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RESUMO 

 

A tecnologia e seus variados aspectos se fazem cada vez mais presente no cotidiano 

de uma sociedade. Uma das principais características que o ser humano enquanto 

espécie desenvolveu ao longo da evolução é a capacidade de comunicar-se. Como 

área de conhecimento, as TICs (tecnologia da informação e comunicação) têm 

transformado a forma como nos relacionamos com as informações e a maneira como 

construímos o conhecimento. Diante de uma perspectiva transformadora, a tecnologia 

tem sido utilizada com frequência no ambiente escolar. O desenvolvimento de 

ambientes virtuais de aprendizagem reflete esta inserção da tecnologia no cotidiano 

do professor e aluno, mostrando-se como ferramenta auxiliar no processo de ensino-

aprendizado. Entretanto, as dificuldades imputadas ao ensino ultrapassam a ideia de 

que o uso das tecnologias pode corrigir os erros do processo ensino-aprendizagem. 

No campo da Biologia, o alunado apresenta grande dificuldade em compreender os 

conceitos que exigem um entendimento a nível molecular e sua aplicabilidade no 

cotidiano, estas características conceituais podem ser identificadas dentro dos 

conteúdos da bioquímica. A pesquisa foi desenvolvida com alunos do Ensino médio 

de uma escola particular do município de Parnamirim no Rio Grande do Norte. A 

pesquisa tem como foco central, avaliar a contribuição do uso da rede social 

educacional Edmodo no ensino de conceitos da bioquímica. Para atender aos 

objetivos propostos neste estudo, o percurso metodológico foi composto por quatro 

etapas desenvolvidas em sala de aula e no ambiente virtual de aprendizagem 

(EDMODO). Durante o percurso metodológico recorreu-se ao programa UCINET para 

análise da rede social e o MAXQDA para análise de conteúdo. Os resultados indicam 

um baixo nível de compreensão conceitual quando os conteúdos são abordados em 
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sala de aula de maneira tradicional, sem uma postura questionadora e problematizada 

das situações abordadas. Com a utilização de ferramentas audiovisuais na forma de 

documentários e as TICs na forma de ambientes virtuais de aprendizagem (EDMODO) 

o resultado do alunado mostrou-se positivo no entendimento conceitual e no 

desenvolvimento de novas habilidades sócio-interacionistas. As construções das 

relações sociais em ambientes virtuais de aprendizagem indicam novas perspectivas 

de avaliação para o professor. As possibilidades do uso para melhoria do processo 

ensino-aprendizagem em especial na Biologia se mostram bastante promissores e 

com subáreas à serem exploradas, cabendo ao professor intermediar a construção de 

um ambiente propício à novas descobertas por parte do alunado. 

Palavras-chave: TIC. Edmodo. E-learning. Ambiente virtual de aprendizagem. Ensino 

de biologia. 
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ABSTRACT 

 

The technology and its various aspects are made increasingly present in the daily life 

of a society. One of the main features that the human being as a species developed 

throughout evolution is the ability to communicate. As a field of knowledge, ICT 

(information and communication technology) have transformed the way we interact 

with information and how we build knowledge. Faced with a changing perspective 

technology has been used frequently in the school environment. The development of 

virtual learning environments is presented as an important tool to the teacher in the 

exercise of their profession. However, the difficulties attributed to the teacher beyond 

the idea that the uses of technology can correct the mistakes of the teaching-learning 

process. In the field of biology, the student body has great difficulty understanding the 

concepts that require an understanding at the molecular level and its application in 

daily life, these conceptual characteristics can be identified within the biochemical 

content. The research was conducted with students from high school to a private 

school in Parnamirim municipality in Rio Grande do Norte. The research has as its 

central focus, assess the contribution of the use of educational social network Edmodo 

in the teaching of biochemistry concepts. To meet the objectives proposed in this study, 

the methodological approach consisted of four stages developed in the classroom and 

virtual learning environment (Edmodo). The results indicate a low level of conceptual 

understanding when the contents are covered in the classroom in the traditional way. 

With the use of audiovisual tools in the form of documentaries and ICTs in the form of 

virtual learning environments (Edmodo) the result of the students was positive in the 

conceptual understanding and the development of new social cognitive skills. The 

construction of social relationships in virtual learning environments indicate new 
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perspectives evaluation for the teacher. The possibilities of use for improvement in 

special education-learning process in biology appear quite promising and subareas to 

be explored, whereas the teacher mediate the construction of an environment 

conducive to new findings by the students. 

 

Keywords: TIC. Edmodo. E-learning. Virtual learning environment. biology teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com a inserção da tecnologia nos padrões de vida da sociedade moderna, 

abster-se de incorporá-la no âmbito escolar é tornar o processo de ensino 

aprendizagem algo fora da realidade vivenciada pelos alunos. 

É perceptível a tendência do currículo voltado para a ciência e a tecnologia como 

já podemos identificar nos novos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (PCNEM, 2006), no qual cada vez mais é necessário desenvolver o senso 

crítico e a capacidade de desenvolver múltiplas habilidades do aluno. Nesta 

perspectiva, para Machado e colaboradores (2004) o aprendizado só será significativo 

quando as vivências do aluno, portanto, o senso comum for confrontado com o 

conhecimento conceitual existente, despertando no aluno a capacidade de reflexão. 

Seguindo a tendência questionadora e a ampla gama de informações as quais 

os alunos estão inseridos no meio globalizado, o desenvolvimento das tecnologias de 

informações e comunicações (TICs) mostram-se como ferramentas inclusivas e 

potencialmente construtoras do conhecimento. A sociedade está cada vez mais 

interligada, concomitantemente, os assuntos são discutidos e comentados em uma 

velocidade cada vez maior. O vínculo criado a partir de redes sociais, blogs e fóruns, 

além de outras ferramentas tecnológicas, despontam como soluções agregadoras do 

conhecimento, dessa forma, participando de uma das etapas de construção do 

conhecimento (LÓPEZ, 2012). 

Segundo Leo e colaboradores (2013), cabe ao professor tornar o ambiente virtual 

“internet” uma fonte segura, confiável e atrativa, agregando os valores sociais no qual 

o aluno se vê inserido, propiciando condições favoráveis para responder 
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questionamentos aos quais lhe são pedidos com o apoio da tecnologia e das 

experiências sociais. 

De acordo com López (2012) o ensino tradicional onde o professor é o principal 

indagador e ativamente resolutivo no aprendizado, torna o aluno apenas um 

expectador do processo e mero coadjuvante. Entretanto, quando inserido no ambiente 

virtual (redes sociais) ao qual ele passará a ser principal indagador e sujeito ativo no 

processo de construção do conhecimento, isto gera o estabelecimento de novas 

relações sociais e desperta uma perspectiva colaborativa no desenvolvimento de 

situações propostas. 

De acordo com os PCNEM (BRASIL, 2006) a Biologia está inserida dentro da 

área das Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, onde aluno deve 

atender um conjunto de competências como: representação, comunicação, 

investigação, compreensão e contextualização sociocultural, dentro de cada 

disciplina. Porém, por uma deficiência curricular ou até mesmo falta de preparo por 

parte dos professores os conteúdos são transmitidos de maneira segregada nas 

escolas. 

Na biologia, os conteúdos apresentam aspectos que dificultam a aprendizagem 

por parte dos alunos. Apesar dos conceitos estarem presente no nosso cotidiano, na 

maioria das vezes, o aluno não consegue estabelecer relações entre o aprendido na 

escola e a aplicação no seu cotidiano. Entender a composição química e o papel 

biológico das principais biomoléculas como: aminoácidos, proteínas, carboidratos, 

lipídios representam ainda um grande obstáculo no ensino.  

Portanto, é emergente identificar de que maneira os ambientes virtuais de 

aprendizado, em especial a rede social educacional pode contribuir no aprendizado 
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de conteúdos e no desenvolvimento de relações sociais entre os alunos, diante da 

possibilidade colaborativa estabelecida pela rede social educacional. 

DESENVOLVIMENTO 

2. Tecnologia: Um breve olhar histórico 

 

A sociedade contemporânea é marcada por mudanças, muitas delas capazes de 

influenciar a forma como nos relacionamos individual e coletivamente no ambiente. 

Diante da perspectiva social transitória ao qual estamos inseridos, a tecnologia pode 

ser considerada um instrumento inerente na evolução do homem, considerando 

aspectos cognitivos e biológicos (BLANCO; SILVA, 1993). 

Para compreensão do valor tecnológico na sociedade é preciso conhecer em 

que circunstâncias ela fora concebida. Durante a história da evolução do homem 

desde os ancestrais mais primitivos até o atual, a cultura da sobrevivência, seja na 

busca de alimentos ou tentando escapar dos predadores, o emprego de técnicas ou 

instrumentos, exemplo armas, que possibilitassem um maior êxito na execução do 

objetivo proposto, podem ser analisados como artefatos tecnológicos, portanto, 

contribuindo com o conhecimento teórico e prático, pré-requisitos que podem auxiliar 

na definição da tecnologia (VERASZTO, et al., 2010). 

O termo tecnologia é bastante amplo e com definições distintas, dependendo do 

contexto no qual está inserido, seja político, econômico ou educacional, entre outros. 

Seguindo uma definição geral, de acordo com, Blanco e Silva (1993): 

[...]Vem do grego technê (arte, ofício) e logos (estudo de) e referia-se 
à fixação dos termos técnicos, designando os utensílios, as máquinas, 
suas partes e as operações dos ofícios[...] (BLANCO; SILVA, 1993. 

p.37-38).  
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De acordo com Barreto (2004), os processos de desenvolvimento subsequentes 

da sociedade, seja por intermédio de situações políticas ou não, podem influenciar na 

forma como identificamos a tecnologia. 

Como corolário da “globalização”, é importante destacar a chamada 
revolução científico-tecnológica como extrapolação conceitual 
indevida, motivada pelo determinismo tecnológico (LEHER, 2000 apud 

BARRETO, 2004. p.1183). 

 

Portanto, é necessário entender a tecnologia dentro de um contexto histórico-

filosófico e não somente como reflexo de um avanço inerente as modificações de 

padrão social. Silva (2008) cita que as mudanças provocadas pela inserção da 

tecnologia no convívio da sociedade, não necessariamente implicam no avanço do 

convívio social e sua interação com os objetos do meio ambiente. Pelo contrário, 

nossa relação tornou-se prioritariamente consumista em relação a tecnologia. 

Desde a segunda metade do século XX, a sociedade industrial 
moderna foi aperfeiçoando seus mecanismos de contenção da 
transformação social, descaracterizando lutas históricas pela 
democratização da riqueza, da cultura e da educação... o século XX 
fortaleceu o domínio das coisas sobre os homens, intensificando um 
processo de valorização das coisas que torna o humano descartável, 
principalmente quando este não possui poder de compra (SILVA, 
2008. p.38). 

 

Durante o século XX, em especial no momento relacionado à Guerra Fria, onde 

o ramo da tecnologia da informação começara a ganhar maior destaque. O mundo foi 

separado por duas “ideologias”, a capitalista e a socialista. Os países que 

encabeçavam o movimento pós 2ª Guerra, Estados Unidos e Rússia, criaram o 

ambiente propicio para desenvolver novas concepções e utilizações da comunicação 

(LÉVY, 2008). 
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Nesse contexto de desenvolvimento de ferramentas de comunicação mais 

eficientes e menos dispendioso financeiro e temporalmente, surge então o protótipo 

da Internet, atualmente conhecida como World International Web ou abreviado para 

WWW. A princípio tinha como função, conectar computadores de locais distantes, mas 

de uso restrito, entretanto: 

A Internet transforma-se num sistema mundial público, de redes de 
computadores - numa rede de redes -, ao qual qualquer pessoa ou 
computador, previamente autorizado, pode conectar-se. Obtida a 
conexão o sistema permite a transferência de informação entre 
computadores. A infra-estrutura utilizada pela Internet é a rede 
mundial de telecomunicações (ALMEIDA, 2005). 

 

O impacto causado pela internet em um primeiro momento foi limitado pela 

incerteza e falta de acessibilidade para maioria das pessoas, a rede então não havia 

sido concebida para domínio público. 

A identificação da internet como produto da tecnologia de comunicação 

transcende sua restrição até então identificada como simples contato computador a 

computador. O homem ao longo do tempo foi mudando a forma de interagir com a 

internet e a máquina. 

Já dissemos que o ciberespaço é hoje o sistema com o 
desenvolvimento mais rápido de toda a história das técnicas de 
comunicação. Ao destronar a televisão, ele será provavelmente, o 
centro de gravidade da nova ecologia das comunicações (LÉVY, 2008 
p.43).  

 

A mudança dos hábitos culturais no que diz respeito ao acesso e consumo da 

informação, sofreu grandes mudanças com o desenvolvimento da internet. Todavia, a 

problemática está no volume de informação ao qual estão sendo transmitidas através 

da internet e mídias comunicativas como rádio, TV, jornal entre outras, atribuindo 

assim, um valor de superficialidade a informação. Diante disso, o homem tornou-se 
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seletivo com relação à informação, ou seja, procura dinamizar e escolher aquilo que 

lhe seja útil (MIRANDA, 2007).  

Diante da necessidade de dinamizar as notícias, é preciso buscar estratégias 

que consigam atingir um contingente maior de pessoas e as mídias sociais apontam 

como um universo promissor neste quesito. Em uma discussão mais profunda o papel 

da tecnologia na educação, aponta para novas perspectivas educacionais e a ruptura 

com o modelo tradicional de ensino (BARRETO, 2004). 

[...] a possibilidade da presença das chamadas “novas tecnologias” ou, 
mais precisamente, das tecnologias da informação e da comunicação 
(TIC). Em outras palavras, as TIC têm sido apontadas como elemento 
definidor dos atuais discursos do ensino e sobre o ensino[...] 

(BARRETO, 2004. p. 1182). 

 

A concepção que a tecnologia da informação e comunicação (TIC), possa gerar 

um momento de ruptura com o ensino tradicional é citado por Peixoto e Dos Santos 

Araújo (2012), reafirmando a presença da influência tecnológica em segmentos da 

sociedade como a educação: 

[...] estudos sobre a tecnologia na educação que se inserem numa 
lógica determinista, a qual tende a considerar que as tecnologias de 
informação e de comunicação (TIC) fazem surgir novos paradigmas 
ou perspectivas educativas[...] (SANCHO, 2006 apud PEIXOTO; DOS 

SANTOS ARAUJO, 2012. p.255).  

 

É importante ressaltar as injustiças que os avanços tecnológicos podem causar. 

Ao passo que novas ideias surgem dentro das TICs, a maioria não visiona o abismo 

formado para uma parcela da sociedade, citado por Bellini (et al., 2010): 

[...] à exclusão digital tem sido entendida como o acesso desigual de 
indivíduos a computadores e à Internet, desigualdade esta causada 
por fatores sociais e econômicos como gênero, renda, raça, etnia e 
localização geográfica [...] (CARVETH; KRETCHMER, 2002 apud 

BELLINI; GIEBELEN; CASALI, 2010. p. 26).  
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Também pode ser apontado um risco de natureza conceitual. Ou seja, a 

construção do conhecimento que em sua essência é dependente de fatores como 

etnias, convenções religiosas, culturas, podem estar convergindo para uma visão 

monocromática, perdendo assim o brilho da variedade (MOREIRA; KRAMER, 2007). 

Portanto, é evidente que a partir desse breve relato histórico sobre o papel da 

tecnologia na sociedade e no processo educacional, estudos mais aprofundados se 

fazem necessários, para maior compreensão do real papel da tecnologia na vida dos 

seres humanos. 

2.1 TIC: Concepções e aplicações na educação 

 

A sociedade do século XXI está constantemente desenvolvendo novas formas 

de comunicar-se, em especial, as que utilizam TICs (tecnologias da informação e 

comunicação) como interlocutores no processo. Sua versatilidade e utilização fazem 

da ferramenta algo útil em diversos setores da sociedade, por exemplo, empresas, 

convívio social e na educação. De acordo com Parra-Meroño e Carmona-Martinez 

(2011), é notório a velocidade com que as TICs foram assimiladas por grande parte 

da população, refletindo diretamente na execução de atividades habituais do 

cotidiano. 

Não é mera coincidência a onipresença que as tecnologias exercem na 

sociedade. Para Castells e Cardoso (2006), existe um constante ambiente de 

transição social gerado por fatores político-econômicos e tecnológicos que estão 

intimamente relacionados ao desenvolvimento de sociedades em rede. 

Complementando esta natureza transformadora dos indivíduos: 
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[...] há algo nas sociedades em transição que as faz enfatizar mais as 
diferenças: nas sociedades em transição as divisões entre quem usa 
e quem não usa tecnologias, como a Internet, são mais fortes e 
tendem a tornar, ainda mais, o seu uso dependente da geração a que 
se pertence: quanto mais jovens, maior a utilização e quanto maior o 
nível de educação, maior será o uso[...] (CASTELL; CARDOSO, 2006, 
p. 32). 

 

A internet representa um campo fundamental para desenvolvimento e aplicação 

de TICs em especial, as voltadas para formação de redes sociais. Entretanto, Duart-

montoliu e Abaitua (2011) enfatizam, o uso de tecnologia da informação associado à 

internet, desperta duas visões sociais bem distintas: as pessoas que defendem a 

tecnologia como útil na construção de novas concepções e conhecimento, e o grupo 

de pessoas que restringem a utilização dela, “seja por convicção ou como uma 

desculpa para resistir ao uso intensivo de tecnologia em sua vida pessoal e 

profissional” (DUART-MONTOLIU; ABAITUA, 2011, p.09). 

Em mais um momento Castells e Cardoso (2006) utiliza como exemplo, o papel 

da internet no desenvolvimento de estratégias para o avanço tecnológico, alertando 

para não interpretação das TICs como elementos exclusivos de transformação e 

avanços de uma sociedade. 

O advento da Internet e a constelação de inovações que a 
acompanhou foram percepcionadas pelo governo chileno como uma 
excelente oportunidade de progresso da sua agenda estratégica. [...]. 
Isto não quer dizer que a existência das TIC por si só seja suficiente, 
ou que aquelas tenham uma capacidade mágica de produzir 
desenvolvimento, ao invés permitem que a tecnologia encontre o seu 
caminho em diferentes sectores da sociedade[...] (CASTELL; 
CARDOSO, 2006, p. 379). 

 

No contexto de sociedade em transição é cada vez mais perceptível a presença 

das TICs na educação, sendo aplicadas desde o ensino básico ao superior. Em 
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trabalhos publicados de experiências em países como Espanha, Portugal e Brasil, 

apontam para três preocupações basais com o uso das TICs: a necessidade de 

adaptações curriculares, capacidade dos professores em mediar e propor atividades 

que envolvam aplicações tecnológicas e o entendimento do uso da tecnologia pelo 

público considerado nativo digital, em especial, os que compreendem a esfera 

educacional (PABLOS-PONS et al., 2011); (TIRADO-MORUETA et al., 2011); 

(LÓPEZ, 2012); (DAL MOLIN; GRANETTO, 2014). 

Com a crescente utilização de TICs no âmbito escolar é vigente a necessidade 

de adaptações ou transformações nas relações sociais entre os atores do processo 

de aprendizagem e o conhecimento. Da Ponte (2000), é muito enfático ao expor o 

papel auxiliar que as novas tecnologias devem desempenhar, desmistificando a ideia 

substitutiva que por ventura venha acontecer com o professor com a inserção das 

novas tecnologias. O ambiente necessário para um maior aproveitamento, converge 

em duas premissas básicas: amplo acesso ás TIC e o protagonismo exercido pelo 

professor na mediação das atividades educativas (DA PONTE, 2000). 

Para maior eficiência no desenvolvimento de novas habilidades utilizando 

recursos tecnológicos, é necessário que o professor reconheça, explore e domine as 

potencialidades inerentes às formas de tecnologia utilizadas no ensino, evitando 

construir um ambiente unidirecional de formação e transmissão do conhecimento 

(MIRANDA, 2007). A internet abre um leque de oportunidades para desenvolvimento 

de estratégias de ensino que utilizem as TICS.  

[...]à utilização da Internet, no ensino das ciências como fonte de 
informação e meio de interacções que possibilita actividades de 
aprendizagem autênticas e um maior envolvimento e controlo das 
aprendizagens por parte dos alunos[...] (MARTINHO; POMBO, 2009, 
p.530). 
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A abordagem de ensino que utiliza o computador ou qualquer outro dispositivo 

conectado à internet com intuito de auxiliar o aprendizado é denominada e-learning. 

A capacidade de combinar vários elementos como: áudios, textos, imagens, fóruns de 

discussão e troca de mensagens instantâneas, fazem com que esta modalidade de 

ensino conquiste mais espaço no ambiente virtual (CLARK; MAYER, 2001). 

Entretanto, o grande desafio enfrentado pela modalidade e-learning é tornar o 

ambiente em rede favorável para o desenvolvimento de atividades estimulantes e 

motivadoras. Dentro dessa perspectiva Trujillo-torre (et al., 2011), entende que as 

mudanças tecnologias proporcionadas pelas TIC aplicadas no ensino, não podem ser 

mais visualizadas dentro de uma ótica de introdução e utilização de tecnologia, mas, 

constituindo um novo paradigma para uma real integração por parte dos educadores. 

As redes sociais são modalidades de ambientes virtuais que cada vez mais 

ganham espaço em nossa sociedade. Para Dal Molin e Granetto (2013): 

 [...] são ambientes propícios para a organização e disseminação do 
conhecimento, permitindo aproximação das pessoas que estão 
dispostas a compartilhar e a aprender de maneira colaborativa, o que 
antes, sem o auxílio das TICs era impossível de ocorrer[...] (DAL 
MOLIN; GRANETTO, 2013, p.8). 

 
 

Entretanto, é necessário fazer distinção das diversas categorias de redes sociais 

presentes na internet, em especial, destacamos as redes sociais educacionais. Cada 

tipo de rede social contempla um objetivo específico, por exemplo, redes sociais 

podem extratificar o público mediante a necessidades como: música, filme, 

relacionamento e educação. 

É importante reconhecer o tipo de rede social, diante disto o professor pode 

explorar o potencial da rede de maneira conjunta com o objetivo da mesma, evitando 

assim, possíveis problemas decorrentes do uso inadequado. 
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2.2 EDMODO: Concepções e aplicações na educação 

 

O Edmodo compreende uma rede social educacional criado em 2008 por Borg e 

J. O'Hara, com o intuito possibilitar o desenvolvimento de novas habilidades e 

competências para alunos e professores, baseando-se na construção de ambientes 

virtuais de aprendizagem (BORG, O’HARA, 2008). 

Uma das vantagens do edmodo em relação à outras plataformas de 

aprendizagem baseado em web 2.0 é a gratuidade, segurança das informações, 

interface intuitiva e o principal, a possibilidade de conexão entre: escola, pais, alunos 

e professores dentro da perspectiva colaborativa (KONGCHAN, 2012). Destacasse 

ainda que: 

O Edmodo possibilita a hipertextualidade, ou seja, alunos e 
educadores podem interagir e compartilhar recursos educacionais 
como fotos, músicas, textos e vídeos. Desta forma, pode favorecer o 
desenvolvimento do processo de produção de conhecimento dinâmico 
e atrativo para os alunos (ROVEDER, et al., 2015, p.113). 

 

Para López e colaboradores (2013) a grande vantagem do edmodo é a 

capacidade administrativa do professor sobre as ações que estão sendo 

desenvolvidas na rede. A segurança e o aspecto moderador da rede, reflete 

diretamente na conduta do alunado no momento de sua participação (HOLLAND, 

MUILENBURG, 2011, apud LÓPEZ et al., 2013). 

O aspecto de uma rede social educacional com moderação se faz necessário 

em um primeiro momento para evitar possíveis comentários ou publicações que 

possam agredir de alguma forma os membros participantes da rede. É importante para 

o professor fazer a distinção das diversas ferramentas de tecnologia da informação e 

comunicação e avaliar qual se enquadra na atividade planejada.  
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Diante da perspectiva do edmodo como ferramenta auxiliar no processo de 

ensino-aprendizagem, o seguinte questionamento pode ser levantado: O que 

diferencia o edmodo dos blogs e facebook? Pois, todos tem o mesmo propósito de 

gerar locais de diálogos e discussões. Para Dal Molin e Granetto o edmodo: 

é voltado exclusivamente ao ensino, o qual se caracteriza altamente 
seguro. No momento do cadastro é solicitado que o usuário se 
identifique como professor ou aluno, pois cada um desses dois grupos 
tem tarefas distintas, o professor tem a possibilidade de criar um 
grupo, o qual representaria uma sala de aula e ao aluno é permitido 
acompanhar, receber as atualizações, comentar e participar das 
atividades propostas pelo docente (DAL MOLIN, GRANETTO, 2013, 

p.08). 

 

É importante ressaltar que na realidade virtual esta ideia de altamente seguro é 

deve ser encarada com cautela. O edmodo proporciona uma relativa segurança, no 

quesito controle do fluxo de informação que os alunos produzem e a capacidade do 

responsável como os pais avaliarem o que ele posta ou faz na rede social. 

O estudo proposto por Balasubramanian (et al., 2014), evidencia a preferência 

dos alunos pela rede social edmodo como plataforma essencial para desenvolvimento 

de um ambiente propício para aprendizagem responsável. 

A uso de plataformas virtuais como auxiliar de ensino é bem relatado em 

publicações de periódicos. Entretanto, o público-alvo com maior número de pesquisa 

são os do ensino superior (TÜRKMEN, 2012); (TIRADO-MORUETA, et al., 2011); 

(TRUJILLO-TORRES, ET AL., 2011); (BALASUBRAMANIAN et al., 2014). É 

imprescindível que os estudantes e professores comecem a introduzir os conceitos de 

tecnologia e utilizar experiências virtuais com os alunos, desde as séries iniciais. 

É cada vez mais necessário um estudo comportamental sobre o papel das redes 

sociais educacionais. De acordo com a pesquisa realizada por Paliktzoglou e Suhonen 
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(2014), é preciso avaliar o comportamento do alunado no primeiro contato com a 

plataforma, suas expectativas durante o período de familiarização e frequência de 

utilização. 

Balasubramanian e colaboradores (2014) reforçam a necessidade de o professor 

utilizar uma sequência de atividades que direcione o alunado para situações 

desafiadoras, mas que seja oferecida todas as condições para sua resolução e para 

isso, a constante missão de planejar as atividades e avaliações durante o processo 

de execução, mapeando os possíveis pontos a serem melhorados. 

Diante das possibilidades de atuação que as redes sociais educacionais 

sinalizam possuir, é muito importante que sua integração no ensino-aprendizagem 

seja explorada com mais afinco.  

3. Biologia, educação e sociedade 

 

Em uma simples pesquisa pelo significado da palavra Biologia no dicionário 

Michaelis, obtém-se a seguinte designação: “ sf (bio+logo2+ia1), ciência que estuda 

os seres vivos e suas relações, a fim de conhecer as leis peculiares à matéria viva”. 

Ao analisar empiricamente o conceito buscando identificar e personificar sua 

aplicação, denota-se como uma ampla fonte para produção do conhecimento e do 

saber.  

Entretanto, nem sempre a biologia fora considerada um campo cientifico de 

produção efetiva do saber. Durante os séculos XVIII e XIX, na maioria das discussões 

filosóficas que buscavam responder o que é ciência e quem é responsável por produzi-

la, os ensinamentos biológicos eram sistemicamente ignorados ou justificados por 

princípios físicos ou matemáticos (MAYR, 2005). 
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Ainda de acordo com Mayr (2005), o reconhecimento da Biologia como campo 

contribuinte à Ciência ocorrera somente durante à segunda metade do século XX, isto 

só foi possível com a devida integração de campos do conhecimento como citologia, 

histologia, evolução e genética ao final do século XIX. 

As integrações de campos do conhecimento podem gerar eventos que 

transformam para sempre a forma como visualizamos o mundo. O fragmento a seguir 

é um exemplo de evento marcante para Biologia. Relata a comunhão dos 

conhecimentos produzidos pela citologia, bioquímica e da física, proporcionando a 

descoberta da molécula do DNA, que revolucionaria as bases norteadoras da biologia. 

“Queremos sugerir uma estrutura para o sal do ácido desoxirribonucleico 

(D.N.A.). Esta estrutura tem características inovadoras que são de considerável 

interesse biológico” (WATSON; CRICK, 1953, p.737). 

Este fragmento fora traduzido literalmente do artigo publicado na revista Nature 

v.171 no ano de 1953 com o título Molecular structure of nucleic acids (estrutura 

molecular do ácido nucleico) escrito por Watson e Crick e que propõe um modelo 

espacial para representar o DNA. Até então, não se sabia ao certo o papel do DNA no 

organismo. Dentro do meio científico especulava-se que as proteínas eram as 

responsáveis pela transmissão das características genéticas. Em outro artigo 

publicado na mesma edição 171, Watson e Crick já discutiam a molécula de DNA e 

sua possível implicação genética, contrapondo o papel genético das proteínas. 

Waizbort (2001) em uma publicação que avalia de maneira crítica o papel da 

inserção de concepções históricas na biologia, destaca com clareza o que representa 

a descoberta do DNA e o modelo proposto por Watson e Crick: 
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[...] Uma das realizações mais importantes da biologia do século XX 
foi a descoberta da molécula química responsável pela transmissão 

das características hereditárias nos seres vivos da Terra, o DNA [...]. 

[...] Em 1953, James Watson e Francis Crick propuseram um modelo 
molecular para o DNA após um ano e meio de trabalho na 
Universidade de Cambridge. O modelo foi tão importante para a 
biologia que Watson e Crick dividiram mais tarde o prêmio Nobel de 
medicina. O avanço da biologia molecular após a descoberta da 
estrutura do DNA foi extraordinário [...] (WAIZBORT, 2001, p.638- 

641).  

 

Os impactos dos avanços científicos proporcionados após a melhor 

compreensão do funcionamento e papel do DNA nos organismos vivos, estão 

imbricados em diversos segmentos da sociedade, como exemplo, o desenvolvimento 

de técnicas de melhoramento genético e sua contribuição na saúde, economia e 

educação. 

Diante da perspectiva de avanço sob uma ótica da biologia evolutiva, Futuyma e 

Morgante (2002) descrevem segmentos em que os conhecimentos genéticos 

contemplam aspectos da sociedade: 

[...] A Biologia Molecular está revolucionando a Genética Médica. 
Agora existe a tecnologia para localizar genes e determinar sua 
seqüência, na esperança de determinar as diferenças funcionais entre 

alelos deletérios e alelos normais[...]. 

[...] a engenharia genética, que possibilita a transferência de genes de 
praticamente qualquer espécie para qualquer outra, torna disponíveis, 

para fins agrícolas e outros[...]. 

[...] Pragas de plantas, principalmente insetos e fungos, representam 
anualmente um enorme ônus econômico em perda de safras e 

medidas de controle[...]. 

[...] compreender as defesas naturais do corpo humano contra 
doenças infecciosas é tão importante quanto compreender as próprias 
doenças e, também neste caso, a Biologia Evolutiva pode trabalhar 
junto com a ciência médica[...] (FUTUYMA; MORGANTE, 2002, p. 20-

28). 
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É importante não valorar ou dimensionar os avanços científicos proporcionados 

pela molécula de DNA dentro da biologia, pois, diversas áreas produzem 

conhecimentos igualmente úteis para o desenvolvimento da sociedade. 

Uma das áreas que merece destaque é a bioquímica. Em uma definição simples 

e objetiva Amabis e Martho (2009, p.79) a descreve como, “ O ramo das ciências 

naturais que estuda a química da vida”.  Junior (2007) destaca o potencial de 

integração disciplinar com outros campos do conhecimento, onde: 

A Bioquímica, por si só, representa uma área interdisciplinar uma vez 
que possui como base as ciências químicas e biológicas. Logo, a 
Bioquímica constitui-se num nicho temático muito rico e promissor 
para abordagens interdisciplinares, contextualizadas social e 
experimentalmente (JUNIOR, 2008, p.1). 

 

Apesar da capacidade interdisciplinar, diversos problemas são mencionados por 

parte dos alunos, seja de nível médio ou superior sobre os conteúdos ministrados 

dentro da bioquímica. Lúcia (2001) reforça o pensamento afirmando que a: 

[...] bioquímica nos currículos tradicionais apesar de serem 
apresentadas com coerência e organização, normalmente são 
definidas pelos estudantes como uma coleção de estruturas químicas 
e reações, dificilmente assimiladas e desintegrada da sua prática 
profissional. A motivação ocorre em situações onde os estudantes são 
levados a integrar o conteúdo de bioquímica com sua futura realidade 
profissional (LÚCIA, 2001, p.15). 

 

Este distanciamento entre os conceitos e o cotidiano do aluno contribui para 

adjetivação da disciplina como complicada e de difícil compreensão.  Para Yokaichiya 

e colaboradores (2004) no ponto de vista do professor: 

A Bioquímica sempre foi considerada uma disciplina difícil de ser 
ministrada pela complexidade de seus conteúdos, visto que trata de 
fenômenos micro e macromoleculares, difíceis de serem abstraídos e 
compreendidos. Outra dificuldade do ensino da Bioquímica diz 
respeito ao grande volume de informações atualmente disponíveis e 
que devem ser restringidas para acomodar-se ao tempo disponível 
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nas disciplinas de Bioquímica Básica (YOKAICHIYA, et al., 2004, 

p.38). 

 

De que maneira os conceitos atribuídos aos conteúdos da bioquímica, como 

proteínas, carboidratos, lipídios, aminoácidos, são abordados pelos livros didáticos do 

ensino médio?  Para Teixeira e colaboradores (2011), as informações contidas nos 

livros são resumidas e insuficientes para uma compreensão mais crítica do aluno ao 

lidar com a responsabilidade de responder questionamentos. 

Os conteúdos da bioquímica se fazem presente em nosso cotidiano em diversos 

aspectos, talvez o mais interessante esteja relacionado a um hábito comum e 

necessário a toda e qualquer organismo vivo, é o processo de alimentação e suas 

nuances. Em uma abordagem sociológica sobre a alimentação, Diez Garcia (2003) 

indica que:  

Influenciadas pelos avanços tecnológicos na indústria de alimentos e 
na agricultura e pela globalização da economia, as práticas 
alimentares contemporâneas têm sido objeto de preocupação das 
ciências da saúde desde que os estudos epidemiológicos passaram a 
sinalizar estreita relação entre a dieta – afluente - e algumas doenças 
crônicas associadas à alimentação, motivo pelo qual o setor sanitário 
passou a intervir mudanças nos padrões alimentares (DIEZ GARCIA, 

2003, p. 2003). 

 

Os hábitos alimentares de uma sociedade pautada cada vez mais na cultura de 

uma alimentação industrializada e de um desconhecimento sobre o que está se 

consumindo, é latente a necessidade de abordagem conceitual, atitudinal e 

procedimental na escola a partir de adaptações curriculares. 

Diante da temática, é possível abordar diversos conceitos previsto no conteúdo 

programático para Biologia. As proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, papel do 



 

32 
 

metabolismo nos organismos, representam alguns exemplos que podem emergir ao 

trabalhar a temática hábitos alimentares. 

Os alunos segundo Irles e colaboradores (2013), atribuem a dificuldade de 

compreensão destes conceitos da bioquímica, aos níveis de abstração imposto ao 

aluno para tentar compreender aquele conceito. Na maioria das vezes o professor não 

encontra uma forma mais lúdica ou até mesmo simulada que reflita o conceito 

bioquímico que ele quer transmitir. 

Os carboidratos apresentam uma temática rica em possibilidades de exploração. 

O elevado consumo pode estar associado aos problemas mais emergentes da 

atualidade como obesidade e com os maiores responsáveis pelo sobrepeso entre os 

adolescentes. 

O metabolismo como processo biológico central nos organismos vivos, 

possibilitam entender o papel de cada biomolécula no organismo. Os efeitos do uso 

de substâncias produzidas a base de lipídios, mais conhecidas como esteroides 

anabolizantes, requerem uma possibilidade temática emergente.  

A capacidade de correlacionar estes conceitos dependerá da habilidade e do 

objetivo proposto pelo professor em sua atividade. Diante das mudanças no modo 

alimentar da população de um modo geral, e a falta de compreensão diante de uma 

perspectiva cientifica, é emergente propor estratégias que aproximem estas duas 

realidades.  

3.1 Biologia e aspectos educacionais 
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A biologia enquanto disciplina aporta diversos conhecimentos que podem ser 

aplicados para compreensão de fenômenos naturais. Entretanto, no processo de 

ensino e aprendizagem é preciso levar em consideração como o indivíduo 

personificado na forma do professor ou aluno se relacionará com os conhecimentos 

disponibilizados. Krasilchik (2004) expõe de maneira mais abrangente o papel do 

conhecimento biológico na sociedade onde: 

Admite-se que a formação biológica contribua para que cada indivíduo 
seja capaz de compreender e aprofundar as explicações atualizadas 
de processos e de conceitos biológicos, a importância da ciência e da 
tecnologia na vida moderna, enfim, o interesse pelo mundo dos seres 
vivos. Esses conhecimentos devem contribuir, também, para que o 
cidadão seja capaz de usar o que aprende ao tomar decisões de 
interesse individual e coletivo, no contexto de um quadro ético de 
responsabilidade e respeito que leve em conta o papel do homem na 
biosfera (KRASILCHIK, 2004, p.11). 

 

É importante que no processo de construção de uma espécie de consciência 

biológica através do contato com o conceito e posteriormente aplicação na explicação 

de fenômenos, o alunado tenha desenvolvido outras habilidades de natureza cognitiva 

como a capacidade de questionar, refletir e corrigir. 

Em contraponto, Pedrancini e colaborados (2007) recorrendo a Mortimer (1996), 

alertam que o ambiente escolar em muitos casos não favorece a aproximação do 

conhecimento científico a realidade do aluno, tornando o conceito um detalhe 

contemplativo e facilmente esquecido não somatizando na formação de novas 

habilidades cognitivas. 

O impacto da falta de proximidade e apropriação dos conceitos biológicos faz 

com que os alunos recorram ao censo comum e as concepções alternativas para 

explicar os fenômenos que os cercam (PEDRANCINI, et al., 2007). 
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Ao remeter esta dificuldade dos alunos em aplicar os conhecimentos adquiridos 

em sala de aula, levanta-se um questionamento central: como os alunos dialogam 

com os termos científicos? 

Santos (2007) discorre diante de uma perspectiva histórica, o viés político, 

econômico e social que impacta diretamente na construção da educação científica. O 

conceito de “letramento científico” se faz presente em toda discussão e torna-se 

perceptível o quão complexo é proporcionar ou atingir este estado de conhecimento 

conceitual, especificando que: 

Para isso, os estudantes deveriam ter amplo conhecimento das teorias 
científicas e ser capazes de propor modelos em ciência. Isso exige 
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 (SANTOS, 2007, p.479). 

 

É evidente que o professor diante do desafio de estimular o aluno a desenvolver 

e assumir seu protagonismo no conhecimento, precisa estar preparado para tal 

realidade. 

Corroborando com o papel do professor neste processo, Kist e Ferraz (2011, p.7) 

explicam que para tais transformações “é urgente dar subsídios para que os 

professores, de todos os níveis, possam refletir sobre os conhecimentos com os quais 

trabalham, como também sobre o ensino e aprendizagem desses conhecimentos”.  

Irles e colaboradores (2013), indicam três problemas enfrentado pelo professor 

de biologia que podem impactar na conjuntura escola, alunos e o ensino: 

 A velocidade com que o conhecimento científico no campo da Biologia é 

gerado; 

 A organização curricular em relação a teoria e prática; 
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 Sistema de avaliação do conhecimento. 

É visível o progresso científico na sociedade do século XXI, as descobertas e 

suas aplicações na sociedade se fazem mais presentes no cotidiano das pessoas. Em 

contrapartida, os conhecimentos resultantes não acompanham o mesmo ritmo de 

inserções nos livros didáticos.  

Para exemplificar como fica complexo a inserção de novos conceitos em livros 

didáticos, Irles e colaboradores (2013, p.68), fizeram uma busca pelo termo/conceito 

“apoptose” em periódicos no intervalo de 1972 a 2010. Os resultados indicam que 

entre 1972 e 1990 foram publicados 755 artigos que mencionaram o termo, entre os 

anos 2000 e 2010 este valor alcança 155.885 artigos publicados. 

É sensível que o volume de publicações impactará na quantidade de 

informações disponíveis sobre o tema. Portanto, como selecionar as informações mais 

relevantes? De que maneira esta informação deverá ser abordada nos diferentes 

níveis de ensino? Os dois questionamentos levantados mais uma vez trazem à tona 

o papel do professor e sua função como interlocutor do conhecimento com os alunos. 

Outra discussão bastante necessária no ensino de biologia é a organização 

curricular. De acordo com Xavier e colaboradores (2006, p.276) “No Brasil, o livro 

didático é ferramenta de ensino-aprendizagem e suporte para a organização do 

currículo na maioria das instituições de ensinos Fundamental e Médio do país”. 

O valor atribuído a seu papel no processo ensino-aprendizagem é motivo para 

amplas discussões e campo favorável ao surgimento de controvérsias e 

argumentações (MACEDO, 2004); (VASCONCELOS; SOUTO, 2003); (GAYÁN; 

GARCÍA, 1997). As temáticas reflexivas sobre concepções dos professores e erros 

conceituais dominam o campo da discussão. De acordo com Xavier e colaboradores: 
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A maioria dos professores baseia sua organização de aulas em livros 
didáticos, mesmo que eles não estejam inseridos no cotidiano escolar, 
fazendo deles um autêntico “diário de bordo”, no qual os conteúdos a 
serem trabalhados são ali estudados mecanicamente. Seu uso foi 
também sinalizado como interferente de modo significativo no dia-a-
dia da sala de aula, sendo o livro escolhido aquele mais adequado ao 
nível social dos alunos (XAVIER, et al., 2006, p.284). 

 

É necessário que o professor tenha a capacidade de fazer ponderações sobre o 

papel do livro didático na dinâmica do ensino. Esta visão crítica do seu papel ao avaliar 

o livro didático, se faz necessário pois: 

É preciso, de início, reconhecer que os livros didáticos não são 
objetivos ou factuais, mas produtos culturais que devem ser 
entendidos como o resultado complexo de interações mediadas por 
questões econômicas, sociais e culturais. Ou seja, os 
livros didáticos expressam a materialização de conflitos entre grupos 

para hegemonizar suas posições (MACEDO, 2014, p.106). 

 

Portanto, é saudável que os professores desmistifiquem e desfaçam as amarras 

que os livros didáticos em determinados momentos os impõem, haja visto, que o 

objetivo maior é que o conhecimento ali inserido faça sentido e seja aplicado na 

explicação dos fenômenos naturais do cotidiano do aluno. 

De acordo com Megid Neto e Fracalanza (2003), determinada conduta de 

repensar o livro didático já é realizada por professores, que buscam adequar as suas 

realidades e convicções pedagógicas. Entretanto, problemas surgem com isso: 

conflito com as editoras e o tempo demandando pelo professor para reformulação do 

material, na maioria dos casos resultando em uma dedicação de esforço muito grande 

na execução do planejamento e material, resultando em pouco tempo para trabalhar 

questões reflexivas sobre a prática. 
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Atualmente é aconselhado que os livros didáticos de Biologia devam ser 

pensados e formulados para obedecer às competências e habilidades previstas nos 

PCNEM (Parâmetros curriculares Nacionais para o Ensino Médio) (BRASIL, 2000), na 

tentativa de suprir lacunas educacionais deixadas pelos livros didáticos.  De acordo 

com Cardoso-Silva e Oliveira os PCNEM: 

propõem reformas educacionais, com o objetivo de inserir uma visão 
atualizada dos conteúdos didáticos. Com este propósito, os PCNEM 
para o ensino de Biologia ressaltam a importância da atualização de 
conteúdos didáticos que abordem temas relacionados às novas 
descobertas decorrentes dos avanços científicos. Além do mais, a 
área de Ciências Biológicas é bastante dinâmica no que se refere a 
novas descobertas científicas. Desse modo, os temas recentes devem 
ser inseridos e abordados constantemente na medida adequada para 
atualizar os alunos frente a essas inovações (CARDOSO-SILVA, 

OLIVEIRA, 2013. p.170). 

 

A construção do material didático seguindo uma abordagem mais flexível do 

ponto de vista conceitual e que se aproxima de situações do cotidiano do aluno, 

parece ser um caminho interessante para o desenvolvimento de outras habilidades. 

Diante disso, a tecnologia se faz cada vez mais presente no âmbito escolar, 

portando-se como ferramenta auxiliar e potencialmente integradora no processo de 

ensino-aprendizagem. Segundo Ortega e García (2007), a utilização dos laboratórios 

virtuais está propiciando novas perspectivas de aprendizagem no ensino de Biologia. 

Acosta e colaboradores (2014), reforçam a presença de estruturas de tecnologia 

da informação e comunicação (TIC) direcionados para o ensino-aprendizagem na 

biologia. O contato com plataformas virtuais de simulação como museus virtuais, 

coleções biológicas virtuais e microscopia virtual, funcionam como um estímulo 

diferente no alunado, despertando-o para novas possibilidades de aprendizagem em 

cima dos conceitos abordados no ensino. 
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Martinho e Pombo (2009) alertam que a: 

[...] utilização apropriada das TIC tem claramente um potencial de 
transformação na educação em ciência e na aprendizagem do aluno, 
sendo apenas encontrado em alguns professores pontuais. Como tal, 
as TIC, necessitam de se enraizar nas estratégias de todos os 

professores[...] (MARTINHO; POMBO, 2009, p.530). 

 

A frequência com que o uso das tecnologias se faz presente no cotidiano dos 

professores no ambiente pessoal e profissional, exigem a práxis reflexiva sobre sua 

inserção/utilização e respectivos impactos. O impacto das tecnologias da informação 

e comunicação na biologia contemplam aspectos positivos e negativos quando 

avaliados sobre critérios educacionais. 

É notável a exigência de processos de aperfeiçoamento por parte do professor 

de biologia para dominar o uso das novas plataformas de ensino, sendo isso, pré-

requisito para formulação de novas abordagens de ensino que agreguem alternativas 

no processo ensino-aprendizagem. 

JUSTIFICATIVA 

 

O trabalho pretende abordar as dificuldades de compreensão por parte dos 

alunos com o conteúdo referente a biomoléculas (bioquímica) enfatizando a 

importância da abordagem interdisciplinar inseridos em uma situação contextualizada. 

Diante do aspecto citado, surge a necessidade de buscar alternativas para correção 

do baixo aproveitamento dos alunos aliando o uso da tecnologia da informação e 

comunicação através da rede social educacional EDMODO. 

Segundo López e colaboradores (2012) é importante os tipos de interações e 

habilidades que os alunos podem fazer no ambiente virtual do edmodo de maneira 

simples e intuitiva, além da tutela do professor que desfruta de total autonomia para 
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bloquear conteúdos impróprios ou fora do contexto abordado na discussão do 

conteúdo. 

De acordo com Guerrero (2010) é inegável o novo papel desempenhado pelos 

TICs no ambiente escolar, entretanto, de nada adiantará a utilização de novas 

ferramentas tecnológicas se como apoio não houver uma fundamentação pedagógica 

concreta. 

Aliando uma fundamentação teórica consistente com as possibilidades 

educacionais promovidas pela interação social que o aluno poderá desenvolver no 

convívio virtual, é plausível indagar-se qual o verdadeiro papel da internet na 

construção do ensino-aprendizagem do aluno em um plano educacional com tantas 

exigências. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo geral  

Compreender a contribuição da rede social educacional EDMODO na aplicação e 

avaliação de uma sequência de atividades explorando os conteúdos da Bioquímica. 

Objetivos específicos  

 Identificar e comparar os conhecimentos prévios de estudantes do ensino 

médio a respeito dos conteúdos da Biologia abordados no 1º ano, como: citologia, 

histologia, bioquímica e embriologia. 

 Propor uma sequência didática baseada na utilização da rede educacional 

EDMODO. 

 Avaliar a participação, desempenho e interação dos alunos na rede social 

educacional. 
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 Avaliar a aprendizagem de conceitos (bioquímica), procedimentos e atitudes, 

por meio de uma atividade prática. 

 Produzir um manual básico de acesso ao Edmodo destinado aos professores. 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

4.1 -  Sujeito e contexto da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada em uma escola particular localizada no município de 

Parnamirim – Rio Grande do Norte. A coleta de dados ocorreu entre os meses de 

fevereiro a julho do ano de 2015, contemplando 124 alunos do ensino médio, 

distribuídos de acordo com a quadro abaixo.  

Tabela 1 - Distribuição do número de alunos que participaram da pesquisa. 

Turma Número de estudantes 

1ª (A, B) 64 

2ª 40 

3ª 20 
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Total 124 

 

É importante destacar que somente os alunos da 1ª série “A e B” participaram 

de todas as 4 etapas metodológicas. 

4.2 -  O percurso metodológico 

 

Para atender aos objetivos propostos neste estudo e facilitar a compreensão das 

atividades desenvolvidas, o percurso metodológico foi dividido em 04 etapas, onde: 

1º Etapa – Fundamentação teórica a partir de aulas expositivas dialógicas; 

 Aulas teóricas; 

 Questionário diagnóstico. 

2º Etapa – Atividades desenvolvidas no ambiente virtual de aprendizagem EDMODO 

 Atividade 01. Documentário muito além do peso 

 Questionamento para levantamento dos conceitos prévios  

 Análise de conteúdo baseado em Bardin (1977); 

 Atividade 02. Aprofundamento dos conhecimentos por meio de atividade 

investigativa 

3º Etapa – Apresentação dos resultados da atividade 02 

 Ficha avaliativa 

4º Etapa – Montagem do produto educacional 
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 Propondo uma unidade de ensino potencialmente significativa para 

aprendizagem de conteúdos da bioquímica; 

 Guia básico de acesso ao EDMODO. 

O fluxograma logo abaixo sintetiza de maneira visual as etapas metodológicas, 

indicando aspectos atitudinais e procedimentais de aplicação e avaliação para cada 

etapa desenvolvida. 

 

Figura 1 – Fluxograma destacando as etapas do percurso metodológico da pesquisa. 

 

Como componente da 1ª etapa, as aulas teóricas foram ministradas nos meses 

de fevereiro a maio com auxílio de recursos audiovisuais destinado aos alunos da 1ª 

série “A e B”. A escolha da turma obedece aos conteúdos previstos no plano de ensino 

da 1ª série do ensino médio. Os conteúdos ministrados foram os seguintes: 

 Origem da biologia e bases do pensamento científico; 
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 Procedimentos em ciência; 

 Características dos seres vivos; 

 Teorias modernas sobre origem da vida na terra; 

 Bases moleculares da vida: ácidos nucleicos, glicídios, lipídios, 

aminoácidos, proteínas; 

 Organização e processos celulares; 

 Histologia. 

Ao final de cada conteúdo foi solicitada a resolução de exercícios extraídos do 

livro Amabis e Martho (2009). 

A instrumento metodológico aplicado após exposição do conteúdo teórico, foi o 

questionário diagnóstico (Apêndice A), com intuito de evidenciar o nível de 

compreensão e assimilação conceitual do alunado pós aulas teóricas. 

O questionário diagnóstico foi composto por 10 questões de múltipla escolha 

adaptadas da coleção didática AMABIS; MARTHO (2009) para abordarem os 

conceitos dos conteúdos citados anteriormente. O questionário foi aplicado nas 02 

turmas de 1ª série A e B totalizando 64 alunos, 2ª série com 40 alunos e 3ª série com 

20 alunos, representando uma amostra de 124 indivíduos. Os alunos dispuseram de 

30 minutos para resolução do questionário, individualmente e sem consultar nenhuma 

fonte de informação como: livros, revistas, aparelhos tecnológicos com acesso à 

internet. 

Para analisar os resultados obtidos na etapa anterior e tabulação dos dados foi 

utilizando o programa IBM SPSS Statistics versão 21 trial, onde, por intermédio de 

estatística descritiva como forma adequada para quantificar e organizar os dados da 
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amostra, levando em consideração que um dos objetivos da primeira etapa é 

identificar a percepção conceitual (BISQUERRA, et al., 2007). 

Uma maneira de facilitar a interpretação dos dados é sua apresentação na forma 

de gráficos. Dando ênfase as possibilidades de identificação das frequências, 

tamanho da amostra e comparação de dados correlacionados, para tal, foi utilizado o 

programa Microsoft Excel 2013. Segundo Vieira (2009, p.56), “se os dados estão em 

uma tabela de distribuição de frequências, você pode desenhar um gráfico de barras”. 

A 2ª etapa consistiu na utilização do ambiente virtual de aprendizagem Edmodo. 

O seu acesso pode ser realizado através do domínio edmodo.com ou dispositivos 

móveis como tablet e celular. Tal procedimento tem como intuito, propiciar novas 

experiências educacionais e estimular a formação de atitudes e postura no convívio 

dos alunos em ambiente virtual de aprendizado. 

O uso do Edmodo pelos alunos começou no primeiro semestre de 2015, com 

aula expositiva dialógica demonstrando como acessar e utilizar as funções disponíveis 

na plataforma (Apêndice B). Com exceção das turmas de 1ª série, todos os demais 

alunos já haviam tido contato com a rede social educacional. 

No ambiente virtual as turmas da 1ª série foram selecionadas para execução de 

uma sequência orientada de três atividades. O primeiro passo foi a divisão em 1ª série 

A e B, logo em seguida criou-se 8 minigrupos dentro da plataforma com no máximo 8 

alunos, 4 minigrupos para cada série. 
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Figura 2- Imagem evidenciando os minigrupos formados em uma das turmas do 1º ano. 

 

Após a criação dos minigrupos, foi proposto a realização da atividade 01. 

Documentário muito além do peso (Apêndice C), que foi constituída de dois 

momentos. Primeiramente foi solicitado o acesso e visualização do documentário 

“muito além do peso”, lançado em novembro de 2012 pela produtora Maria farinha 

filmes e direção de Estela Renner, aborda de maneira crítica como a obesidade infantil 

no Brasil tem atingindo números alarmantes, muito impulsionado pela indústria 

alimentícia, massificação das propagandas e falta de políticas públicas direcionadas 

à escola. Devido a linguagem acessível com que o documentário trabalhava conceitos 

inerentes a bioquímica e em uma perspectiva de aproximação ao cotidiano das 

pessoas, o objetivo deste primeiro momento foi retomar os conceitos bioquímicos de 

uma maneira acessível e instigadora ao alunado. 

Após o documentário, foi cadastrado e compartilhado como tarefa no ambiente 

virtual a resolução dos seguintes questionamentos: 

01. Comente sobre os problemas associados aos maus hábitos alimentares, 

emitindo uma opinião baseando-se nas informações do documentário. 
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02. Identifique o público alvo do documentário e argumente sobre a importância 

das informações apresentadas no documentário. 

A resolução e entrega da atividade deveriam ser entregues através do ambiente 

virtual de aprendizagem edmodo de maneira individual, entretanto, era permitido a 

interação entre alunos de mesmo grupo e professor orientador para o esclarecimento 

de dúvidas sobre a realização da atividade. 

A priori da atividade 01 tem por objetivo identificar concepções primárias dos 

alunos acerca do documentário muito além do peso, valorizando os conceitos e a 

opinião expressa por intermédio de breve relato digitado e enviado via ambiente 

virtual. Para avaliação dos conceitos foi utilizado a análise de conteúdo. No ambiente 

virtual os critérios avaliados foram: O prazo de entrega, a utilização de recursos 

presente no ambiente virtual e as relações sociais desenvolvidas na rede. 

4.3 - Análise de conteúdo da atividade 01 

 

Para possibilitar uma análise qualitativa de interpretação e indicação das 

tendências conceituais, recorreu-se à análise de conteúdo proposta por Bardin (1977). 

Em tal procedimento avaliativo fez-se necessário a subdivisão em 3 momentos: 

 Leitura do material textual produzido pelos alunos; 

 Sistematização das respostas por intermédio da criação de categorias 

temáticas; 

 Organização qualitativa dos resultados. 

A etapa de leitura contemplou 32(N) arquivos de texto em formato DOCX (Word). 

Logo após os arquivos foram identificados por numeração ordinal para facilitar a 
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análise de conteúdo no programa MAXQDA 12 trial version. De acordo com Mozzato 

e Grzybovski (2011): 

No que tange às pesquisas quantitativas, a utilização de software tem 
sido mais comum, antiga, conhecida e até mais bem aceita no meio 
acadêmico. No entanto o momento atual evidencia uma tendência de 
as pesquisas qualitativas também fazerem uso da informática, visando 
à agilização e qualificação do material de análise (MOZZATO, 
GRZYBOVSKI, 2011, p.743). 

 

No software MAXQD12 trial foi utilizado 28 categorias de análise, extraídas a 

partir da frequência com que palavras-chave eram citadas nos questionamentos 01 e 

02 da primeira atividade.  

A segunda atividade conhecendo os hábitos alimentares (Apêndice D) tem 

como principal objetivo, aprofundar os conceitos previamente citados na atividade 01 

e estimular o alunado a desenvolver novas competências e habilidades quando 

sujeitados a uma proposta de investigação. Diante disso, foi feito o seguinte 

questionamento: 

SITUAÇÃO PARA INVESTIGAÇÃO: De acordo com os depoimentos visualizados no 

fragmento da matéria, não é consenso no meio cientifico os benefícios e malefícios 

tanto da quantidade de ingestão de determinados tipos de alimentos e a frequência 

das atividades físicas como medidas efetivas para combater à diabetes e outros 

problemas associados aos maus hábitos alimentares. Diante disso, algumas questões 

tornam-se pertinentes: 

 As pessoas ao ingerirem alimentos industrializados, imaginam os riscos de 

doenças que possam estar associados ao consumo? Será que a quantidade pode 

influenciar os riscos? 
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 Possuem o hábito de olhar a tabela nutricional do alimento? Conseguem 

entender as informações contidas no rótulo? Que tipo de alimentos é mais comum na 

dieta diária? 

Diferentemente da atividade 01, nesse momento, a interação entre os alunos no 

ambiente virtual do minigrupo é um dos critérios de avaliação. 

Para que uma atividade possa ser considerada uma atividade de 
investigação, a ação do aluno não deve se limitar apenas ao trabalho 
de manipulação ou observação, ela deve também contém 
características de um trabalho científico: o aluno deve refletir, discutir, 
explicar relatar, o que dará ao seu trabalho as características de uma 

investigação científica (DE AZEVEDO, 2004, p.21). 

 

O ensino por investigação torna-se importante, pois, outras habilidades e 

percepções são desenvolvidas no processo de execução da tarefa.  

A 3ª etapa (Apêndice D) consistiu da apresentação em sala de aula da pesquisa 

realizada na etapa anterior, os alunos foram estimulados a montarem uma pesquisa 

ação, onde tiveram que buscar respostas para questões problematizas e apresentar 

os resultados, como etapas inerentes ao método científico de pesquisa. O terceiro 

momento foi bastante interessante pois proporcionou momentos de discussão, 

levantamento de questionamentos e conceitos vistos nas aulas teóricas.  

Os principais critérios avaliados nessa etapa foram adaptados do modelo 

proposto por Irles (2013). As modificações realizadas visaram contemplar mais 

aspectos atitudinais e procedimentais da exposição oral. Para cada critério abordado 

na ficha, existe uma escala qualitativa identificada pelas categorias: não satisfatório, 

insuficiente, suficiente e satisfatório. É importante ressaltar que há subjetividade neste 

modelo de avaliação. 
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Figura 3 - ficha avaliativa da do professor para exposição oral dos trabalhos desenvolvidos na 
atividade 02. 

 

O principal objetivo da 3ª etapa é identificar os indícios de assimilação de 

conceitos relacionados a bioquímica e características atitudinais e procedimentais ao 

desenvolver os aspectos da pesquisa. Ao término de todas apresentações foi 

realizado um fechamento onde os alunos expressaram de maneira espontânea as 

opiniões sobre o desenvolvimento do trabalho. 

Para avaliar o desempenho dos alunos nos procedimentos metodológicos que 

utilizaram o ambiente virtual propiciado pelo Edmodo, utilizou-se o programa de 

análises de rede social Ucinet.v6.191 (BORGATTI, et al., 2002). 
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Na análise do comportamento em redes sociais é preciso ter conhecimento dos 

elementos básicos que a constitui. A figura 04, mostra os principais elementos que 

devem ser observados na análise constituinte das redes sociais. Os nós ou atores, 

representam pessoas ou grupos que podem criar vínculos ou não, em função de uma 

situação. A capacidade de criar laços ou vínculos pode acompanhar sentidos 

unidirecionais, bidirecionais ou sem fluxo, tudo isso, dependerá da natureza de 

conectividade entre os nós (ALEJRANDO; NORMAN, 2005). 

 

Figura 4 – Representação dos elementos básicos que compõem uma rede social e 
possibilidades de interações. 

 

A pesquisa realizou uma análise mais detalhada das características da rede, por 

intermédio de estatística descritiva, onde, o teste de Freeman´s, foi utilizado para 

gerar o grau de centralidade da rede e seus respectivos níveis de entrada e saída.  

O grau de centralidade representa o número de atores (alunos e professor) com 

os quais um ator específico está conectado. Os níveis de centralidade de entrada e 
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saída, indicam respectivamente, a quantidade de conexões que um ator recebe dos 

outros nós e que o ator envia a outros nós (ALEJRANDO; NORMAN, 2005).  

Para criação dos gráficos de análise das redes sociais, utilizou-se o programa 

Netdraw 2.081 que está incluído no Ucinet. 

A partir das atividades realizadas foi organizado uma sequência didática sobre a 

temática hábitos alimentares e um guia básico de acesso ao EDMODO destinado ao 

professor (APÊNDICE H). 

A 4ª etapa consistiu na montagem de dois produtos educacionais, uma 

sequência de ensino para aprendizagem de conceitos de bioquímica baseado na 

temática hábitos alimentares e o guia básico de acesso ao EDMODO. A sequência de 

ensino foi baseada nas atividades desenvolvidas no percurso metodológico e seu 

principal objetivo é propor alternativas para o ensino de conceitos inerente a 

bioquímica. O guia de acesso ao edmodo tem por finalidade, mostrar como os 

professores e alunos podem começar a utilizar ambientes virtuais de aprendizagem 

para melhorar seus respectivos rendimentos no ensino e aprendizagem. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 - Análises do questionário diagnóstico 

 

O presente capítulo trata da representação dos resultados coletados durante as 

etapas metodológicas. 

A tabela 01 faz parte do questionário diagnóstico e reflete a concepção dos 

alunos dentre os conteúdos abordados na 1ª série indica(m) o(s) que acredita(m) 
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possuir maior dificuldade de aprendizagem. Os alunos poderiam marcar mais de uma 

alternativa. 

Tabela 2 - Conteúdo(s) da 1ª série mais difíceis de serem aprendidos segundo os estudantes 
do 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio (n=124). 

     

 Alternativas N Porcentagem 

Origem da vida e diversidade 32 11,1% 

Bioquímica 72 24,9% 

Citologia 70 24,2% 

Histologia 47 16,3% 

Embriologia 60 20,8% 

Não possuo dúvidas em nenhum dos conteúdos 8 2,7% 

Total 289 100,0% 

 

Para alunos do ensino médio os conteúdos da bioquímica (24,9%), citologia 

(24,4%) e embriologia (20,8%), representam os com maiores níveis de dificuldade. 

Histologia (16,3%) e origem da vida e diversidade (11,1%) se apresentam como 

conteúdos com menor nível de dificuldade. 

É importante destacar que os conteúdos de bioquímica e citologia representam 

os de maior dificuldade, portanto, necessitando de alternativas de ensino que facilitem 

sua assimilação. 

Yokaichiya e colaboradores (2004) argumentam que a quantidade de 

informações e distanciamento dos conceitos da bioquímica com o cotidiano podem 

influenciar a maneira como o alunado se relaciona com o conteúdo. Não é somente o 

alunado que apresenta dificuldades quando submetido as complexidades inerentes 

aos conteúdos, este impacto também é sentido pelo professor. 

Com relação à citologia, os aspectos microscópicos da célula e as abstrações 

dos conceitos mostram-se como as principais dificuldades encontradas. Orlando e 
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colaboradores (2009) e Irles e colaboradores (2013) reafirmam que a quantidade de 

informações produzidas no campo da citologia, tornam inviável a visualização de todo 

conhecimento produzido. 

Fica evidente que as possíveis causas para o baixo rendimento nas disciplinas 

de bioquímica e citologia passam diretamente pela maneira como conceito é abordado 

em sala de aula. 

Considerando que os conceitos de bioquímica e citologia estão entre os de maior 

dificuldade como relatado pelos estudantes, O gráfico 01 identifica as questões que 

contemplam conceitos de bioquímica e citologia e os percentuais de acerto.  

 

As questões 2 e 5 obtiveram o menor percentual de acertos (17,9% e 13,8%, 

respectivamente) ambas exploram conceitos como: metabolismo, anabolismo, 

catabolismo, aplicações biológicas das enzimas, temáticas estas previstas dentro de 

conteúdos da bioquímica. As questões 3 e 4, sobre citologia, foram as com maior 

percentual de acertos 40,7% e 47,2% respectivamente. 
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Gráfico 1 – Percentual de acertos em questões que envolvem conceitos da bioquímica (2 e 5)  
e citologia (3 e 4) com alunos do ensino médio. *consta alunos que não marcaram nenhuma 

das alternativas presente nas questões. 

 

Mesmo diante de um resultado positivo na questão 04, é necessário produzir 

uma discussão sobre as concepções acerca de aspectos conceituais da molécula do 

DNA. Apesar de pertencer a temática principal da chamada “nova biologia”, está 

evidenciado que o alunado ainda carregam dificuldades de assimilação conceitual 

sobre a molécula do DNA (XAVIER, et al., 2006). 

Ao separar as turmas verificou-se que o percentual de acertos nas questões de 

citologia se manteve maior em todas as turmas do ensino médio. 

 

O gráfico 2 evidencia o percentual de acertos nas questões 02,03,04 e 05 com 

as turmas visualizadas de maneira separada. A 1ª série obteve menor rendimento nas 

questões 02 (12,7%) e 05 (7,9%) e o melhor desempenho na questão 04 com 

aproveitamento de 41,3%. 
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Gráfico 2 – Percentual de acertos em questões que envolvem conceitos em bioquímica e 
citologia analisando simultaneamente 1ª (A e B), 2ª e 3ª. * consta os alunos que não marcaram 

nenhuma das alternativas presente nas questões. 

 

A 2ª série obteve o melhor desempenho na análise comparativa com as demais 

séries. A 1ª série demonstrou índices de acertos abaixo da média geral e o pior 

desempenho fora na questão 05 que pede a conceituação de enzimas. 

5.2 - Análise de conteúdo da atividade 01 

 

Após este diagnóstico, os estudantes viram o documentário muito além do peso 

e tiveram que responder às seguintes questões;  

Quando o questionamento, comente sobre os problemas associados aos maus 

hábitos alimentares, emitindo uma opinião baseando-se nas informações do 

documentário; por intermédio das categorias temáticas, duas novas perguntas 

emergem sendo alçados ao patamar de identificação:  

 Sob qual ótica os alunos visualizam os problemas associados aos maus hábitos 

alimentares? 

 Conseguem argumentar em defesa do seu ponto de vista? 

Diante disso, é importante ressaltar que esta análise qualitativa não promove ou 

imputa nenhuma inferência ou juízo de valor correto aos alunos avaliados, 

preocupando-se somente em identificar padrões de frequências das respostas e 

adicioná-las em categorias. 

A figura 7(apêndice G) apresenta informações sobre a primeira inferência. A 

grande parcela dos alunos associa os maus hábitos alimentares a problemas de 

saúde majoritariamente de implicação biológica, sendo obesidade, doenças 
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cardiovasculares, diabetes, hipertensão e o câncer são citados respectivamente em 

ordem de maior ocorrência. 

Diante da perspectiva predominante da associação direta à doenças, uma outra 

visão é mostrada no gráfico, é a abordagem de natureza social e comportamental, 

identificada nas categorias: convívio social, consumo de fastfoods, problemas 

psicológicos e bullying.  

 

 

Figura 5 – Concepções dos alunos sobre problemas associados aos maus hábitos alimentares 
evidenciando as categorias temáticas mais citadas. 

 

A categoria de natureza comportamental e social estarão em um sentido mais 

restrito ligados aos fatores biológicos, entretanto na análise de conteúdo as 

correlações não foram visualizadas. 

De acordo com Teixeira e colaboradores (2011) os livros didáticos trazem 

informações sobre doenças associadas aos maus hábitos alimentares como doenças 
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cardiovasculares, diabetes e obesidade, entretanto as informações na maioria dos 

livros são abordadas de maneira insuficiente. 

É importante mencionar como 15,6% do alunado reconhece o consumo 

alimentar de fastfoods como prejudicial à saúde. Diez Garcia (2003), destaca o papel 

da globalização na imposição dessa nova cultura alimentar como resultante da 

massificação do marketing em relação a qualidade e que é muito difícil esclarecer os 

reais malefícios do consumo em excesso destes produtos, pois, eles encontram-se 

associados de diversas maneiras ao modo de vida das pessoas. 

A figura 08 nos auxilia sobre a frequência dos alunos que emitiram opinião sobre 

os maus hábitos alimentares. Os resultados indicam que 53,1% dos alunos emitiram 

alguma manifestação de opinião, subdividido nas categorias clareza na opinião com 

31,2% e falta de clareza na opinião com 21,9% sobre maus hábitos alimentares.  

Os alunos que não se manifestaram somam 46,9%, subdivididos em não 

emitiram opinião 34,4% e os omissos 12,5%. 

 

Figura 6 – Frequência dos alunos que emitiram opinião sobre maus hábitos alimentares. 
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Uma informação bastante relevante ao observar os dados da figura 08 diz 

respeito as opiniões inseridas no critério “não emitiu opinião sobre maus hábitos 

alimentares”. Foi colocado nesta categoria todos os textos que não faziam menção 

explícita sobre o questionamento central. 

Teixeira e colaboradores (2011), indicam que há deficiências nos livros didáticos 

acerca de conceitos bioquímicos relacionados aos hábitos alimentares. Portanto, é 

plenamente factível que o aluno não consiga emitir uma opinião clara devido a fatores 

como falta de domínio sobre os conceitos e incapacidade de manuseá-los quando 

aplicado em seu cotidiano. A cobrança do livro didático é enfática pois ele representa 

“... um dos materiais educativos mais utilizados pelo professor e, muitas vezes, é a 

única fonte de conhecimento científico para o aluno” (TEIXEIRA, et al., 2011, p.561). 

A tabela abaixo apresenta exemplos para as três categorias de emissão de 

opinião.  

Tabela 3 – Expectativas de respostas que melhor se encaixaram nas expectativas. 
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Categorias e critérios 

avaliados 

Fragmentos de resultados obtidos na 

análise 

 
Clareza na opinião sobre maus 
hábitos alimentares 

Documento: Grupo 08\30 
Peso: 3 
Posição: 4 - 4 
Código:  02. Emissão de 
opinião\Clareza na opinião sobre maus 
hábitos alimentares 
Percebe-se mundialmente que a 
obesidade é consequência de grandes 
jogadas de marketing ligados a produção 
alimentícia. A bastante tempo os alimentos 
vêm sendo produzidos de forma atraente 
para chamar atenção das pessoas e assim 
atraí-las para uma vida não muito 
saudável. 

 
Falta de clareza na opinião sobre 
maus hábitos alimentares 

Documento: Grupo 04\19 
Peso: 3 
Posição: 2 - 2 
Código:  02. Emissão de 
opinião\Falta de clareza na opinião 
sobre maus hábitos alimentares 
Os jovens de hoje têm a expectativa de 
vida em cerca de dez anos a menos que os 
seus pais devido ao mau hábito alimentar. 
 

Não emitiu opinião sobre maus 

hábitos alimentares 

Documento: Grupo 06\24 

Peso: 3 

Posição: 1 - 1 

Código:  02. Emissão de 

opinião\Não emitiu opinião sobre maus 

hábitos alimentares 

 

1- A obesidade é o acumulo de gordura em 
seu corpo, sendo provocada pela ingestão 
de alimentos, muitas vezes calóricos, e 
falta de exercícios físicos, e pode estar 
relacionada com outras várias doença, 
como diabetes, doenças cardiovasculares 
e etc.  
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O próximo aspecto abordado se faz no seguinte questionamento; identifique o 

público-alvo do documentário e argumente sobre a importância das informações 

apresentadas no documentário. Quando questionado sobre o público-alvo a quem se 

destinava o documentário a categoria crianças obteve 65,6%, pais 46,9%, 

adolescentes 28,1% e não opinaram 12,5%. 

Os resultados indicam que é necessária uma maior abordagem psicológica 

acerca da temática. Onde, uma ferramenta avaliativa mais apropriada pode responder 

o por que os alunos não se identificam como possível público-alvo ou simplesmente 

não conseguem perceber a real objetivo do vídeo. 

É interessante destacar que a pesquisa foi realizada com alunos na faixa etária 

de 14 -17 anos onde hipoteticamente estariam incluídos na categoria “adolescentes”. 

O gráfico indica que os próprios alunos não se inseriram como público-alvo. Ao 

identificar as crianças como público-alvo um questionamento pode ser levantado, será 

que crianças estão preparadas para compreender todos os termos e conceitos 

apresentados no documentário? 
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Figura 7 – Categorias temáticas mais evocadas quando questionados sobre qual o público-
alvo do documentário. 

 

O último questionamento nos traz uma visão geral sobre o efeito do 

documentário para quem o assiste. A categoria que obteve uma maior frequência foi 

“ despertando a conscientização” indicado em 46,9% das respostas, 40,6% não 

conseguiram expressar nenhum aspecto que se faça importante as informações do 

documentário e para 25% se faz presente em processos de reeducação alimentar.  
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Figura 8 – Categorias temáticas mais evocadas quando questionados sobre de que maneira 
as informações do documentário se fazem importantes na vida de quem assiste. 

 

De alguma forma, o documentário mostrou-se como uma ferramenta audiovisual 

que diante da proposta de abordar o papel dos maus hábitos alimentares e seu 

impacto na sociedade, acabaram por refletir na categoria “despertando a 

conscientização” o impacto nos alunos sobre tal temática (LÚCIA, 2001; JUNIOR, 

2008; YOKAICHIYA et al., 2004). 

Qualquer ferramenta que estimule as pessoas a refletirem sobre seus conceitos 

consolidados, é válido no processo de ressignificação. Ao mostrar um documentário 

que estimula e provoca o aluno a pensar e refletir sobre aquela temática emergente, 

como os hábitos alimentares, o processo de conflito cognitivo pode ser expresso nas 

categorias como “despertando a conscientização” e “no processo de reeducação 

alimentar”. Entretanto, é preciso considerar que quase 40% dos alunos não 

conseguiram expressar nenhuma opinião acerca do exposto, o que dá um indicativo 

da falta de correlacionar com a realidade ao qual ele se encontra inserido. 
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5.3 - Análises de aspectos das redes sociais 

 

A rede social apresenta uma matriz de análise com 64 alunos ou nós, onde o 

professor é indicado pela sigla (P1), os grupos da 1ª série por letras do alfabeto (A, B, 

C, D, E.) e os alunos pela numeração ordinal (1, 2, 3, 4, 5.). 

Na análise estatística da atividade 01, o maior grau de centralidade de entrada 

e saída é P1, respectivamente com, 28,12% e 100%, evidenciando o professor como 

ator principal no desenvolvimento da primeira atividade. Esta informação também é 

mostrada pelo índice de centralização de entrada 26,56% e saída 99,56%. 

O estudo do comportamento das pessoas por intermédio de análise de redes 

sociais é cada vez mais presente. A avaliação dos níveis de centralidade serve para 

indicar quem está exercendo protagonismo no ambiente virtual e influenciando os 

indivíduos que estabeleceram laços com o protagonista da rede (MARTELETO, 2001). 

Na figura 04, os indicadores de centralidade são mostrados juntamente com os 

36 alunos que fizeram a atividade (57,15%) e os 27 que não fizeram (42,85%). Os 

laços apresentam comportamentos unidirecionais e bidirecionais na rede de 

interações. 
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Figura 9 – Diagrama de interações desenvolvida na atividade 01, evidenciando os atores que 

entregaram a atividade e o nível de interação na rede. 

 

As configurações das relações sociais estabelecidas na atividade 01 indicam que 

poucos alunos construíram relações de diálogo com o protagonista principal. Tomaél 

e colaboradores (2005, p.102) reforça a ideia de que “A aprendizagem é promovida 

pelo compartilhamento e o uso da informação, os quais, como resultado, possibilitam 

novos aportes, entre eles os mais significativos são os novos conhecimentos e as 

novas habilidades”. 

A figura 05 relaciona os que fizeram a atividade 01 e a maneira pelo qual o 

trabalho foi entregue. Considerando os alunos que realizam a tarefa, 94,5 % optaram 

pela entrega via ambiente virtual e 5,5% impresso. 
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Figura 10 – Diagrama dos alunos que entregaram a atividade 01 em relação ao método de 
envio.  

 

A figura 06 representa a análise estatística da atividade 02 o maior grau de 

centralidade de entrada e saída é P1, respectivamente com, 21,87% e 100%. Os 

atores D1 D3 e D7 obtiveram centralidade de entrada 7,8%. Com relação a 

centralidade de saída, os atores C7 com grau de saída 14,06% e G6, F6, F5, D5, D4, 

H1, D6 E D2 com 12,5%. A segunda atividade obteve o índice de centralização de 

entrada 17,94% e saída 97,2%.  



 

66 
 

 

Figura 11 – Diagrama de conexões entre membros da rede na realização da atividade 02. 

  

Na atividade 02 as construções das relações sociais indicam uma nova postura 

do alunado. É visível a comunicação estabelecida entre membros de mesmo grupo 

na execução da atividade indicados pela multidirecionalidade das setas. De acordo 

com Tomaél e colaboradores (2005, p.102) “O direcionamento dos fluxos de 

informação pode fortalecer e delinear uma rede, propiciando sinergia às funções nela 

desdobradas”. 

Os fluxos dentro das relações sociais estabelecidas em rede, apresentam 

informações importantes para o professor começar o processo de avaliação 
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intrapessoal e interpessoal do membro na rede, a sinergia será refletida nas ações 

exercidas na rede o que dará suporte para identificar padrões comportamentais e 

possíveis influências de um membro na rede. 

 

5.4 - Análises da atividade 03 

 

A atividade 03 consiste na apresentação dos resultados da pesquisa realizada 

pelos alunos na atividade 02. Foram avaliados os 08 grupos, previamente formados 

no edmodo. Os critérios avaliados foram baseados no modelo de Irles e colaboradores 

(2012). No qual, é destacado critérios de natureza atitudinal, procedimental e 

conceitual na execução por parte dos alunos. Os trabalhos foram apresentados em 

02 aulas de 60 minutos, com 10 minutos para exposição, 7 minutos para discussão e 

ao término de todos os grupos foi feito o fechamento com os alunos sobre a 

experiência com a atividade. 

O gráfico 03 apresenta os resultados quanto ao cumprimento da exigência de 

três quesitos importantes na apresentação: (1.1) Identificação do título do trabalho, 

(1.2) ausência de erros gramaticais e (1.3) identificação e citação de referências 

bibliográficas. 

Destaque no quesito 1.3, no qual nenhum dos grupos citou as referências 

bibliográficas para elaboração do trabalho. 
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Gráfico 3 – Relação do número de grupos e o desempenho nos critérios utilizados para 
avaliação da exposição do trabalho nos quesitos: (1.1) Identificação do título do trabalho, (1.2) 

ausência de erros gramaticais e (1.3) identificação e citação de referências bibliográficas. 

 

O gráfico 04 aborda elementos da composição teórica do trabalho, onde os 

critérios avaliados foram: (2.1) identificou o objeto (centro de investigação) da 

pesquisa, (2.2) identificou os objetivos da pesquisa e (2.3) citou e explicou as 

descobertas, avanços e prognósticos futuros dentro da pesquisa. 

Os alunos de uma maneira geral obtiveram um desempenho satisfatório nos 03 

critérios. 05 grupos identificaram o objeto (centro de investigação) da pesquisa de 

maneira satisfatória, demonstrando compreender a importância de trabalhar a 

temática hábitos alimentares explorada nas atividades 01 e 02.  

Outro ponto importante é o critério 2.3, onde 7 grupos conseguiram propor 

situações em que as pesquisas desenvolvidas por eles poderiam ser melhoradas. 

Para avaliação desses critérios ficou por encargo do professor propô-los à medida que 

os grupos iam deixando lacunas ao longo das apresentações. 
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Gráfico 4 – Relação do número de grupos e o desempenho nos critérios da categoria 
elementos da pesquisa: (2.1) identificou o objeto (centro de investigação) da pesquisa; (2.2) 
identificou os objetivos da pesquisa; (2.3) citou e explicou as descobertas, avanços e 

prognósticos futuros dentro da pesquisa. 

 

O gráfico 05 contempla questionamentos mais relacionados a percepção 

conceitual e atitudinal dos alunos, como: (3.1) descrição termos científicos utilizados, 

(3.2) descrição e explicação de conceitos em biologia, (3.3) capacidade de 

correlacionar com o conteúdo visto em sala e (3.4) argumentação sobre o impacto das 

descobertas na sociedade. 

Nos critérios 3.3 e 3.4 quando expostos a questionamentos do cotidiano em que 

é necessário aplicar os conceitos visualizados nas aulas anteriores, os grupos 

obtiveram um resultado satisfatório. O alunado conseguiu correlacionar e exemplificar 

situações do cotidiano que envolvem os conceitos visualizados na aula expositiva 

sobre bioquímica. 
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Gráfico 5 – Relação do número de grupos e o desempenho nos critérios da categoria aspectos 
que envolvam a pesquisa: (3.1) Descrição termos científicos utilizados; (3.2) Descrição e 
explicação de conceitos em biologia; (3.3) Capacidade de correlacionar com o conteúdo visto 
em sala; (3.4) Argumentação sobre o impacto das descobertas na sociedade. 

 

O gráfico 06 explora elementos que potencializam um maior entendimento 

acerca da pesquisa, atitudes e postura no momento da apresentação: (4.1) clareza na 

explicação da apresentação, (4.2) organização das ideias e conteúdo (Tópicos, 

esquemas, Assuntos...) e dos gráficos, (4.3) utilizou figuras, fluxogramas ou outras 

formas de informação e (4.4) adequação ao tempo disponível. 

No quesito 4.1 todos os grupos obtiveram desempenho satisfatório na condução 

da apresentação do trabalho. No quesito 4.3, apenas 1 grupo utilizou outra forma de 

representação gráfica, como fluxogramas e imagens.  
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Gráfico 6 – Relação do número de grupos e o desempenho nos critérios da categoria 
elementos da apresentação: (4.1) Clareza na explicação da apresentação; (4.2) Organização 
das ideias e conteúdo (Tópicos, esquemas, Assuntos...) e dos gráficos; (4.3) utilizou figuras, 
fluxogramas ou outras formas de informação; (4.4) Adequação ao tempo disponível. 

 

Os resultados obtidos na atividade 03 foram satisfatórios. A partir do modelo de 

avaliação adaptado de Irles e colaboradores (2013), foi possível identificar o 

desenvolvimento de habilidades por parte do alunado, não se limitando a análises 

estritamente conteudista e conceitual. É importante que o alunado comece a vivenciar 

experiências que o estimule a trabalhar colaborativamente em diversas plataformas 

de ensino, seja em rede ou no ambiente escolar ainda tradicional (TRUJILLO, et al., 

2011). 

Diante do abordado na pesquisa, ao comparar os conhecimentos prévios dos 

alunos do ensino médio é visível a dificuldade de assimilação dos conteúdos que 

envolvem aspectos biológicos à níveis moleculares, representando majoritariamente 

pelas disciplinas de bioquímica e citologia. A necessidade de propor novas 

abordagens de ensino como na utilização de ambientes virtuais de aprendizagem 

como o EDMODO, se mostraram bastante positivas, principalmente na resolução de 

situações de investigação de maneira colaborativa. Houve uma melhora no percentual 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4.1 4.2 4.3 4.4

N
ú

m
e

ro
 d

e
 g

ru
p

o
s

Critérios avaliados

Satisfatório

Suficiente

Insuficiente

Não satisfatório



 

72 
 

de assimilação dos conceitos em bioquímica, evidenciado na apresentação oral dos 

trabalhos. Entretanto, se faz necessário repetir o questionário diagnósticos para 

melhor validar a capacidade de assimilação. O produto educacional gera novas 

possibilidades e alternativas para o professor que deseja ampliar o uso de ferramentas 

que auxiliem no ensino. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da frequência com que a tecnologia se faz presente na vida e convívio 

das pessoas, explorar os aspectos que a constituem mostram-se pertinente e 

emergente. Sua aplicabilidade pode ser identificada em pilares fundamentais que 

constroem os valores de uma sociedade. Os impactos do desenvolvimento 

tecnológico, modificam a forma como as pessoas se relacionam entre si, com os 

outros e com os objetos. 

Ao longo da evolução na espécie humana, o processo de comunicação se 

mostra presente e basal no desenvolvimento de novas habilidades. Acompanhando 

as novas formas de diálogos estabelecidas pela tecnologia e comunicação, os 

aparatos tecnológicos se fundiram diante dessa perspectiva de interlocução abrindo 

um emergente espaço do conhecimento à ser explorado. 

A tecnologia da informação e comunicação se apresenta como campo promissor 

no processo ensino-aprendizagem. A formulação de novos ambientes de convívio e 

interação fazem parte da construção do novo modelo de sociedade do século XXI, 

voltado para interatividade, transformando a maneira como as pessoas podem se 

relacionar. O impacto da mudança social também é percebido no ambiente escolar. 

A escola exerce um papel importante na construção de conceitos e valores 

utilizados na sociedade, como tal pilar, é afetado de maneira direta ou indireta pela 

tecnologia. Os professores devem buscar e aprimorar suas relações com à tecnologia, 

pois, a mesma já representa uma realidade no ensino (MIRANDA 2007); (DA PONTE, 

2000). 
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Para o professor o desafio do uso das tecnologias e suas aplicações envolvem 

diversos aspectos inerentes ao ensino. Dentre eles, aspectos didáticos, curriculares, 

formação profissional continuada e acesso a tais ferramentas tecnológicas.  

O uso da tecnologia da comunicação e informação por intermédio de ambientes 

virtuais de aprendizagem se mostram como um instrumento eficaz para avaliação de 

concepções e o desenvolvimento de novas habilidades psicossociais em contextos 

colaborativos (LÓPEZ et al., 2013). Entretanto, o processo avaliativo depende de 

metodologias específicas que consideram aspectos comportamentais do alunado de 

maneira individual e coletiva na rede de colaboração. 

É importante ressaltar que os usos de tecnologias no ensino não substituem o 

papel do professor como mediador, avaliador e principal responsável por produzir as 

estratégias de abordagem dos conteúdos. 

A utilização de ambientes virtuais de aprendizagem aliado a uma temática que 

visa aproximar os conceitos científicos a situações do cotidiano do aluno, se mostrou 

uma alternativa de ensino a ser executada pelo professor. Entretanto, é preciso que o 

professor aproxime a realidade conceitual ao cotidiano do alunado, despertando no 

alunado uma aproximação pela curiosidade, senso investigativo, resolução de 

situações problema, emissão de opiniões e discussão de ideias, libertando-o da de 

aprendizagem somente por memorização e restrita as experiências proporcionadas 

pelos livros didáticos. 

A experiência proporcionada por um documentário que trabalha a temática 

hábitos alimentares, mostrou-se eficiente ferramenta para aproximar o alunado aos 

conceitos científicos e identificar as concepções acerca do tema. Dentro dos 

conteúdos abordados no ensino médio pela disciplina de Biologia as dificuldades são 
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visíveis na área da bioquímica e citologia, ambos conteúdos que envolvem muitos 

aspectos microscópicos, o que dificulta a compreensão dos alunos. 

A educação representa um processo contínuo e mutável que sempre estará 

disposta a dialogar com os mais variados segmentos que constituem uma sociedade, 

dentre estes segmentos. No presente trabalho, é evidenciado o vínculo estabelecido 

entre à aplicação de ferramentas tecnológicas em uma perspectiva educativa e as 

possibilidades de envolvimento construídas pelos alunos. 

Portanto, o uso de tecnologias da informação e comunicação no ambiente 

escolar é um assunto que se faz cada vez mais presente no convívio do professor e 

alunado e que deve ser alvo de constantes discussões. As possibilidades do uso para 

melhoria do processo ensino-aprendizagem em especial na Biologia se mostram 

bastante promissores e com subáreas à serem exploradas, cabendo ao professor 

intermediar a construção de um ambiente propício à novas descobertas por parte do 

alunado. 

É importante frisar que o sentimento motivador/despertador propiciado ao aluno 

deve atingir em iguais proporções os professores. Diante da perspectiva de 

aproximação do professor as novas possibilidades educacionais geradas pela 

tecnologia, é necessário qualificá-lo e prepará-lo para tal realidade. Posto isso, o 

presente trabalho propôs o desenvolvimento de um manual básico de acesso a 

plataforma Edmodo, com informações que podem auxiliar e facilitar o professor no 

contato com o ambiente virtual de aprendizagem. 

Ao abordar a temática hábitos alimentares de forma que o alunado exerça e 

expresse suas ideias e trabalhe em cima de seus próprios conceitos, se mostrou um 

passo importante como estratégia de ensino. Entretanto, ficou evidenciado que o 
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professor não pode exercer o protagonismo ou simplesmente dar total autonomia ao 

alunado, o seu papel, é acima de tudo provocar, mediar e corrigir o alunado durante 

as experiências geradas a partir de atividades problematizadas. 

Posto isso, a tecnologia ou qualquer método que possibilite a atitude de provocar 

o alunado no sentido de fazê-lo refletir e envolver-se em determinadas atividades, se 

faz importante e necessário no contexto educacional. O processo de inserção em um 

contexto social-tecnológico faz emergir a necessidade de educá-lo para tal. Na 

vanguarda do exposto, o professor, como instrumento facilitador e guardião de valores 

que podem auxiliar de maneira instrutiva, proativa, despertadora e desprovida de 

valores conceituais pré-estabelecidos. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Questionário para identificação de conceitos em Biologia 

IDADE – ________ SÉRIE – _________ TURMA – ________ SEXO – _________  

(01). Dentre os temas abordados no 1º ano, indique o(s) conteúdo(s) que você acredita possuir maior 

dificuldade de aprendizagem: 

(A) Origem da vida e diversidade – Principais teorias envolvendo a origem da vida. Principais 

características dos seres vivos.  

(B) Bioquímica – Disciplina responsável pelo estudo das estruturas, da organização e das 

transformações moleculares que ocorrem na célula. Biomoléculas, metabolismo energético: processo de 

respiração celular podem servir como exemplos de atividades bioquímicas. 

(C) Citologia – Disciplina, ramo da Biologia, cujo objetivo é o estudo das células no que diz respeito às 

suas características, propriedades, funções, organelas, estruturas, ciclo de vida e interação com o meio 

ambiente. 

(D) Histologia – Disciplina que estuda os tecidos biológicos, desde a sua formação (origem), estrutura 

(tipos diferenciados de células) e funcionamento. 

(E) Embriologia – Disciplina que estuda nos vegetais e animais, o desenvolvimento da semente ou do 

ovo até constituir um espécime completo. 

(F) Não possuo dúvidas em nenhum dos conteúdos. 

(G) Possuo dúvidas em todos os conteúdos. 

(02).  Assinale a(s) alternativa(s) que contemple(m) os conceitos e/ou aplicações biológicas de 

metabolismo, anabolismo e catabolismo: 

I. Metabolismo – Conjunto de reações químicas que ocorrem no interior das células. 

II. Anabolismo – Conjunto de reações em que há síntese de novas substâncias a partir de 

outras mais simples. 

III. Catabolismo – Conjunto de reações em que há degradação de substâncias complexas. 

IV. Genética, idade, sexo, altura, peso, prática de atividade física, são fatores que podem 

influenciar o metabolismo do ser humano. 
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V. A conversão do carboidrato glicose em glicogênio é um exemplo de anabolismo. 

VI. O processo de degradação da molécula da glicose e sua transformação em energia, água e 

gás carbono é um exemplo de catabolismo. 

 

(A) I, IV, V e VI contemplam afirmações corretas. 

(B) I, II, III, IV contemplam afirmações corretas. 

(C) I, II, III e V contemplam afirmações corretas. 

(D) Todas as alternativas contemplam afirmações corretas. 

(E) Nenhuma das alternativas contemplam afirmações corretas. 

(03). As proteínas são componentes orgânicos relacionados ao metabolismo e que atuam diretamente 

em vários processos biológicos. Possuem um papel fundamental no crescimento, já que muitas delas 

desempenham papel estrutural nas células, isto é, são componentes da membrana plasmática, das 

organelas dotadas de membrana e do citoesqueleto. Indique a alternativa que contempla o conceito 

correto para proteínas: 

(A) Biomolécula que participa de processos biológicos, aumentando a velocidade de reações químicas, 

porém sem se alterar, qualitativa ou quantitativamente, durante o processo. 

(B) Molécula orgânica formada por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, unidos entre si 

de forma característica. 

(C) Biomolécula formada por dezenas, centenas ou milhares de aminoácidos ligados 

quimicamente em sequência que apresenta um grupo amina (-NH2) e um grupo carboxila (-COOH), 

na ligação química principal.  

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) Nenhuma das alternativas estão corretas. 

(04). Indique a alternativa que conceitua a molécula de DNA: 

(A) O ácido desoxirribonucleico (DNA) é um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções 

genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e alguns vírus e 

que transmitem as características hereditárias(herdáveis) de cada ser vivo. 

(B) O ácido ribonucleico (DNA) é formado por uma cadeia simples de nucleotídeos, que participam do 

processo de transmissão das características hereditárias. 

(C) É o principal componente dos ácidos nucleicos, podendo ser adenina, guanina, citosina e timina. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

(E) Nenhuma das alternativas estão corretas. 

(05). Marque a alternativa que conceitua e/ou indica aplicações biológicas das enzimas: 
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(A) As enzimas são proteínas especializadas em catalisar reações biológicas, ou seja aumentam a 

velocidade de uma reação química. 

(B) Biomolécula que participa de processos biológicos, aumentando a velocidade de reações químicas, 

porém sem se alterar, qualitativa ou quantitativamente, durante o processo. 

(C) Algumas doenças metabólicas são causadas por enzimas que não desempenham seu papel 

biológico efetivo. 

(D) Todas as alternativas contemplam afirmações corretas. 

(E) Nenhuma das alternativas contemplam afirmações corretas. 

(06). Indique a alternativa que conceitua o termo tecido: 

(A) Conjunto de células pouco especializado que realizam várias funções. 

(B) Conjunto de células especializadas na realização de funções definidas. 

(C) Conjunto de células que possuem as proteínas como unidade fundamental para seu funcionamento. 

(D) Todas as alternativas contemplam afirmações corretas. 

(E) Nenhuma das alternativas contemplam afirmações corretas. 

(07). Marque a alternativa que conceitua e/ou indica aplicações biológicas da fecundação: 

(A) As clivagens ou segmentação representam eventos biológicos que ocorrem após a fecundação. 

(B) O processo de fusão dos gametas masculino e feminino gera uma célula zigoto diploide. 

(C) Representa a fusão dos gametas masculino (haploide) e feminino (haploide). 

(D) Todas as alternativas contemplam afirmações corretas. 

(E) Nenhuma das alternativas contemplam afirmações corretas. 

(08). Marque a alternativa que conceitua e/ou indica aplicações biológicas da semente: 

(A) Célula haploide que se forma a partir da divisão meiótica das células-mãe de grãos de pólen e que 

originam 04 células. 

(B) Estrutura reprodutiva que se forma a partir do desenvolvimento do óvulo. 

(C) Célula ativa das quatro células haploides resultantes da divisão meiótica da célula-mãe do 

megásporo. 

(D) Todas as alternativas contemplam afirmações corretas. 

(E) Nenhuma das alternativas contemplam afirmações corretas. 

(09). Marque a alternativa que conceitua e/ou indica aplicações biológicas da digestão: 

(A) Ondas rítmicas de contração de partes do tubo digestório. 

(B) Conjunto de processos pelos quais os componentes dos alimentos são degradados e transformados 

em substâncias assimiláveis pelas células. 

(C) A degradação dos alimentos acontece exclusivamente no estômago. 

(D) Todas as alternativas contemplam afirmações corretas. 
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(E) Nenhuma das alternativas contemplam afirmações corretas. 

(10). Marque a alternativa que conceitua população biológica: 

(A) Conjunto de populações de diferentes espécies que vivem em uma mesma região. 

(B) Conjunto de populações diferentes que não interferem na transmissão de energia nos níveis tróficos. 

(C) Conjunto de seres de mesma espécie que vive em determinada área geográfica. 

(D) Todas as alternativas contemplam afirmações corretas. 

(E) Nenhuma das alternativas contemplam afirmações corretas. 

 

 

 

 

 

APÊNCIDE B – Material utilizado para demonstrar as funcionalidades do Edmodo 
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APÊNDICE C – ATIVIDADE 01. DOCUMENTÁRIO MUITO ALÉM DO PESO 

ATIVIDADE SOBRE O DOCUMENTÁRIO MUITO ALÉM DO PESO 
 

NOME DO ALUNO(A) – (Digite seu nome) 

TURMA – (Digite sua turma) 

Link do documentário Muito Além do Peso - https://www.youtube.com/watch?v=Fj6iG5VSguE 

Site do documentário – http://www.muitoalemdopeso.com.br/download/ 

 

Observações para execução do trabalho: 

 Esta atividade é de resolução individual; 

 Fique atento ao prazo de entrega; 

 Utilize este arquivo para resolução das questões; 

 Este arquivo deverá ser anexado na opção “Anexar tarefa” pelo Edmodo. Qualquer dúvida na 

forma de envio, pergunte ao professor como realizar o procedimento ou tire dúvida com algum 

membro do seu grupo; 

 Quem não conseguir entregar de modo on-line, digitar e entregar impresso. 

 

Atividade de assimilação após assistir o documentário 

(01).Comente sobre os problemas associados aos maus hábitos alimentares, emitindo uma opinião 

baseando-se nas informações do documentário. 

(02).Identifique o público alvo do documentário e argumente sobre a importância das informações 

apresentadas no documentário. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fj6iG5VSguE
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APÊNCIDE D – ATIVIDADE 02. CONHECENDO OS HÁBITOS ALIMENTARES 

ATIVIDADE 02 – CONHECENDO OS HÁBITOS ALIMENTARES 
 

NOME DO GRUPO – (Digite o nome) 

TURMA – (Digite sua turma) 

Alimentação, não exercício, é 'chave para combater obesidade' 

[...] os cientistas dizem que até 40% dos indivíduos com peso considerado normal enfrentarão 

anormalidades metabólicas associadas com a obesidade por causa de hábitos alimentares inadequados. 

Também observam que a obesidade representa "apenas a ponta do iceberg" dos efeitos adversos da 

má alimentação na sociedade. "Segundo o relatório sobre o peso global das doenças da (publicação 

científica) Lancet, uma dieta pobre já gera mais doenças que a inatividade física, o álcool e o fumo 

juntos." 

Para o cardiologista Aseem Malhotra, da Academy of Medical Royal Colleges, na Grã-Bretanha – um dos 

médicos que assinam o artigo – "uma pessoa obesa não precisa fazer nenhum exercício para perder 

peso, só precisa comer menos". 

"Minha maior preocupação é que a mensagem que está sendo transmitida ao público sugere que você 

pode comer o quanto quiser, desde que se exercite." [...] 

[...]Mark Baker, do Instituto Nacional de Saúde e Excelência do Tratamento, recomenda "uma dieta 

equilibrada em combinação com a atividade física". Para ele, seria uma "idiotice" abrir mão de uma coisa 

ou de outra. 
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A federação britânica de comidas e bebidas disse que "os benefícios da atividade física não são uma 

moda ou conspiração da indústria". 

"Um estilo de vida saudável deve incluir tanto uma dieta equilibrada quanto exercício físico", disse uma 

porta-voz. 

A indústria diz que se compromete com esse objetivo ao incluir informação nutricional nas embalagens 

e oferecer alimentos com menor teor de sal, açúcar e gordura. [...] 

BBC, Alimentação, não exercício, é 'chave para combater obesidade'. Disponível em: 

<http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2015/04/150423_obesidade_exercicio_pu> acesso em: 20 de abril de 2015. 

SITUAÇÕES PARA INVESTIGAÇÃO: De acordo com os depoimentos visualizados no fragmento da 

matéria, não é consenso no meio cientifico os benefícios e malefícios tanto da quantidade de ingestão 

de determinados tipos de alimentos e a frequência das atividades físicas como medidas efetivas para 

combater à diabetes e outros problemas associados aos maus hábitos alimentares. Diante disso, 

algumas questões tornam-se pertinentes: 

 As pessoas ao ingerirem alimentos industrializados, imaginam os riscos de doenças que possam 

estar associados ao consumo? Será que a quantidade pode influenciar os riscos? 

 Possuem o hábito de olhar a tabela nutricional do alimento? Conseguem entender as 

informações contidas no rótulo? Que tipo de alimentos é mais comum na dieta diária? 

 

Realize uma pesquisa por intermédio de questionário utilizando um universo amostral de 20 pessoas, os 

questionamentos citados acima ou propondo novos questionamentos referente à hábitos alimentares. O 

grupo deverá pesquisar sobre como montar um questionário e identificar os principais objetivos de 

utilização da ferramenta questionário. 

Critérios avaliados: 

 Utilização do grupo do EDMODO para discutir assuntos do trabalho; 

 Nível da discussão entre membros do grupo no EDMODO (Os alunos devem citar para qual 

membro está perguntando); 

 Organize as informações em forma de tabelas e gráficos; 

 Postagem das tabelas e gráficos em arquivo de WORD no espaço destinado a atividade no 

EDMODO;  

 Prazo de entrega.  
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APÊNDICE E – ATIVIDADE 03. FICHA AVALIATIVA DA APRESENTAÇÃO 
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APÊNDICE F – Gráficos 
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APÊNDICE G – Imagens referente à análise de conteúdo 
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APÊNDICE H – Sequência didática e manual do professor 

 

 

 

 

 

 




