foram  realizadas  atividades  pedagógicas  nas  quais  os  educandos  se  envolveram  na 
construção  de  modelos  representativos  e  conceituais  sobre  as  fases  da  mitose  e  da 
meiose, buscando, assim, maior envolvimento e conseqüente aprendizagem.  
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RESUMEN

El presente artigo contempla un estudio relacionado al contenido de reproducción celular. 
Abordase  la  presentación  de  actividades  pedagógicas  relacionadas  a  la  reproducción 
celular – mitosis y meiosis – específicamente para alumnos de la Enseñanza Secundaria. 
Asegurase  que  la  mitosis  y  la  meiosis  constituyen  dos  procesos  importantísimos  de 
reproducción celular, para la evolución de la vida de los seres vivos, su reproducción y su 
perpetuación. Por lo tanto, es preciso que el docente proporcione condiciones, en aula, 
para  que  el  alumno  muestre  interés  y  aprenda  significativamente  los  conceptos,  su 
relevancia y aplicación en la vida cotidiana de los seres vivos. Así, el objetivo principal de 
este  estudio  desarrollado  fue  verificar  cómo  la  utilización  de  actividades  pedagógicas 
distintas puede contribuir, motivar y dar significado al aprendizaje de los alumnos sobre el 
asunto propuesto, la división celular,   o tema em questão, a divisão celular, facilitando la 
comprensión de la importancia de esos procesos en el desarrollo y reproducción de las 
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varias especies de seres vivos del  planeta,  incluso de la  especie  humana. Así  que,  el 
estudio presentado en la secuencia contempla la utilización de metodologías distintas para 
el proceso de enseñanza de reproducción celular, considerando la necesidad de motivar y 
despertar  interés  sobre  el  asunto  propuesto.  Para  eso,  fueron  realizadas  actividades 
pedagógicas  en  la  cuales  los  alumnos  se  envolvieron  en  la  construcción  de  modelos 
representativos y conceptuales sobre las fases de la mitosis y de la meiosis, buscando, así, 
mayor envolvimiento y consecuente aprendizaje. 

Palabras llave: mitosis, meiosis, metodología, aprendizaje.

INTRODUÇÃO

Atualmente, no programa educacional brasileiro, especialmente em relação 

ao ensino, o formato do currículo escolar no Ensino Fundamental e Médio é objeto 

de intensos debates para que a escola possa desempenhar adequadamente seu 

papel na formação dos cidadãos. Como parte desse processo, a biologia pode ser 

muito interessante ou insignificante para os alunos, dependendo do que é ensinado 

e de que forma isso é feito (KRASILCHIK, 2004). 

Como  parte  fundamental,  o  professor  deve  ser  capaz  de  sensibilizar  os 

educandos, principalmente para os problemas de agressão ao meio ambiente e 

desrespeito  à  harmonia  da  natureza.  Além disso,  é  necessário  criar  condições 

adequadas ao desenvolvimento da atitude científica e crítica dos fatos no estudante 

(ARATANGY et al, 1985).

De  acordo  com a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  Nacionais  da  Educação,  nº 

9.394, sancionada em 20 de dezembro de 1996, o ensino é direito de todos os 

cidadãos, de forma obrigatória e gratuita, com igualdade na condição de acesso e 

permanência  na  escola.  No  artigo  quatro  da  referida  lei,  está  explícita  a 

necessidade  de  um  padrão  mínimo  de  qualidade  de  ensino  e  de  recursos 

indispensáveis ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Entretanto, 

sabe-se que isso não ocorre em grande parte dos municípios brasileiros devido à 

realidade das escolas (BRASIL, 1996). 

Conforme  Incontri  (2000,  apud  ANDRIAN,  2004),  a  educação  é  toda 

influenciada e exercida por um indivíduo sobre o outro no sentido de despertar um 

processo de evolução, o qual conduzirá o aluno a promover autonomamente seu 

aprendizado moral e intelectual, formando um ser capaz de pensar, sentir e agir por 



conta própria. Dessa forma, o educando, orientado da maneira correta, não será 

um simples depósito de conhecimentos acumulados na memória, mas possuirá um 

poder capaz de organizar sociedades dignas, onde a ciência, a filosofia, a moral e 

a arte atuam para um ambiente favorável. Porém, é necessária cautela para não 

confundir  educação com instrução.  A educação abrange a instrução, mas pode 

haver  instrução desacompanhada de educação. Já a instrução está relacionada 

com  o  intelecto,  pois  instruir  é  ilustrar  a  mente  com  certa  quantidade  de 

conhecimento sobre um assunto. A educação está relacionada ao caráter, já que 

educar é desenvolver os poderes do ser humano, não só na aquisição do saber, 

mas especialmente na formação e consolidação do caráter (ANDRIAN, 2004).

          Segundo Zóboli (2002), a escola precisa ensinar os estudantes a viverem, a 

trabalharem e a conviverem uns com os outros, objetivando introduzi-los na vida 

social.  Se a escola e o professor cumprirem suas funções, o aluno tende a se 

motivar e agir por vontade própria, o que desperta o interesse e o esforço do aluno 

para aquilo que ele precisa aprender, deixando para trás a obrigação do saber e as 

decorebas. 

          Para que o processo de aprendizagem seja eficiente, é necessário que o 

ensino da escola deixe de considerar apenas o conhecimento, a transmissão e a 

assimilação do saber. Deve almejar a formação e o desenvolvimento de hábitos e 

atitudes diante dos grandes valores humanos. Dessa forma, o aluno não estará 

somente aprendendo sobre fatos, mas estará formando sua capacidade de resolver 

problemas propostos pelos fatos (PENTEADO, 1979). 

De acordo com Pedracini et al (2007, p. 00),  “parece evidente que o modo 

como o ensino é organizado e conduzido está sendo pouco eficaz em promover o 

desenvolvimento conceitual”.

           Já para Delizoicov  et al (2002), as pessoas são capazes de aprender 

constantemente,  estimuladas por  fatores  sociais  ou  naturais  mesmo não sendo 

tópicos e assuntos, aprendendo por necessidades, interesse, vontade, entre outras 

formas. Entretanto, na escola o aluno deve ser instigado à aprendizagem.

           É necessário dar significado ao que será aprendido. É necessário saber 

dizer porquê é importante o que se quer que o aluno aprenda (FOUREZ, 1994, 

apud JUSTINA, 2001). Desse modo, o conhecimento científico aprendido na escola 

serve como forma de interpretação do mundo, considerando que a realidade deve 



ser  objeto  da  educação  científica,  enfatizando  o  conhecimento  construído  pela 

ciência como esboço da realidade (LAJOLO, 1996).           

          Assim,  esse estudo contempla  uma abordagem que sugere  práticas 

pedagógicas interessantes e diferenciadas para introduzir, junto aos estudantes do 

Ensino Médio, um tema considerado por professores e alunos como muito difícil, 

abstrato  e  pouco  significativo:  a  divisão  celular  –  mitose  e  meiose,  temáticas 

importantes que levem a interpretação de assuntos básicos para a compreensão 

de outras áreas da biologia. 

          Para tanto, o desenvolvimento de uma unidade didática tratando de mitose e 

meiose foi proposto para as primeiras séries do Ensino Médio no Colégio Estadual 

Arnaldo  Busato,  com  o  objetivo  de  abordar  pedagogicamente  e  de  maneira 

diferenciada este assunto, facilitando, assim, seu entendimento pelos educandos e, 

consequentemente, proporcionando a aprendizagem. 

1.1 Busca de Novas Metodologias para Facilitar o Entendimento da Reprodução 

Celular

Recentemente vem se falando sobre a autonomia da biologia, uma disciplina 

que possui muita relação com outras disciplinas, mas que possuem leis próprias. 

Descobriu-se que a história da biologia não foi escrita fielmente e novos estudos 

comprovam  que  algumas  informações  foram  ocultadas  ou  simplesmente 

modificadas. Felizmente os documentos originais não foram destruídos e uma nova 

leitura foi possível, esclarecendo muitos pontos obscuros, possibilitando uma nova 

abordagem dos fatos. No entanto, percebe-se, ao longo da história da biologia, que 

ela foi abordada das mais variadas maneiras pelos pesquisadores, cada um dando 

o enfoque histórico da sua época ao fenômeno ocorrido (Diretrizes Curriculares 

Estaduais de Biologia para o Ensino Médio, 2006).

Por essa razão, faz-se necessária uma mudança na forma de ver, abordar e 

avaliar os conteúdos de ciências e biologia em sala de aula, uma vez que a maioria 

das descobertas é fruto das necessidades humanas e não apenas uma invenção 

que deva ser aprendida.



De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, o 

aprendizado da Biologia visa 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. Precisa, 

ainda,  possibilitar  a  compreensão  de  que  os  modelos  na  ciência  servem  para 

explicar tanto aquilo que podemos observar diretamente, como também aquilo que 

só podemos inferir (BRASIL, 1998).

Segundo Hazen e Trefil (2005), os seres humanos constituem uma espécie 

obstinada  e  curiosa  e  a  ciência  constitui  o  meio  mais  poderoso  para  a 

compreensão do universo  físico,  sendo ainda uma grande aventura  do  espírito 

humano,  repleta  de  desafios  formidáveis  e  de  prêmios  inigualáveis,  de 

oportunidades fantásticas e de responsabilidades sem paralelo. 

De acordo com Andery (1988, apud DCE, 2006, p. 26), “a biologia deve ser 

entendida  e  compreendida,  como  processo  de  produção  do  próprio 

desenvolvimento humano.”

Entretanto, percebeu-se que há uma crescente necessidade de se trabalhar 

os conteúdos da Biologia, baseando-se em seu histórico, porém, contextualizando-

os  sempre  com  os  acontecimentos  contemporâneos.  Isso  facilita  o  trabalho 

pedagógico e a compreensão dos alunos, uma vez que os conteúdos de Biologia 

são considerados relativamente complexos e de difícil compreensão, necessitando 

uma abordagem contextualizada para que haja uma aprendizagem satisfatória.

Para Boneti (2006), “os temas, os conteúdos, as relações entre conteúdo e 

disciplina,  o  sistema  de  avaliação,  a  metodologia,  enfim,  as  aprendizagens 

oferecidas  são,  muitas  vezes,  incoerentes,  desatualizadas,  fragmentadas  e 

seletivas.”

Em geral, a Biologia no Ensino Fundamental não apresentava preocupação 

com aspectos importantes, como as relações que proporcionam o conhecimento, 

os métodos e os valores das ciências biológicas. Os conteúdos eram apresentados 

e simplesmente cobrados de forma desconexa às outras áreas da disciplina de 

ciências e às demais disciplinas curriculares. Até a década de 90, a diversidade 

dos  seres  vivos  no  Ensino  Médio  era  trabalhada  através  das  descrições 

morfofisiológicas dos processos comuns a animais e vegetais (KRASICHIK, 2004).

Gonçalves e Pimenta (1991) afirmam que, em relação aos problemas do 



ensino da Biologia, que esses estão relacionados:

Os problemas do ensino de Biologia estão relacionados com a concepção 
de Ciência e Educação que permeia nossa prática e com a concepção de 
ensino aprendizagem que se estabelece na sala de aula. Tais problemas 
transparecem  na  seleção  de  conteúdos,  no  tratamento  eminentemente 
descritivo e descontextualizado dado a esse conteúdo e na transmissão 
pura e simples de conceitos, desconsiderando o conhecimento intuitivo do 
aluno e seu instrumental para investigar os propósitos e se apropriar do 
conhecimento sistematizado (GONÇALVES E PIMENTA, 1991, p. 144).

Pensando nisso, é necessária uma reformulação na maneira de atuar em 

sala de aula mudando a forma de tratar os conteúdos e também a maneira com 

que é realizada a avaliação dos alunos. Para isso, faz-se necessária uma mudança 

de postura por parte dos educadores.

Alguns  materiais  didáticos  trazem  o  tema  reprodução  celular  numa 

abordagem  bem  completa,  com  desenhos  e  definições  bem  claras  e  textos 

complementares abordando temas atuais e contextualizados, o que vem a facilitar 

o entendimento do tema pelos alunos.

Através  dessa  análise  chega-se  à  conclusão  de  que  não  é  a  falta  de 

materiais  adequados  que  podem  deixar  as  aulas  sem  atrativo  e  pouco 

interessantes. Por essa razão, entende-se que seja necessária a implementação 

de novas metodologias para que as aulas sejam atrativas e interessantes, e que os 

alunos possam realmente compreender o assunto abordado.

Nesse  contexto,  é  primordial  que  os  alunos  percebam a  importância  da 

reprodução  celular  no  seu  cotidiano,  uma  vez  que  a  mitose  é  um  tipo  de 

reprodução  em  que  a  sua  principal  função  é  a  de  produzir  células  para  o 

crescimento do indivíduo, bem como a reposição de células perdidas ao longo da 

sua existência.  Para Lopes e Rosso (2005) a principal característica da mitose é 

ser um tipo de divisão celular em que uma célula dará origem a duas novas células 

com o mesmo número de cromossomos da célula inicial. É o tipo de divisão que 

ocorre quando há reprodução assexuada. Além disso, é importante no crescimento 

do organismo e na regeneração de tecidos dos multicelulares.

Segundo Junqueira e Carneiro (2000) a principal característica da meiose é 

a de ser um tipo de divisão celular especial, pois essa permite reduzir à metade o 

número  de  cromossomos nas  células  germinativas.  Além disso,  esse  processo 

pode ser considerado como o responsável por uma grande fonte de variabilidade 



genética, devido à troca de material genético entre os cromossomos homólogos 

durante a prófase I (crossing-over) e a segregação dos cromossomos homólogos 

durante a anáfase I para um dos pólos da célula, independentemente deles terem 

origem  paterna  ou  materna.  Portanto,  é  evidente  a  influência  da  meiose  ao 

possibilitar  às  espécies  uma  grande  diversidade  genética  durante  o  processo 

evolutivo.

A mitose e a meiose constituem dois processos de suma importância no que 

se refere à reprodução celular, à evolução da vida dos seres vivos e à reprodução 

e perpetuação da espécie.

Portanto,  o  entendimento  e  a  compreensão  desses  assuntos  são 

imprescindíveis no ensino de Biologia, devido a sua grande importância tanto no 

âmbito  educacional  quanto  intelectual  e,  principalmente,  na  relação com outras 

disciplinas, tais como Química e outras áreas da ciência da vida.

Considera-se que, para a aprendizagem efetiva de conteúdos complexos da 

Biologia,  especialmente  em  relação  à  importância  e  ao  desenvolvimento  dos 

eventos responsáveis pelos processos de reprodução celular, faz-se necessário o 

uso de metodologias eficazes. Deste modo, é necessário criar condições em sala 

de aula para encetar o interesse no aluno, para que o mesmo aprenda e apreenda 

os conceitos que abordam a reprodução celular, sua importância e sua aplicação 

na vida cotidiana dos seres vivos em geral.

Diante  dessas  considerações,  repensando  no  ensino  de  Biologia,  foi 

designado como o objetivo principal do trabalho proposto a averiguação de como o 

uso de atividades pedagógicas diferenciadas em sala de aula é capaz de contribuir 

e motivar  a aprendizagem dos estudantes sobre o tema em questão: a divisão 

celular.  Espera-se  fazê-los  compreender  a  importância  desses  processos  no 

desenvolvimento  e  reprodução  das  várias  espécies  de  seres  vivos  do  planeta, 

inclusive da espécie humana.

Através  do  trabalho  desenvolvido  junto  aos  alunos  das  primeiras  séries 

vespertinas do Ensino Médio foram utilizadas as seguintes metodologias:

ATIVIDADE 1



Foi  apresentada aos alunos a atividade que havia sido desenvolvida no 

laboratório da UNIOESTE de Cascavel, assim os alunos conseguiram manusear as 

fotomicrografias e observar  como cada uma das fases acontece, bem como os 

eventos mais marcantes de cada fase. Enquanto observavam comentavam entre si 

o que mais lhe atraía a atenção.

Nesse momento foi sugerido aos alunos se organizarem e trazerem para a 

sala de aula alguns materiais que seriam utilizados para reproduzir as fases da 

mitose e seus principais eventos em cartazes. Os materiais solicitados foram: cola, 

tesoura, lã e folhas de cartolina.

Na aula seguinte, eles foram divididos em grupos e para cada grupo foi 

encarregado de apresentar uma fase da mitose para que os colegas. Fizeram isso 

através da representação da fase designada no cartaz, destacando para os demais 

alunos  os  eventos  mais  importantes  que  ocorriam na  fase  correspondente.  Os 

grupos dividiram entre si as quatro fases da mitose, mais a interfase que é uma 

fase com demasiada importância que antecede a divisão celular.

ATIVIDADE 2

Os alunos da turma foram divididos e os grupos reproduziram modelos 

didáticos de cada fase com pedaços de lã colorida. Eles deveriam ser capazes de 

interpretar cada fase e organizar a lã de modo a imitar a fase que o grupo estava 

representando. 

Os  grupos  se  organizaram  e  iniciou-se  o  trabalho  de  confecção  dos 

cartazes.  Todos  os  grupos  estavam  muito  empolgados,  cada  um  tentando 

representar de forma mais claro possível a sua fase. Para cada grupo foi fornecido 

fotos da fase a ser representada, além de textos com definições e informações 

adicionais da referida fase, para que confeccionassem os materiais com a maior 

semelhança possível e que retratasse exatamente o que eles haviam entendido. Ao 

final da aula os trabalhos estavam concluídos para serem apresentados na aula 

seguinte.



A aula seguinte iniciou-se com a apresentação das fases da mitose. Por 

ordem de acontecimento das fases os grupos foram apresentando e explicando 

cada fase com riqueza em detalhes. Todos os alunos demonstraram interesse e 

participação ativa na atividade.

ATIVIDADE 3

Foram  entregues  aos  alunos  duas  folhas  de  material:  uma  com  as 

definições  de  cada  fase  e  outra  com  as  figuras  representando  cada  fase.  Os 

alunos  deveriam  ler  as  definições  e  encontrar  na  outra  folha  a  figura 

correspondente até que a folha com as figuras ficasse completa com os conceitos.

Ao final  desta  aula  as  folhas  foram recolhidas  para  que fosse possível 

avaliar o resultado das atividades desenvolvidas, e o resultado foi surpreendente. 

Noventa  por  cento  dos  alunos  haviam  entendido  o  que  é  a  mitose  e  qual  a 

seqüência dos eventos ocorridos em suas fases.

A mesma metodologia foi utilizada para a meiose apresentando resultados 

semelhantes. 

4 CONCLUSÃO

Através do trabalho desenvolvido, apresentou-se a importância dos alunos 

do Ensino Médio em adquirirem o conhecimento dos processos de divisão celular – 

mitose e meiose.

Além  de  ser  um conteúdo  extremamente  importante,  é  preciso  enfatizar 

como este processo ocorre nos seres vivos para sua perpetuação e manutenção 

das espécies.

Com as atividades realizadas, abordou-se o conteúdo teórico com a práxis, 

através de atividades pedagógicas que envolveram a participação dos alunos.  

Trata-se  de  uma  real  necessidade  para  a  Educação  Pública  um  ensino 



priorizando a prática, a práxis propriamente dita.

Desta forma, salienta-se que uma abordagem mais pedagógica nas aulas de 

Biologia,  especialmente no conteúdo de reprodução celular,  é fundamental  para 

que o educando reconheça o conteúdo amplamente, sendo que isto é difícil de se 

atingir em uma aula somente teórica.

Assim,  as  atividades  de  cunho  metodológico  diferenciado  tiveram  boa 

repercussão  e  aceitação  entre  os  alunos  que  participaram  ativamente  das 

atividades construindo seus próprios conceitos a respeito da mitose e da meiose.

Além  disso,  demonstraram  ter  compreendido  a  importância  de  cada 

processo e a relação com a vida e a perpetuação de muitas espécies do planeta. 

Esta atividade realmente foi importante para os educandos e para o docente. 

Teve  efeitos  positivos  e  contribuiu  muito  para  a  concretização do  processo  de 

ensino e aprendizagem.
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