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RESUMO 

O entendimento  dos  professores  sobre  as  principais  dificuldades  dos  estudantes  na 
aprendizagem  de  conceitos  biológicos  pode  auxiliá-los  na  utilização  de  novas 
estratégias  de ensino,  que sejam motivadoras,  possibilitando assim a construção do 
conhecimento e a aprendizagem de forma significativa. Novas estratégias de ensino são 
importantes  potencializadores  de  aprendizagem,  principalmente  quando  se  trata  de 
conteúdos abstratos e de difícil compreensão, como ocorre com o estudo da citologia. 
Assim, o objetivo deste trabalho consistiu da elaboração e  desenvolvimento  de uma 
unidade didática (UD) sobre a morfofisiologia da membrana plasmática, envolvendo 
um jogo didático digital como ferramenta de avaliação da aprendizagem. A pesquisa foi 
desenvolvida  com  36  estudantes  da  1ª  série  do  ensino  médio  na  Escola  Estadual 
Almirante Tamandaré- Extremoz/RN. O Percurso metodológico foi desenvolvido em 
cinco etapas:  1ª)  Elaboração e  planejamento  das  atividades  da  unidade  didática  de 
acordo  com o  calendário  escolar;  2ª)  Identificação  dos  conhecimentos  prévios  dos 
alunos; 3ª) elaboração de um jogo didático digital para compor a UD; 4ª) construção e 
aplicação  de  uma  UD  baseada  na  aprendizagem  significativa;  5ª)  avaliação  das 
possibilidades e limitações da UD. A metodologia utilizada apresenta alguns elementos 
da pesquisa-ação e para a coleta de dados foram utilizados questionários,  modelos, 
observação  participante,  além  do  desempenho  dos  estudantes  no  jogo  digital. Foi 
utilizada  a  análise  quanti-qualitativa  incluindo  alguns  elementos  da  análise  de 
conteúdo. Os resultados  demonstram que os estudantes do ensino médio apresentam 
um conhecimento  escasso sobre a  célula  e  sua morfofisiologia.  A unidade  didática 
contribuiu  para  a  aprendizagem  significativa  quanto  aos  conceitos  de  citologia 
estudados, além de sensibilizar os estudantes quanto ao desenvolvimento de  atitudes e 
procedimentos  positivos.  O jogo foi eficiente  para avaliar  a  aprendizagem além de 
despertar a motivação e participação dos estudantes na resolução de questões. Portanto, 
a Unidade didática explorando o jogo didático digital constituiu uma experiência de 
pesquisa em ensino que potencializou a construção de um produto educacional possível 
de ser utilizado no ensino básico considerando o ensino-aprendizagem de transporte de 
substâncias pela membrana plasmática.

Palavras-chaves:  dificuldade  na  aprendizagem,  estratégias  de  ensino,  jogo  didático 
digital, membrana plasmática.
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ABSTRACT

The understanding of teachers on the main difficulties their students face on learning 
biological concepts might aid them to adopt new motivating teaching strategies, thusly 
transforming  significantly  the  students’  learning  process  and  their  acquisition  of 
knowledge. New teaching strategies are important enhancers of the learning process, 
mainly when it comes to complex abstract concepts, as those which occur on the study 
of  Cytology.  This  way,  the  present  work aimed at  the  crafting  and application  of  a 
didactic  unit  (DU)  on  the  morphophysiology  of  the  plasma  membrane,  through  a 
educational  game as  learning  evaluation  tool.  This  research  was  conducted  with  36 
students of the freshman year of high-school at Almirante Tamandaré State School, in 
Extremoz/RN. The method application was developed in five stages: 1st) Crafting and 
planning the didactic unit’s exercises in accordance to the original school schedule; 2nd) 
Assessing students’ background knowledge; 3rd) Designing a digital educational game as 
part of the DU; 4th) Crafting and application of a DU based on the significant learning; 
5th) Evaluation of the potential and limitations of the DU. The methods used demonstrate 
some of the elements of the research-action. As for the data collection, questionnaires, 
models, participant observations, and the performance of the students in the digital game 
were used. A quantitative/qualitative analysis was used, including the content analysis. 
The  obtained  results  point  at  the  students’ scarce  knowledge  about  the  cell  and  its 
morphophysiology.  The  didactic  unit  contributed  to  a  significant  learning  of  the 
biological concepts discussed, and moreover, it  promoted a positive student behavior. 
The game was efficient to evaluate their learning and to engage students into problem 
solving. Therefore, the Didactic Unit exploring the digital didactic game constitutes a 
teaching research experience which led to the manufacturing of an educational product 
that can be used on elementary schools considering the teaching-learning of substance 
transportation through the plasmatic membrane.

Keywords: Learning difficulties, teaching strategies, digital game, plasma membrane.  
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1 INTRODUÇÃO

O processo de ensino aprendizagem possui  diferentes tipos de abordagens de 

ensino. Dentre estas abordagens estão o modelo tradicional e o modelo construtivista. 

No ensino tradicional, o agente ativo e detentor do conhecimento é o professor, o qual 

precisa transmitir os conteúdos para os alunos. Este tipo de metodologia, centrada no 

professor,  ainda  é  muito  utilizada  atualmente  nas  salas  de  aula,  gerando  uma 

aprendizagem  mecânica  quando  o  aluno  é  capaz  de  reproduzir  os  conteúdos 

transmitidos. 

Carneiro (2012) define bem o ensino tradicional, além de considerar o papel de 

cada participante deste método de ensino, da seguinte forma:

“O  método  tradicional  de  ensino-aprendizagem centra-se  no  ato  de 
transferir conhecimento. Considera o professor visto como portador de 
conhecimentos que devem ser repassados aos alunos, que, por sua vez, 
devem  decorá-los  para  logo  serem  conferidos  pelo  professor” 
(CARNEIRO, 2012, p. 2).

O ensino de Biologia precisa ser ministrado de modo que o estudante deixe de ser 

um mero ouvinte de aulas tradicionais, e o professor o transmissor de conteúdos que não 

estão ligados a realidade do aluno. 

Por  outro  lado,  de  acordo  com  os  pressupostos  epistemológicos  do 

construtivismo, o aluno é responsável pela construção do seu próprio conhecimento, e o 

professor  deixa  de  ser  um mero  transmissor  de  conteúdos,  passando  a  ser  o  agente 

auxiliador  do  processo  de  ensino-aprendizagem,  sendo  importante  e  necessário  a 

utilização de novas metodologias de ensino.  

Para fazer uso de novas estratégias de ensino, o professor precisa estar preparado 

e  conhecer,  principalmente,  os  conhecimentos  prévios  dos  seus  alunos em relação a 

determinados conceitos  biológicos,  que por  muitas  vezes  são considerados de difícil 

assimilação e aprendizado. Quando se tratam de conteúdos abstratos, desconexos de seu 

dia  a  dia,  diversas  atividades  propostas  em uma unidade  didática  podem facilitar  o 

processo de ensino-aprendizagem.

Pozo e Crespo (2009, p. 85-86) afirmam que existem condições para que ocorra 

uma aprendizagem construtiva, e dentre estes requisitos que podem estar relacionados 

aos aprendizes, são os conhecimentos prévios sobre o tema estudado e predisposição 

favorável  para a  compreensão.  Além disso,  deve-se observar  em relação ao material 

utilizado, sua organização interna e seu vocabulário e terminologia adaptados ao aluno. 
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Segundo  os  autores  o  material  utilizado  deve  estar  organizado  para  alunos,  cujos 

conhecimentos prévios e motivação devem ser levados em consideração, já que para eles 

obterem um aprendizado significativo  é  importante  o aluno relacionar  o material  de 

aprendizado com o conhecimento que o mesmo dispõe.

Apesar  da  ativação  dos  conhecimentos  prévios  ser  necessária  para  a 

compreensão, deve-se levar em consideração que não garante o aprendizado adequado 

dos novos conceitos apresentados (POZO; CRESPO, 2009, p. 87).    

“O objetivo do aprendizado significativo é que, na interação entre os 

materiais de aprendizagem (o texto, a experiência, a explicação, etc.) e 

os  conhecimentos  prévios  ativados  para  dar-lhe  sentido,  esses 

conhecimentos  prévios  sejam modificados,  fazendo surgir  um novo 

conhecimento;  contudo  com maior  frequência  do  que  a  explicação 

ausubeliana do aprendizado significativo faria supor, quando os alunos 

tentam compreender uma nova situação a partir de seus conhecimentos 

prévios, o que muda é essa nova informação, que é interpretada em 

termos dos conhecimentos prévios, sem que eles sofram praticamente 

nenhuma modificação” (POZO; CRESPO, 2009, p. 87).    

Moreira  (2011),  explica  que  “um  bom  ensino  deve  ser  construtivista,  estar 

centrado  no  estudante,  promover  a  mudança  conceitual  e  facilitar  a  aprendizagem 

significativa”. Esse é um dos maiores desafios do educador, tornar o processo de ensino-

aprendizagem significativo.    

 Aprender e ensinar, de modo que não sejam apenas meros processos de repetição 

e  acumulação  de  conhecimentos,  implica  em mobilizar  transformações  na  mente  de 

quem aprende para que sejam reconstruídas em nível pessoal, os produtos e processos 

culturais  com  o  fim  de  se  apropriar  deles,  constitui,  então,  uma  idéia  básica  do 

construtivismo, descrita por Pozo e Crespo (2009, p. 20). Desta forma, o aluno passa a 

ter  um  papel  ativo  no  processo  de  ensino-aprendizagem,  e  o  professor  constitui  o 

mediador deste processo.

De  acordo  com as  Orientações  Curriculares  para  o  Ensino  Médio  (BRASIL, 

2006, p. 30), a adoção de estratégias e propostas de atividades depende, na verdade, da 

capacidade do professor de perceber que o centro da aprendizagem é o aluno, que deixa 

de ser um mero receptor passivo das informações e passa a ser o elemento ativo de sua 

aprendizagem. 

 Pozo  e  Crespo  (2009,  p.  40),  afirmam  que  um  dos  principais  problemas 

enfrentados pelos professores no ensino médio, é que os alunos não estão interessados na 
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Ciência,  não querem se esforçar  e  nem estudar,  por  isso fracassam, já  que aprender 

Ciência é um trabalho intelectual complexo e exigente. Esses autores reforçam que a 

motivação é um dos problemas mais graves do aprendizado, não apenas em Ciência, mas 

em todas as áreas do conhecimento. Para eles sem motivação não há aprendizagem. Uma 

das maiores dificuldades apresentadas pelos professores é o de se planejar aulas que 

promovam o aprendizado.

Diversas  são  as  estratégias  e  atividades  recomendadas  pelas  Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (2006, p. 26),  que propiciam a instalação de uma 

relação dialógica em sala de aula, e podemos destacar algumas que, pelas características, 

podem  ser  privilegiadas  no  ensino  da  Biologia.  Exemplificam-se,  nesse  contexto: 

experimentação,  desenvolvimento  de  projetos,  jogos,  seminários,  debates,  estudo  de 

meio e simulação, etc. 

Portanto,  mediante  as  dificuldades  para  se  ensinar  conteúdos  de  Biologia 

voltados  para  o  estudo  da  célula,  uma  unidade  didática  com  diversas  atividades, 

incluindo um jogo didático digital,  poderá promover  a  motivação dos  alunos para o 

processo de ensino-aprendizagem. O aluno precisa ser alfabetizado cientificamente, para 

que ativamente participe do processo de construção do conhecimento e com capacidade 

de discutir criticamente ideias relacionadas ao seu dia a dia tornando-se aptos para a 

resolução de problemas voltados a sua realidade.

Diante do que foi exposto, percebe-se que o ensino de Ciências torna-se de difícil 

assimilação por parte dos estudantes em todos os níveis de ensino, e que uma unidade 

didática com diversas  atividades,  incluindo um jogo digital,  pode ser  um importante 

instrumento  para  aquisição  do  conhecimento.  Nesta  proposta,  será  apresentada  a 

seguinte questão foco: uma unidade didática, com jogo digital, é eficiente no processo de 

ensino-aprendizagem  de  conteúdos  relacionados  a  morfofisiologia  da  membrana 

plasmática?

 A unidade  didática  elaborada  nesta  pesquisa  tem  como  principal  objetivo 

apresentar ao estudante conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais relacionados 

à morfofisiologia da célula, favorecendo a compreensão da morfologia da célula e da 

morfofisiologia da membrana plasmática bem como os procedimentos para a utilização 

do microscópio na observação da célula animal. Para isto, foram utilizados exemplos do 

cotidiano do estudantes, como o uso de substâncias como água, glicose e drogas. Os 

conteúdos  conceituais,  procedimentais  e  atitudinais  que  norteiam a  elaboração  desta 

unidade  didática  são,  respectivamente:  1º)  o  que  é  célula,  membrana  plasmática, 
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morfofisiologia  da  membrana  plasmática,  transporte  de  substâncias  pela  membrana, 

transporte ativo e passivo, osmose e difusão; 2º) elaborar argumentos científicos frente a 

questões cotidianas, saber expressá-los de forma clara e concisa, resolver problemas que 

são comuns ao seu dia a dia, observar e interpretar dados; 3º)  valorizar o conhecimento 

novo, reconhecer a importância e vivenciar novos hábitos  quanto ao uso de substâncias 

que entram na célula, ter uma visão crítica diante de situações propostas pelo professor e 

maior socialização com os colegas de classe.

Tendo em vista a questão-foco apresentada, sugerem-se as seguintes hipóteses: (i) 

O uso de uma unidade didática com uma ferramenta de informática associada facilita a 

aprendizagem de conceitos de difícil aprendizagem; (ii) entender o funcionamento da 

membrana plasmática por meio de diferentes estratégias de ensino com utilização de 

jogos didáticos digitais enriquece o conhecimento dos alunos sobre os conteúdos, além 

de favorecer mudanças de atitudes, frente as questões sociais.

Para  sistematização  dos  conteúdos  informativos  da  pesquisa,  essa  dissertação 

encontra-se  dividida  em tópicos  incluindo:  aporte  teórico,  metodologia,  resultados  e 

discussões dos dados e as considerações finais.  

O primeiro tópico, relacionado à fundamentação teórica, explora argumentos em 

torno das dificuldades de aprendizagem dos alunos em relação a Biologia, que por se 

tratar  de  uma disciplina  de  difícil  aprendizagem, o professor  deverá  propor  diversas 

atividades que promovam a aprendizagem significativa. Neste tópico também apresenta 

se  a  importância  do  jogo  didático  digital  como  elemento  para  constituição  de  uma 

unidade didática, com fins avaliativos para processo de aprendizagem. 

Quanto  ao tópico  referente  ao  percurso  metodológico,  está  descrito  as  etapas 

ocorridas na pesquisa, a coleta e análise dos dados. No terceiro tópico, relacionado aos 

resultados e discussões da pesquisa, é notável a partir da observação dos dados que os 

alunos apresentam dificuldades de aprendizagem e que a unidade didática favorece a 

aprendizagem de conteúdos biológicos, além de que um jogo didático digital pode ser 

uma boa ferramenta de avaliação. E por último, as considerações sobre a importância da 

utilização de uma unidade didática no processo de ensino sobre a membrana plasmática 

e sua morfofisiologia e sua eficácia no processo de aprendizagem.
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2 JUSTIFICATIVA

Desde a minha graduação e o início da minha prática docente,  observo que é 

notável a falta de estímulo e interesse, por parte dos estudantes do ensino médio, em 

relação ao que é exposto em sala de aula, principalmente no que se refere ao estudo da 

célula e suas estruturas. Sejam os alunos da rede privada ou da pública, estes desafios 

são constantes, sendo essa última a mais afetada. 

Logo no primeiro  período da  minha graduação em Biologia  na  Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte foi proposto na disciplina de Biodiversidade I,  não 

somente a construção do conhecimento a respeito de táxons animais pouco estudados 

em  uma  perspectiva  lúdica.  Esses  trabalho  em  que  participei  como  coautora,  fui 

publicado nos Anais do I Seminário sobre

 Biodiversidade do Departamento de Botânica, Ecologia e Zoologia. UFRN em 

Natal/ RN no ano de 2008 e também nos Anais do Congresso Nordestino de Biólogos, 

realizado nos dias 2 a 5 de setembro, na cidade de João Pessoa/PB. Essa “experiência de 

construção do conhecimento em Zoologia” também foi resultado de uma pesquisa da 

professora Araújo-de-Almeida (2010) publicada na Revista Experiências em Ensino de 

Ciências pois a mesma descreve “uma vivência de pesquisa em campo e/ou descrevendo 

aspectos didáticos por meio do lúdico, ao explorar os conteúdos sobre táxons animais 

pouco estudados”.

Essas  dificuldades  de  aprendizado  dos  estudantes  foram  visualizadas 

primeiramente, no período de 2 anos em que passei no PIBID (Programa Institucional de 

Bolsa  de  Iniciação à  Docência)  como aluna  de  iniciação à  docência.  Este  programa 

propõe atividades que estimulam a aproximação do professor ao aluno, visando sempre a 

aprendizagem. Nesse período, foi possível a confecção de materiais diferenciados que 

auxiliassem a aprendizagem dos alunos em relação aos conteúdos de Biologia. Isso me 

estimulou para a aplicação desses instrumentos nas minhas metodologias de trabalho em 

sala de aula. 

Um dos produtos educacionais  (jogo didático) aqui  apresentados foi por mim 

idealizado desde o período que estive no PIBID, porém pensado com materiais  que 

fossem utilizados manualmente, como por exemplo, tabuleiro com uma célula onde os 

jogadores teriam em mãos pinos e dados. Porém ao observar em sala de aula que o 

interesse dos alunos era maior por jogos de aparelhos celulares e computadores do que 

os  artesanais,  além  de  aulas  que  sejam  mais  lúdicas  e  com  diversas  atividades 
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diferenciadas,  preferi  a  utilização  de  uma unidade  didática  com diversas  atividades, 

dentre essas, a confecção e a utilização de um jogo didático digital.  

As disciplinas de instrumentação para o ensino de Ciências e Biologia do curso 

de  Graduação  de  Biologia  na  UFRN,  o  PIBID,  e  algumas  disciplinas  de  conteúdos 

específicos  foram  significativos  para  minha  formação  como  professora  no  que  diz 

respeito a uma melhor preparação das aulas visando o maior interesse e aprendizagem 

por parte dos alunos, principalmente em relação aos conteúdos que são considerados de 

difícil aprendizagem. É notável que os alunos ficam mais participativos e motivados a 

aprender, quando são utilizadas novas metodologias de ensino. As aulas se tornam mais 

prazerosas e o processo de ensino-aprendizagem é realizado com maior êxito. 

Indubitavelmente,  um dos fatores que interferem na escassez de utilização de 

novas  metodologias  em  sala  de  aula  é  a  necessidade  de  um  maior  planejamento. 

Contudo, diante da minha carga horária de trabalho excessiva, é mais prático optar por 

continuar utilizando o quadro, o livro didático e a aula expositiva, entre outros, como 

principal método de ensino.  A experiência demonstra que isso desafia o processo de 

ensino-aprendizagem  de  conteúdos  considerados  de  difícil  aprendizagem.  Por 

necessitarem  ser  atividades  que  auxiliem  a  aprendizagem  de  forma  significativa,  é 

importante  identificar  o que os alunos conhecem para a partir  daí,  planejar  as aulas 

visando a desconstrução de possíveis concepções alternativas dos alunos a respeito do 

tema estudado.

É notável que quando os conteúdos estudados pelos alunos o distancia da sua 

realidade, pode gerar desinteresse pela matéria, que é visualizada de forma desvinculada 

das problemáticas vivenciadas pelos estudantes, ou seja, o aluno não consegue utilizar os 

conteúdos estudados em sala de aula no seu cotidiano, já que não verifica relação entre 

os mesmos. Sendo desta forma os conteúdos atitudinais e procedimentais prejudicados 

no processo de ensino.  

Desta forma, é importante a utilização de diferentes atividades, incluindo jogos 

didáticos, pois estes são facilitadores da apropriação dos conhecimentos. A frequência 

com que são utilizados esses tipos de metodologias em sala de aula é muito limitada, 

pontual e isolada, apesar de ter conquistado um grande espaço na vida dos estudantes. 

Para se utilizar o lúdico na educação, o professor precisa estar preparado para realizá-lo. 

Para melhorar a prática de ensino, é necessário uma constante formação, em busca de 

um saber mais qualificado.
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Para isso, já que o jogo se constitui uma ferramenta importante no processo de 

ensino-aprendizagem, é necessário que haja um maior investimento na formação dos 

professores,  para  que estes  sejam capazes  de utilizar  este  mecanismo para favorecer 

assim uma aprendizagem significativa e prazerosa. O jogo, em si, auxilia na construção 

do conhecimento, e esse é o real motivo da aprendizagem.

Contudo, se a utilização de novos métodos de ensino são importantes para um 

melhor  processo de ensino-aprendizagem, foi construída nesta  pesquisa uma unidade 

didática  com  a  utilização  de  diversos  métodos  ativos  voltados  para  o  estudo  da 

membrana plasmática, com a finalidade de auxiliar os alunos no processo de construção 

do conhecimento e um jogo didático digital para compor e avaliar a UD. 

Diante da minha vivência em sala de aula e no PIBID, é possível concluir que 

uma  unidade  didática  com  diferentes  atividades  motivadoras  e  atrativas  aplicadas, 

podem promover  uma  maior  aproximação  dos  alunos  aos  conteúdos  estudados,  por 

exemplo, estudar o transporte de substâncias  pela membrana da célula animal. Neste 

trabalho,  foram  utilizadas  substâncias  que  são  comuns  e  de  fácil  entendimento  em 

relação  ao  cotidiano  e  contexto  social  no  qual  o  estudante  está  inserido.  As  duas 

primeiras substâncias abordadas foram a água e a glicose por se tratarem de elementos 

essenciais para a vida. A terceira substância foi a maconha, por ser uma problemática de 

ordem social, com ocorrências entre alunos que frequentam escolas e são usuários dessa 

droga, incluindo, até mesmo, seus familiares. Além disso, visualizam-se comentários que 

o uso contínuo e exagerado deste elemento não traz prejuízos ao organismo, sendo, por 

isso,  necessária  a  sensibilização  destes  estudantes  quanto  aos  riscos  decorrentes  da 

utilização desta droga. 
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3 OBJETIVOS

        

       OBJETIVO GERAL

Avaliar a eficácia de uma unidade didática por meio da utilização de um jogo 

didático digital na aprendizagem da morfofisiologia da membrana plasmática de 

células animais, nas séries de primeiro ano do ensino médio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

− Identificar os conhecimentos prévios dos alunos do ensino médio a  respeito do 

transporte de substâncias por meio da membrana plasmática da célula animal;

− Desenvolver  um  jogo  didático  digital  para  compor  a  unidade  didática 

contribuindo para a compreensão de conceitos de citologia;

− Elaborar e desenvolver uma unidade didática a respeito da membrana plasmática;

− Avaliar a unidade didática com a utilização do jogo didático.
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.1 Dificuldades de aprendizagem em Biologia 

A disciplina de Biologia envolve conteúdos abstratos e, muitas vezes, de difícil 

compreensão  e,  ainda  hoje,  sofre  influência  da  abordagem  tradicional  do  processo 

educativo,  na qual prevalece à transmissão-recepção de informações,  que acarreta na 

dissociação  entre  conteúdo,  realidade  e  a  memorização  (Campos  et  al.,  2002).  Para 

Kishimoto  (1996),  o  professor  deve  rever  a  utilização  de propostas  pedagógicas 

passando  a  adotar  em  sua  prática  aquelas  que  atuem  nos  componentes  internos  da 

aprendizagem, já que estes não podem ser ignorados quando o objetivo é a apropriação 

de conhecimentos por parte do aluno.

Pozo (2004) afirma que a sociedade vive momentos  paradoxais  em relação a 

aprendizagem, existem cada vez mais pessoas com dificuldades para aprender aquilo que

a sociedade exige delas, o que, em termos educacionais, costuma ser interpretado como 

um crescente fracasso escolar.

A dificuldade  de  aprendizagem,  em relação  aos  conteúdos  de  Biologia,  estar 

relacionado com a falta de sucesso dos estudantes. A dificuldade na aprendizagem desses 

conteúdos  será  entendida  tanto  como reflexo  dos  conhecimentos  prévios  mal 

organizados,  resultantes  da  falta  de compreensão  dos  conteúdos  conceituais 

estruturadores do conteúdo de Biologia, quanto da expressão das concepções errôneas 

sobre os conteúdos biológicos (DIAS E NÚÑES, 2010).

Dias e Núñes (2010) afirmam que as dificuldades de aprendizagem podem surgir 

a partir de diferentes fatores e dentre estes estão: os componentes didático-pedagógicos,

permeados  pela  ação docente e  a  participação do livro  didático,  que influenciam no 

surgimento  dessas  dificuldades;  a  participação  das  concepções  alternativas  no 

surgimento dessas dificuldades e a dificuldade implícita nos conteúdos de Biologia, dada 

a  complexidade  dos  conceitos  e  indução  ao  erro  que  o  estudante  comete durante  a 

avaliação.

Das dificuldades apresentadas pelos estudantes os autores evidenciam também 

que estão:
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…  as  que  se  expressam  como  conseqüência  da  deficiência  na 
aprendizagem  conceitual  apresentada  pelos  professores,  as  quais 
poderão  ser transferidas  aos  estudantes.  A  constatação  quanto  à 
compreensão  equivocada  dos  conteúdos  da Biologia,  originária  da 
leitura dos livros didáticos indicou que as falhas no entendimento dos 
textos  de  Ciências  podem  ser  um  problema  tão  importante  no 
surgimento das dificuldades de aprendizagem quanto às dificuldades 
decorrentes da não compreensão dos temas abordados durante o ensino 
dos conteúdos em sala de aula. Também pode ser entendida tanto como
reflexo  dos  conhecimentos  prévios  mal  organizados,  resultantes  da 
falta  de compreensão/aprendizagem  dos  conteúdos  conceituais 
estruturadores  do  conteúdo de  Biologia,  quanto  da  expressão  das 
concepções errôneas sobre os conteúdos biológicos (DIAS E NÚÑES, 
2010).

Para Campos e Nigro (2009, p.36), a definição mais coerente de conteúdo é tudo 

aquilo que é passível de aprendizagem. Esses conteúdos podem esta divididos em três 

tipos: conceituais, procedimentais e atitudinais. 

Os conteúdos conceituais são aqueles que se referem ao conhecimento construído 

ao longo do tempo pelo homem. Os procedimentais estão relacionados a utilização de 

métodos  e  técnicas.  E  os  conteúdos  atitudinais   se  remetem aos  comportamentos  e 

atitudes dos alunos que se acredita favorecer o aprendizado de conteúdos procedimentais 

e conceituais (CAMPOS; NIGRO, 2009, p. 37- 43). 

Legey et al. (2012, p.205), em sua pesquisa, indicam que um dos conteúdos de 

grande nível de abstração e complexidade é o conceito de célula e seu metabolismo. 

Conceitos referentes à área de biologia celular são abordados durante várias fases de 

formação  escolar  do  indivíduo.  Esses  conteúdos  são  estudados  desde  o  ensino 

fundamental.  Um dos fatores que têm prejudicado a aprendizagem dos conteúdos de 

Biologia são os  termos científicos.  Muitas  vezes  considerados  desnecessários  para o 

ensino desta disciplina, o que configura um erro, pois é preciso que o professor tente 

apresentá-los aos seus alunos da forma correta e sempre difunda o seu significado. As 

autoras  afirmam  que  muitas  das  vezes  os  professores  deixam  de  abordar  alguns 

conteúdos de Biologia por considerarem desnecessário, mas que, para elas é um erro já 

que todos os conceitos precisam ser abordados.

De  acordo  com Pedrancini  et  al.  (2007),  quando  se  toma como referência  o 

ensino de Biologia, existem pesquisas sobre a formação de conceitos que demonstram 

que estudantes da etapa final da educação básica apresentam dificuldades na construção 

do pensamento biológico, mantendo ideias alternativas em relação aos conteúdos básicos 

desta disciplina, tratados em diferentes níveis de complexidade no ensino fundamental e 

médio.
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Uma pesquisa realizada por pesquisadores em ensino da Universidade federal do 

Rio Grande do norte, Petrovich et al. ( 2014, p. 370), apontam que o ensino de Biologia 

deve ser contextualizado e adaptado à realidade do aluno tornando-o agradável, e deve 

ser utilizado também estratégias e ferramentas capazes de facilitar o ensino por se tratar 

de  conteúdos  abstratos,  já  somente  aulas  expositivas  não  alcançam  por  completo  o 

objetivo da aprendizagem. Os autores Petrovich et al. (2014, pag. 372) apontam também 

que conteúdos que envolvem citologia são os mais difíceis de se ensinar, sendo também 

desta forma mais difíceis de se aprender, já que possuem as seguintes características:

Muitos  conteúdos  da  biologia  possuem  uma  característica 
interdisciplinar  e  necessitam  estar  ancorados  em  conhecimentos 
prévios  para  que  possam  ser  compreendidos  de  maneira  adequada. 
(PETROVICH et al.,2014, p. 372)

Pozo (2009, p. 19) aborda que as maiores dificuldades apresentadas em relação 

ao ensino de ciências é que tem se mantido um tipo de educação científica em que 

conteúdos, atividades de aprendizagem e avaliação continuam de forma tradicional, onde 

o currículo não mudou, enquanto a sociedade ao qual o aluno está inserido mudaram.

A  pesquisa  realizada  Dias  e  Núñes  (2010),  a  respeito  dos  resultados  dos 

estudantes nas provas de Biologia do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande 

do  Norte  (2001  a  2008)  relacionados  a  dificuldades  de  aprendizagem  dos  diversos 

conteúdos e dentre as áreas dos conteúdos que abrangem os conceitos em Genética, a 

Célula  e  Biotecnologia,  são  as  classificadas  como áreas mais  críticas  em termos  de 

dificuldade na aprendizagem.

De acordo com Moreira (2011, p. 43), alguns conteúdos que são ensinados pelos 

professores que devem ser copiados e aprendidos  pelos alunos,  estes por sua vez se 

utilizam destes conhecimentos como informações a serem memorizadas, que devem ser 

reproduzidas  nas  avaliações  e  logo  após,  esquecidas.  Esse  tipo  de  aprendizagem  é 

considerada mecânica, e o professor é a penas o narrador.

Também de acordo com Pozo (2009, p. 78), mesmo sendo o conceito estudado 

tradicionalmente, é necessário que se faça uma análise das dificuldades que podem trazer 

sua aprendizagem, a fim de melhor superá-las. Mas por se tratar de conteúdos abstratos e 

de  difícil  compreensão  é  necessário  que  o  professor  se  utilize  de  novas  estratégias 

didáticas de ensino, a fim de motivar seus alunos no aprendizado.

É  recomendável  que  o  ensino  de  Ciências  precisa  ser  realizado por  meio  de 

atividades  de  investigação,  de  modo  que  o  estudante  treine  habilidades  de  um 
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pesquisador, e não um mero ouvinte de aulas tradicionais, onde o professor é transmissor 

de  conteúdos  desconexos  com  a  realidade.  O  estudante,  neste  caso,  precisa  ser 

alfabetizado cientificamente, para que ativamente participe do processo de construção do 

conhecimento e que adquira capacidade para discutir criticamente ideias relacionadas ao 

seu dia a dia e torne-se apto para resolução de problemas voltados a sua realidade.

Diante  de  várias  dificuldades  de  aprendizado em Biologia  apresentadas  pelos 

alunos, para Sanmartí (2000, p. 02) elaborar e colocar em prática uma unidade didática é 

decidir  o  que  e  como  deve  ser  ensinado,  sendo  esta  a  atividade  realizada  pelos 

professores já que materializam suas ideias e intenções educacionais.  Mesmo “Com as 

novas visões sobre a aprendizagem e sobre o ensino segundo a qual são os próprios 

alunos que constroem o seu conhecimento, papel do professor é promover este processo 

construtivo, que necessariamente será diferente para cada aluno e cada grupo de classe” 

Sanmartí (2000, p. 02).    

Nesta perspectiva, Damis (2006) afirma que no ensino por uma unidade didática, 

a organização da aula deve ser a partir da percepção da realidade pelo aluno e supõe uma 

atitude do professor diante da classe para desenvolver o ensino e a aprendizagem. Para 

isso, o professor acolhe os interesses do aluno e propicia que eles se comprometam com 

seu desenvolvimento pessoal,  revisem a aprendizagem e exercitem a autoavaliação e 

aperfeiçoamento constante.

“A unidade  didática  como  técnica  de  ensino  aborda  relações  de 
interdependência  entre  elementos  básicos  que  integram  o  ato  de 
ensinar:  os  objetivos,  o  conteúdo,  a  metodologia,  os  recursos  e  a 
avaliação.  Por  meio  dessa  técnica,  os  professores  programam  o 
trabalho e decidem sobre os objetivos pretendidos, as atividades para 
enriquecer as experiências e os estudos dos alunos e a avaliação que 
acompanha todo o processo” (DAMIS, 2006).

Em  primeiro  lugar,  o  material  de  aprendizagem  deve  ser  potencialmente 

significativo.  Em segundo,  é  necessário  existir  um  mecanismo  de  aprendizagem 

significativa (AUSUBEL, 2000, p. 17).

Nesta perspectiva, Ausubel (2000, p. 20) afirma que “o equipamento cognitivo 

humano, ao contrário do de um computador, não consegue lidar de modo eficaz com as 

informações relacionadas consigo numa base arbitrária e literal, apenas se conseguem 

interiorizar  tarefas de aprendizagem relativamente simples e  estas apenas conseguem 

ficar retidas por curtos períodos de tempo, a não ser que sejam bem apreendidas”.

Ausubel (2000, p. 24) explica que a aprendizagem significativa constitui apenas a 

primeira  fase  de  um  processo  de  assimilação  mais  vasto  e  inclusivo,  que  também 

27



consiste na própria fase sequencial natural e inevitável da retenção e do esquecimento. A 

Teoria da Assimilação explica a forma como se relacionam de modo selectivo, na fase de 

aprendizagem, novas ideias potencialmente significativas do material de instrução com 

ideias  relevantes,  e,  também,  mais  gerais  e  inclusivas (bem  como  mais  estáveis), 

existentes (ancoradas) na estrutura cognitiva.

O processo de assimilação na aprendizagem significativa colocado por  Ausubel 

(2000, p. 24) incluem: 

(1)  ancoragem  selectiva  do  material  de  aprendizagem  às  ideias 
relevantes  existentes  na  estrutura  cognitiva;  (2)  interacção  entre  as 
ideias  acabadas  de  introduzir  e  as  ideias  relevantes  existentes 
(ancoradas),  sendo  que  o  significado  das  primeiras  surge  como  o 
produto  desta  interacção;  e  (3)  a  ligação  dos  novos  significados 
emergentes com as ideias ancoradas correspondentes no intervalo de 
memória (retenção). (AUSUBEL, 2000, p. 24)

É o fortalecimento  de  aspectos  relevantes  da  estrutura  cognitiva  que  se  pode 

facilitar a nova aprendizagem e retenção (AUSUBEL, 2000, p. 24).

Em relação ao aprendizado, Vigotski (2010, p. 92-93) afirma que este é mais do 

que  a  aquisição  da  capacidade  para  pensar;  é  a  aquisição  de  muitas  capacidades 

especializadas para pensar sobre várias coisas. Enfatiza também que o aprendizado não 

altera a capacidade global do homem de focalizar a atenção. No entanto, desenvolve 

várias capacidades de focalizar a atenção sobre várias coisas. Para ele o aprendizado 

deve  ser  combinado  de  alguma  forma  com  o  nível  de  desenvolvimento  da  criança 

(VIGOTSKI, 2010, p. 95).  

Existem  diversas  estratégias  de  ensino  utilizadas  em  unidades  didáticas  que 

favorecem a aprendizagem significativa, dentre elas, estão, o uso de texto de divulgação 

científica, atividade experimental (laboratório), e modelos biológicos.

Segundo pesquisa realizada por Perticarrari, et. al. (2010), foi possível observar 

que  o uso de um texto de divulgação científica adequadamente planejado, com uma 

preparação  prévia  para  leitura  e  associado  ao  papel  do  professor,  interferindo  no 

processo cognitivo, possibilita que o aluno supere o nível de conhecimento de definições 

e fatos, alcançando níveis cognitivos mais complexos, importantes para a aprendizagem 

significativa de forma geral.

Neste caso é importante que os professores não só percebam o potencial didático 

dos textos apresentados nos livros didáticos, mas também de outros textos que estejam 

mais próximos da leitura espontânea de seus alunos, proporcionando aos estudantes o 
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aumento  gradativo  na  capacidade  de  compreensão  dos  materiais  lidos  (FERREIRA; 

QUEIROZ, p. 212).

Outra estratégia de ensino que facilita o processo de aprendizagem é o uso de 

atividades experimentais, que de acordo com Gaspar e Monteiro (2005), tem como o 

fator mais importante, a motivação ou interesse que desperta e que pode predispor os 

alunos para a aprendizagem.

 Segundo os autores, esse tipo de estratégia apresenta dificuldade comum para a 

sua realização, desde a falta de equipamentos até a inexistência de orientação pedagógica 

adequada.  “A realização  de  experimentos,  em  Ciências,  representa  uma  excelente 

ferramenta para que o aluno faça a experimentação do conteúdo e possa estabelecer a 

dinâmica  e  indissociável  relação  entre  teoria  e  prática  (BEVILACQUAA;  SILVA, 

2007)”.

Nas  Orientações  Curriculares  para  o  Ensino  Médio  (2006)  destacam-se  as 

principais recomendações em relação às atividades experimentais, e explicam-se que as 

mesmas devem partir de um problema, de uma questão a ser respondida. Observam-se 

neste documento que: “Cabe ao professor orientar os alunos na busca de respostas. As 

questões  propostas  devem  propiciar  oportunidades  para  que  os  alunos  elaborem 

hipóteses, testem-nas, organizem os resultados obtidos, e reflitam sobre o significado de 

resultados  esperados  e,  sobretudo,  o  dos  inesperados,  e  usem as  conclusões  para  a 

construção  do  conceito  pretendido.”  Sugerem  também  que  os  experimentos  não 

necessariamente  necessitam  de  laboratório  moderno  com  muitos  aparatos,  mas  que 

experimentos simples podem também levar a importantes descobertas. 

Podemos  citar  também  como  importantes  as  atividades  motivadoras  que 

promovem  a  aprendizagem  significativa,  incluindo  o  uso  de  modelos  didáticos 

biológicos. Alguns estudos expõem o envolvimento e participação ativa dos estudantes 

na produção de modelos didáticos biológicos e a forma como este processo auxilia na 

construção  do conhecimento,  favorecendo  a  obtenção  de  habilidades  que  podem ser 

aplicadas no seu cotidiano (CLEMENT, 2000).  

Clement  (2000)  afirma  que  os  novos  modelos  qualitativos  podem  entrar  em 

conflito  com modelos  intuitivos  preexistentes,  exigindo  uma mudança  conceitual  ou 

reorganização  em  relação  a  estrutura  estudada,  já  que  os  alunos  podem  estar 

acostumados a aprender a um nível mais superficial.

Utilizar modelos é uma forma do homem explicar o mundo a sua volta, sendo 

isso denominado de modelos mentais (DELLA JUSTINA et al., 2003). Para os autores o 
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modelo didático corresponde a uma representação figurativa que traduz a realidade mais 

concreta, tornando-a mais compreensível ao estudante. 

4.2 O jogo digital como ferramenta didática

Diante  das  dificuldades  enfrentadas  pelos  professores  ao  ensinar  conceitos 

biológicos e de os alunos aprenderem os mesmos, se faz necessário a utilização de novos 

métodos de ensino que chamem a atenção dos estudantes e os estimulem ao aprendizado. 

Dentre  diferentes  estratégias  encontram-se  em  Araújo_de_Almeida  (2010)  alguns 

exemplos  de  atividades  lúdicas  que  foram  desenvolvidas  no  percurso  do  ensino  de 

Zoologia,  mas  que  são  passíveis  de  serem  desenvolvidas  em  outras  áreas  do 

conhecimento.

Uma das  importantes verificações  citadas  por Huizinga (2000) em relação ao 

“jogo se baseia na manipulação de certas imagens, numa certa "imaginação" da realidade 

(ou  seja,  a  transformação  desta  em imagens),  nossa  preocupação  fundamental  será, 

então,  captar o valor e o significado dessas imagens e dessa "imaginação".” O autor 

enfatiza que é importante compreendê-lo como fator cultural da vida. “o jogo situa-se 

fora da sensatez da vida prática, nada tem a ver com a necessidade ou a utilidade, com o 

dever ou com a verdade”. (HUIZINGA, 2000, p. 115)

Algumas características do jogo podem ser apontadas por Huizinga (2000), sendo 

estas: 1) ser livre, de ser ele próprio liberdade; 2) o jogo não é vida "corrente" nem vida 

"real"; 3) O jogo distingue-se da vida "comum" tanto pelo lugar quanto pela duração que 

ocupa. Possui um caminho e um sentido próprios.

O jogo também pode ser utilizado na educação. As atividades lúdicas podem ser 

um grande aliado do professor no processo de ensino-aprendizagem, já que promovem 

um ambiente inovador e interativo. É o que recomendam Campos et al., (2002):

consideramos que a apropriação e a aprendizagem significativa de 
conhecimentos são facilitadas quando tomam a forma aparente de 
atividade  lúdica,  pois  os  alunos  ficam  entusiasmados  quando 
recebem a proposta de aprender de uma forma mais interativa e 
divertida, resultando em um aprendizado significativo (CAMPOS et 
al., 2002).

Outra  importante  vantagem,  no  uso  de  atividades  lúdicas,  é  a  tendência  em 

motivar o aluno a participar espontaneamente na aula. Acrescenta-se a isso, o auxilio do 

caráter lúdico no desenvolvimento da cooperação, da socialização e das relações afetivas 

e, a possibilidade de utilizar jogos didáticos, de modo a auxiliar os alunos na construção 

do  conhecimento  em  qualquer  área  (PEDROSO,  2009).  Se  trata  de  uma  atividade 
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agradável,  que  proporciona  um  relaxamento  das  tensões  da  vida  quotidiana 

(HUIZINGA, 2000, p. 145).

Mas para Gros (2009, p. 253), a maioria dos jogos educativos são concebidos 

com o objetivo de transmitir currículo e enfatizar o material que as necessidades dos 

alunos aprender mais do que o contexto da experiência. Por esta razão, jogos educativos 

eles  não  são  muito  populares  entre  as  crianças  tendem  a  não  apresentar  contextos 

imersão adequado.

Mediante o jogo didático, vários objetivos podem ser atingidos, relacionados à 

cognição  (desenvolvimento  da  inteligência  e  da  personalidade,  fundamentais  para  a 

construção de conhecimentos); afeição (desenvolvimento da sensibilidade e da estima e 

atuação no sentido de estreitar laços de amizade e afetividade); socialização (simulação 

de vida  em  grupo);  motivação  (envolvimento  da  ação,  do  desfio  e  mobilização  da 

curiosidade) e criatividade (MIRANDA, 2001).

Por isso, Lima e Moita (2011, p. 132) sugerem a utilização de metodologias que 

façam uso de jogos já  que desperte  o  estudante para a  aprendizagem dos conteúdos 

escolares,  tendo  por  via  um  recurso  tecnológico  atrativo  e  prazeroso  para  o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas. 

Para as autoras os jogos virtuais devem, então, ser trabalhados numa perspectiva 

crítica,  para  gerar  conhecimento,  mostrando  aos  educandos  que  o  jogo  pode  estar 

presente no processo de ensino e aprendizagem e que se entrelaça com a sua realidade 

(p.  141).  Além  de  que  deve-se  considerar  que  o  jogo  consiga  um  ambiente  de 

aprendizagem divertido e interativo,  via utilização dos recursos tecnológicos, o fazer 

educativo deve possibilitar o desenvolvimento de competências e habilidades, associadas 

à realidade de cada aluno, tendo em vista sua inserção social (LIMA; MOITA, 2011, p. 

147).

De acordo com Savi e Ulbricht (2008), os jogos educacionais podem se tornar 

auxiliares  importantes  do  processo  de  ensino  e aprendizagem,  por  proporcionarem 

práticas educacionais atrativas e inovadoras, onde o aluno tem a chance de aprender de 

forma  mais  ativa,  dinâmica  e  motivadora. Eles  apresentam  alguns  benefícios 

encontrados na utilização de jogos em relação ao processo de ensino-aprendizagem, e 

dentre eles estão: o efeito motivador,  facilitador do aprendizado, desenvolvimento de 

habilidades cognitivas, aprendizado por descoberta,  experiência de novas identidades, 

socialização,  coordenação  motora  e  comportamento  expert.  Mas  também os  autores 

apresentam os pontos negativos de utilização de jogos digitais educacionais, dentre eles 
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estão o alto custo para a confecção deste material tendo em vista que necessita emprego 

de várias áreas da computação além da participação de artistas gráficos e de os jogos 

serem simples em relação aos jogos de entretenimento que são mais sofisticados.

Outra característica negativa aponta por Gros (2009, p. 253), é que a maioria dos 

jogos educativos são concebidos com o objetivo de transmitir conteúdos curriculares e o 

material enfatiza mais a necessidade dos alunos em relação a aprendizagem do que o 

contexto da experiência. Por esta razão, jogos educativos não são muito populares entre 

as crianças tendem a não apresentar contextos imersão adequado.

No que se refere a abstração e maior complexidade dos conteúdos de Biologia 

Melo  (2014)  aconselha  trabalhar  com  esses  conteúdos  em  séries  com  alunos  mais 

maduros, no jogo este conselho tem importância para a manutenção dos jogadores e da 

diversão destes. É importante que o professor nivele a situação problemática proposta, 

com a finalidade de que todos os estudantes participem. 

 Para  Gros  (2009,  p.  253),  o  objetivo  fundamental  dos  jogos  sérios  é  criar 

ambientes de aprendizagem que permita fazer experiências com problemas reais através 

de jogos de vídeo. Um dos melhores aspectos educacionais do jogo é a capacidade de 

refletir sobre questões de ordem social (MELO, 2014). 

Na atualidade, não é somente os alunos que apresentam dificuldades no estudo de 

citologia,  mas  também,  alguns  professores  sentem-se  desafiados,  ao  desenvolverem 

estratégias de ensino para estudo da célula por serem assuntos complexos e de difícil 

assimilação.  Superar  esses  entraves  exige esforços  de uma coletividade engajada em 

promover competências emancipadoras dos saberes. Huizinga (2000) afirma que “a vida 

social moderna está sendo cada vez mais fortemente dominada por uma característica 

que tem alguma coisa em comum com o jogo e dá a ilusão de um fator lúdico fortemente 

desenvolvido”.

Ausubel  (2000)  explica  que,  para  ocorrer  a  aprendizagem  por  recepção 

significativa,  é  necessário  o  envolvimento,  principalmente,  da  aquisição  de  novos 

significados  a  partir  de  material  de  aprendizagem  apresentado,  sendo  esse 

potencialmente significativo para a aprendizagem. Essa relação exige um mecanismo de 

aprendizagem significativa, e um material potencialmente significativo para o aprendiz. 

É importante que a estrutura cognitiva particular do aprendiz contenha ideias ancoradas 

relevantes, com as quais se possa relacionar o novo material (AUSUBEL, 2000).

Quanto à relação entre o material utilizado em sala de aula e a aprendizagem 

significativa, Ausubel (2000) também afirma que “no processo de subsunção, as ideias 
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subordinantes preexistentes fornecem ancoragem à aprendizagem significativa de novas 

informações”. 

A aprendizagem significativa, neste caso, caracteriza-se pela interação cognitiva 

entre o novo conhecimento e o conhecimento prévio”. Por isso é importante entender 

que  “o  conhecimento  prévio  é,  isoladamente,  a  variável  que mais  influencia  a 

aprendizagem.  Em  última  análise,  só  podemos  aprender  a  partir daquilo  que  já 

conhecemos (MOREIRA, 2000).”

Moreira (2000) explica que, “na aprendizagem significativa, o aprendiz não é um 

receptor passivo. Longe disso. Ele deve fazer uso dos significados que já internalizou, de 

maneira  substantiva e  não  arbitrária,  para  poder  captar  os  significados  dos  materiais 

educativos. O aprendiz  constrói  seu  conhecimento,  produz  seu  conhecimento.”  Ele 

evidencia também que para que esta aprendizagem ocorra, é necessário que o aprendiz 

apresente uma pré- disposição para aprender.

Para Ausubel (1982), o conhecimento significativo é aquele que interage com os 

elementos  cognitivos  prévios  de  quem produz este  conhecimento  (o  aluno),  com os 

conceitos  que  compõem  os  novos  conceitos,  tecendo  relações  entre  eles.  O  sujeito 

redefine e resignifica os conceitos ensinados à luz de seus conhecimentos anteriores, 

indicando compreensão.

A aprendizagem  significativa  está  ligada  a  inter-relações  dos  conhecimentos, 

ligados também aos conhecimentos prévios dos alunos.  Dessa forma, as informações 

adquiridas em uma aprendizagem significativa são uma interpretação, uma representação 

do mundo formadora de um modelo mental. Esta afirmação conduz ao entendimento de 

que os alunos não são acumuladores de informação transmitida pelo professor, mas sim 

construtores ativos de seu conhecimento (AUSUBEL, 1976, 1982; GRECA, 2005). De 

acordo  com  Moreira  (2006),  alguns  estudos  da  psicologia  cognitiva  dizem  que  as 

pessoas  não  apreendem o mundo  de  forma  direta,  e  sim de  representações  que  são 

construídas em suas mentes.

No  dia  a  dia  os  professores,  em  sala  de  aula,  se  deparam  com  algumas 

dificuldades, como por exemplo, a falta de estrutura física das escolas que proporcionem 

aulas  práticas  importantes  para  o  estudo  da  membrana  plasmática  além de  recursos 

financeiros  que auxiliem na confecção destas atividades, os professores também não 

estão capacitados para ministrarem aulas que estavam ligadas a novas metodologias de 

ensino, e nem preparados para fazerem atividades de baixo custo. É importante destacar 

que:
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“...  professores  mais  bem qualificados para saber  o que estão ensinando e 
materiais didáticos de melhor qualidade sejam aliados na tarefa de colaborar 
com a  transposição  didática  e  seu  propósito  de  facilitar  e  não dificultar  a 
aprendizagem (FRANZOLIN, 2007)”.

Segundo  Chevallard  (1991),  a  Transposição  Didática  é  entendida  como  um 

processo no qual um conteúdo do saber que foi designado como saber a ensinar sofre, a 

partir daí, um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto para ocupar 

um lugar entre os objetos de ensino. O trabalho que transforma um objeto do saber a 

ensinar em um objeto de ensino é denominado Transposição Didática. O professor de 

Biologia será capaz de realizá-la com competência, a partir do momento em que domine 

o conteúdo a ser abordado e busque novas alternativas de ensino com uso de tecnologia 

(FRANZOLIN, 2007).

Para Gil-Pérez e Carvalho (2000, p. 24), acrescentam que o conhecimento das 

relações entre ciência, tecnologia e sociedade está entre os principais aspectos a serem 

priorizados na formação de professores. Nesse aspecto, os professores precisam estar 

preparados para mediar o conhecimento de Ciência e Tecnologia, sempre relacionando a 

sociedade.

Dentre  as  atividades  relacionadas  à  tecnologia,  está  o  jogo  que  deve  ser 

planejado, com objetivos a serem atingidos, e não somente como gerador de motivações, 

ou seja, além do lúdico, pode ser ferramenta de aprendizagem e avaliação do processo de 

ensino-aprendizagem. Como explica Moran (2005):

[...] as tecnologias permitem um novo encantamento na escola, ao abrir 
suas paredes e possibilitar que os alunos conversem e pesquisem com 
outros alunos da mesma cidade, país ou do exterior,  no seu próprio 
ritmo. 

De acordo  com os  PCNs (2006),  o  papel  do  professor  é  possibilitar  que,  ao 

acessar a informação, o aluno tenha condições de decodificá-la, interpretá-la e, a partir 

daí, emitir um julgamento. O professor de Biologia se depara, também, com uma outra 

tarefa: conduzir o educando à compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 

processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, outro dos objetivos do ensino 

médio. Por um lado, temas próprios da Biologia fazem parte cada vez mais do dia-a-dia 

das pessoas e das decisões que devem tomar, individual ou coletivamente.

5 PERCURSO METODOLÓGICO  
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Foi realizada uma pesquisa com abordagem qualitativa, de cunho descritivo, já 

que seriam analisados os processos vivenciados pelos sujeitos, sendo do tipo pesquisa-

ação, que procura unir a pesquisa à ação ou prática, isto é desenvolver o conhecimento e 

a compreensão como parte da prática (ENGEL, 2000,  p. 182) de caráter descritivo.

Dentre  as  cinco  modalidades  de  pesquisa-ação  a  que  mais  se  adequou  aos 

objetivos deste trabalho foi aquela do tipo prática, que, para Tripp (2005, p. 457), é neste 

tipo de pesquisa que o pesquisador escolhe ou projeta as mudanças feitas, além de ter na 

mira contribuir para o desenvolvimento das crianças, o que significa que serão feitas 

mudanças para melhorar a aprendizagem e a auto-estima de seus alunos, para aumentar 

interesse, autonomia ou cooperação e assim por diante, pois:

A pesquisa-ação  educacional  é  principalmente uma estratégia  para  o 
desenvolvimento de  professores  e  pesquisadores  de  modo  que eles 
possam  utilizar  suas  pesquisas  para  aprimorar  seu  ensino  e,  em 
decorrência, o aprendizado de seus alunos, mas mesmo no interior da 
pesquisa-ação educacional surgiram variedades distintas (TRIPP, 2005, 
p. 445) .

Levando em consideração as principais características da pesquisa-ação, onde se 

tem o intuito se “aprimorar a prática pela oscilação sistemática entre agir no campo da 

prática e investigar a respeito dela” (TRIPP, 2005, p. 446), não somente os alunos se 

beneficiarão  no  processo  de  ensino-aprendizagem  nesta  pesquisa,  mas  também  os 

professores que poderão avaliar e refletir a respeito de suas práticas e melhorar em suas 

próximas ações. Tripp (2005, p. 446), ainda destaca que, na pesquisa-ação planeja-se, 

implementa-se, descreve-se, e avalia-se uma mudança para a melhora de sua prática, 

aprendendo mais, no correr do processo, tanto a respeito da prática quanto da própria 

investigação.

 Engel  (2000,  p.  189),  também  trata  a  pesquisa-ação  como  um instrumento 

valioso, ao qual os professores podem recorrer com o intuito de melhorarem o processo 

de ensino-aprendizagem, pelo menos, no ambiente em que atuam. 

A Unidade  Didática  elaborada,  aplicada  e  avaliada  deve  contribuir  de  forma 

significativa neste processo, pois o professor ao elaborar o seu próprio instrumento de 

ensino e na sequencia aplicá-lo e observar os resultados avaliando-os, poderão refletir na 

melhor forma que a aprendizagem poderá ser mais significativa. Sobre a proposta de 

ensino  por  unidades  didáticas  Damis  (2006)  afirma  que  se  constitui  um  objeto  de 

trabalho  específico  do  professor,  quando  organiza  e  sistematiza  a  abordagem  de 
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conhecimentos, de habilidades e de valores de educação formal, visando a aprendizagem 

significativa do aluno. 

Zabala (1998) define unidade didática como “conjunto de atividades ordenadas, 

estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um 

princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos” (ZABALA, 

1998, p. 18).

Por isso, Engel (2000, p.188) afirma que cabe ao professor, de posse dos dados 

levantados na fase anterior, analisá-los e interpretá-los, para deles tirar suas conclusões, 

verificando se o plano surtiu efeito e em que medida e o que eventualmente precisa ser 

aperfeiçoado num novo ciclo de pesquisa.

A abordagem utilizada  foi  a  qualitativa,  que conforme André (1995,  p.18),  a 

fenomenologia enfatiza os aspectos subjetivos do comportamento humano e preconiza 

que é preciso penetrar no universo conceitual dos sujeitos para poder entender como e 

que tipo de sentido eles dão aos acontecimentos e às interações que ocorrem em sua vida 

diária.  A  metodologia  qualitativa  visa,  essencialmente,  documentar  e  interpretar  a 

totalidade do que está sendo estudado em um contexto particular, sob o ponto de vista 

das pessoas envolvidas (LEININGER, 1985).

De acordo com Moreira (2003, p. 24), o pesquisador na abordagem qualitativa 

também transforma dados e eventualmente faz uso de sumários, classificações e tabelas, 

mas a estatística que usa é predominantemente descritiva. 

Ele  não  está  preocupado  em  fazer  inferências  estatísticas,  seu  enfoque  é 

descritivo e interpretativo ao invés de explanatório ou preditivo.  A interpretação dos 

dados  é  o  aspecto  crucial  do  domínio  metodológico  da  pesquisa  qualitativa. 

Interpretação do ponto de vista de significados, tanto do pesquisador quanto dos sujeitos.

Em relação a  análise  de conteúdo quanto  à  abordagem quantitativa  Laville  e 

Dionne  (1999)  explica,  após  ter  reunido  os  elementos  tirados  dos conteúdos  em 

categorias,  o  pesquisador  constrói  distribuidores  de  frequência  e  outros  índices 

numéricos. Em seguida, poe em movimento o aparelho estatístico habitual, com seus 

cálculos de coeficientes, analises de variância e outros mecanismos.  

Quanto  à  interpretação  dos  dados  referentes  às  respostas  dos  alunos,  será 

utilizada como técnica para estruturação das categorias, alguns elementos da análise de 

conteúdo. De acordo com Bardin (2011, p 147):

A  categorização  é  uma  operação  de  classificação  de  elementos 
constitutivos  de  um conjunto  por  diferenciação  e,  em  seguida,  por 
reagrupamento segundo o gênero (analogia), com critérios previamente 
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definidos.  As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um 
grupo  de  elementos  (unidades  de  registro,  no  caso  da análise  de 
conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão 
das características comuns destes elementos (BARDIN, 2011, p. 147).

Seguindo  modelos  de  sistematização  do  processo  de  ensino  a  ser  ministrado 

escritos por Damis (2006) e Zabala (1998), foi elaborada uma unidade didática, sendo 

uma de suas atividades componentes um jogo didático digital, a fim de avaliar o nível de 

aprendizado  e  também  na  construção  do  conhecimento  significativo  dos  alunos  em 

relação à  membrana  plasmática  e  identificar  os  seus  entendimentos  de  conceitos  de 

Citologia.

5.1 PARTICIPANTES DA PESQUISA

A pesquisa foi desenvolvida na Escola Estadual Almirante Tamandaré Ensino de 

1º e 2º graus, localizada na cidade de Extremoz/ RN. Essa escola foi escolhida por ser a 

pesquisadora  professora  da  instituição,  na  disciplina  de  Biologia.  A escola  além do 

prédio  oficial,  que  se  localiza  no  centro  da  cidade,  contempla  dois  anexos  que  se 

localizam em locais diferentes, um em Vila de Fátima e o outro no conjunto Jardins de 

Extremoz. A professora e pesquisadora trabalha nos três ambientes. 

Inicialmente efetivou-se a validação do questionário inicial com uma turma de 1º 

ano da Educação de Jovens e Adultos- EJA composta por 19 alunos, no turno noturno, 

no anexo de Vila de Fátima da Escola Estadual Almirante Tamandaré- Extremoz/ RN. 

Posteriormente, a Unidade didática foi aplicada em uma turma com 36 alunos do 1º ano 

do Ensino Médio Regular, no turno matutino, na Escola Estadual Almirante Tamandaré- 

Extremoz/ RN, sendo esta turma o público alvo de pesquisa. Foram escolhidos 5 alunos 

do  3º  ano  do  Ensino  Médio,  no  turno  vespertino,  na  Escola  Estadual  Almirante 

Tamandaré- Extremoz/ RN, para a validação do jogo didático digital.  

A escolha  das  duas  turmas  foi  feita  diante  da  necessidade  de  se  aplicar  os 

questionários que estão presentes na Unidade Didática a alunos pertencentes a mesma 

série escolar. Diante disso, como as únicas turmas que foram cedidas, no início do ano 

letivo  foram estas,  e  pelos  alunos  estarem próximos  do professor,  é  mais  adequado 

desenvolver  as  atividades  propostas  de  forma  que  não  sejam  meros  exercícios  de 

fixação, mais que de fato ao conhecê-los melhor a aprendizagem aconteça de forma mais 

significativa. 
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Alguns autores tratam essa proximidade e confiança de aluno e professor como 

afetividade. Silva (2001) enfatiza a importância do professor para que os alunos sintam- 

se  mais  seguros,  criando  assim,  um  ambiente  de  aprendizado  tranquilo,  pois  a 

afetividade se faz presente no cotidiano da sala de aula, seja pela postura do professor, 

pela dinâmica de seu trabalho ou nas interações entre sujeitos.

Em consequências da validação dos questionários, obteve-se, segundo Haynes et 

al. (1995), o grau no qual os elementos constitutivos de um instrumento de mensuração 

tornaram-se representativos e relevantes para o conceito a ser avaliado. A validação do 

questionário garante a confiabilidade dos questionários. 

Como o primeiro encontro de aplicação de uma Unidade Didática se trata de 

levantamento de conhecimentos prévios de alunos em relação aos conteúdos voltados 

para a Citologia, e com a necessidade de entender as concepções alternativas dos alunos 

aos quais ministro  aulas, resolvemos aplicar também na turma do EJA.

A turma do EJA seria o público-alvo da pesquisa, por se tratar de indivíduos que 

necessitem de uma motivação maior para o processo de ensino-aprendizagem, por serem 

a maior parte formada por alunos mais velhos e por a maioria trabalhar e chegar à escola 

cansada;  porém,  devido  ao  tempo  reduzido  do  semestre,  as  dificuldades  quanto  ao 

calendário  escolar,  e  ao  maior  índice  de  evasão escolar  nessas  turmas,  optamos  por 

aplicar Unidade didática na turma regular do 1º ano matutino.

 

5. 2 PERCURSO METODOLÓGICO

O percurso metodológico foi realizado com a finalidade de atender aos objetivos 

específicos da pesquisa.

A  pesquisa  foi  desenvolvida  em  4  etapas,  conforme  descrito  no  percurso 

metodológico (Figura 1):  1°) Elaboração e aplicação de um questionário para identificar 

os conhecimentos prévios dos alunos e conduzir a construção da sequência didática; 2°) 

Elaboração  de  um  jogo  didático  digital  que  compõe  a  sequência  em  parceria  com 

estudantes do Instituto Metrópole Digital- IMD; 3°) Elaboração e desenvolvimento de 

uma  sequência  didática  baseada  na  aprendizagem significativa  concomitantemente  à 

elaboração  de  um  jogo  didático  digital;  4°)  Avaliação  da  unidade  didática  como 

potencializadora de aprendizagem, com utilização de jogo didático digital, no estudo do 

transporte de substâncias pela membrana plasmática de uma célula animal.
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Segue-se  abaixo  um  quadro  explicativo  que  indica  os  objetivos  a  serem 

alcançados na pesquisa, e as atividades a serem utilizadas:

Quadro 1: Percurso Metodológico 

1ª etapa

1º Objetivo específico

Identificar os conhecimentos 
prévios dos alunos.

Aplicação e análise do questionário 
sobre célula animal.

2ª etapa

2º Objetivo específico

Elaborar um jogo didático digital 
para compor a UD

Parceria com estudantes do Instituto 
Metrópole Digital.

3ª etapa

3º Objetivo específico

Elaborar e aplicar uma UD baseada 
na aprendizagem significativa.

Atividades organizadas em 7 
encontros: levantamento de 

conhecimentos prévios, texto de 
divulgação científica, laboratório de 
práticas, aula expositiva dialógica, 
produção de modelos, jogo didático 

digital.

4ª etapa 4º Objetivo específico

Avaliar as possibilidades e 
limitações da UD.

Análise das atividades e 
questionários realizados durante a 

UD, por meio do jogo didático 
digital.

Fonte própria.

5.2.1 Descrição das etapas da pesquisa e os instrumentos utilizados 

Neste  tópico  será  descrito  cada  etapa  do  percurso  metodológico  exposto  no 

quadro 1 acima, com os instrumentos utilizados em cada etapa para coleta de dados.

5.2.1.1 Primeira etapa: Identificação dos conhecimentos prévios da turma de validação 

e do público-alvo.

5.2.1.1.1 questionário diagnóstico da turma de validação

        Antes de iniciar a aplicação das atividades da unidade didática, foi necessário a 

aplicação de um questionário diagnóstico com a turma de validação, que tinha como 

finalidade identificar os conhecimentos prévios dos 19 alunos do EJA. A pesquisadora 

escolheu a turma de EJA por ser a mesma professora desta turma e conhecer melhor os 
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alunos, além de que essa turma estudava em uma escola diferente do público alvo, assim 

não existindo de forma alguma interferência na pesquisa. Por se tratar de um pré-teste 

com questões abertas também chamadas por Marconi e Lakatos ( 2003, P. 203) de livres 

ou  não  limitadas,  são  as  que  permitem ao  informante  responder  livremente,  usando 

linguagem  própria,  e  emitir  opiniões.  Apesar  de  para  essas  autoras  esse  tipo  de 

questionário  ter  a  análise  mais  difícil,  complexa,  cansativa  e  demorada,  os  mesmos 

afirmam  que  possibilita  investigações  mais  profundas  e  precisas. O  que  seria  mais 

importante neste questionário, seria o entendimento e compreensão por parte dos alunos 

em relação as questões apresentadas. 

      O questionário  aplicado com a  turma de  validação (apêndice  A)  possuía  três 

questões, onde em  cada questão foram avaliadas as respostas dos alunos quanto as suas 

compreensões ou não de conceitos biológicos. Para análise dos questionários, os alunos 

foram identificados com uma letra  (definida  A) seguidas  de numeração (A1).  Como 

participaram desta primeira atividade 19 alunos, a sequência era composta de A1 até A19 

(questionário de validação).

Logo após a validação do questionário com a turma do EJA (turma piloto), foi 

realizada a aplicação de um novo questionário, com as alterações devidas, com a turma 

do 1º ano regular, além do restante da Unidade Didática. Para a análise das respostas dos 

alunos do público-alvo, também foi necessário a definição de cada um por uma letra, 

também adotada a vogal A (inicial do nome aluno) seguida de números que vão do 1 até 

o 34.

Por falta de entendimento dos questionários pelos estudantes, foi necessário a 

pesquisadora explicar  todas as  questões para que os alunos conseguissem responder, 

porém deve-se levar em consideração que este deveria ser autoexplicativo. Diante disso, 

é possível perceber a importância da validação, já que oportuniza as correções dos erros 

cometidos  na  elaboração  dos  questionários.  É aconselhável  pelas  Orientações 

Curriculares  para  o  Ensino  Médio  (2006,  p.  30),  que  o  professor  deve  avaliar  as 

dificuldades referentes a determinado assunto, tomando como base o que é escrito pelos 

alunos, e então decidir como proceder.

Após explicações das perguntas que continham o questionário, os alunos do EJA 

questionaram porque teriam que responder a respeito de conteúdos que não estudaram, já 

que geralmente nas aulas primeiro é abordado o conteúdo para depois se ter a aplicação 
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de  atividades,  sendo  importante  explicá-los  que  aqueles  questionamentos  seriam 

auxiliadores para planejamento da aula sobre citologia. 

Os resultados obtidos foram obtidos a partir das respostas dos alunos, que foram 

categorizadas e expostas por meio de tabelas e gráficos para facilitar o entendimento.

Marconi e Lakatos (2003, P. 169) afirmam que, a utilização de gráficos e tabelas 

auxiliam na apresentação dos dados, facilitando desta forma ao leitor, na compreensão e 

interpretação rápida da massa de dados, podendo, apenas com uma olhada, apreender 

importantes detalhes e relações. Para estes autores um dos propósitos mais importante na 

utilização destes instrumentos é o de ajuda o investigador na distinção de diferenças, 

semelhanças e relações, por meio da clareza e destaque que a distribuição lógica e a 

apresentação gráfica oferecem às classificações.

A partir da respostas dos alunos emergiram as seguintes categorias:

  - conceito de célula: 

• Relaciona à célula a partes do corpo

• unidade básica do ser vivo

• bactérias

• gera vida

• conjunto de moléculas

                - Localização das células

• No DNA

• Em partes do corpo

• No corpo todo 

                 - Transporte de substâncias através da célula

• Partes do corpo ( fígado, boca)

• Pelo sangue

• Reações metabólicas

                 - O que acontece ao indivíduo na falta ou excesso de glicose no cérebro

• Causa disfunção do organismo

• Adquire várias doenças 

5.2.1.1.2 questionário diagnóstico do público-alvo
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         Com a finalidade de reconhecer os conhecimentos prévios dos alunos participantes 

da pesquisa, público-alvo (apêndice b), alunos da 1ª série do Ensino Médio regular.  A 

aplicação de um questionário aberto com 4 perguntas  possibilitou verificar  possíveis 

respostas para cada item, sobre a célula animal envolvendo algumas substâncias que as 

atravessam, com a finalidade de sensibilizá-los quanto a importância das células para o 

funcionamento de um organismo.

O tratamento dos dados também foi feito por meio da categorização das respostas 

dos alunos  pela pesquisadora, que como recomenda (Laville; Dionne, 1999, p. 187), ela 

mesma deverá interpretar as respostas dos alunos em relação a essas categorias.

A partir da respostas dos alunos emergiram as seguintes categorias:

  - Conceito de célula: 

• Relaciona à célula com o corpo

• exemplifica a célula como microorganismos 

• Partículas pequenas

• outras categorias

                - Localização das células

• Em todas as partes do corpo

• em lugares não especificados

• Encontradas no corpo dos seres vivos

                - Transporte de substâncias através da célula

• Partes do corpo ( fígado, boca)

• Pelo sangue

• Outras categorias

• Em branco

                 - O que acontece ao indivíduo na falta ou excesso de glicose no cérebro

• Complicações no cérebro

• A falta de glicose gera doenças

• Acaba energia provocando esquecimento 

• Provoca pressão alta, causando derrame

• O excesso de glicose pode causar diabetes 

            -  O que acontece ao indivíduo na influencia das drogas no funcionamento do 

cérebro
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• Gera alucinações e transtornos psicológicos

• Podem levar a morte

• Danifica o cérebro do indivíduo

• Outras categorias 

A partir das categorias emergentes das respostas dos estudantes, foi necessário  o 

desenvolvimento  de  novas  categorias  para  entender  de  que  forma  os  mesmos 

conseguiram ou não responder de forma correta as questões propostas, tanto na turma de 

validação quanto na turma piloto. Dentre as categorias estão:     

• Compreende totalmente: responder de forma correta de acordo com 

a chave de resposta apresentada na discussão dos resultados.

• compreende  parcialmente:  os  estudantes  conseguem  responder 

somente parte da resposta correta.

• Não  compreende:  responder  a  questão  de  forma  completamente 

incoerente.  

• Em branco: Indica que o estudante ou não respondeu por falta de 

interesse ou por não saber a resposta correta. 

Neste  contexto,  foram  utilizados  como  ferramentas  de  coletas  de  dados  a 

observação participante e questionários antes da aplicação da sequência didática, com 

questões abertas pois, estas beneficiam uma melhor avaliação de atitudes para análise 

das questões, além de permitir uma melhor visão e interpretação dos questionamentos 

proporcionando esclarecimentos significativos.  Isso constituiu a  base para entender  a 

percepção dos estudantes a respeito da atividade utilizada e dos conteúdos envolvidos, 

detectando, assim, os conhecimentos prévios dos alunos e suas concepções alternativas. 

Com  essas  informações,  utilizam-se  todas  as  atividades  da  unidade  didática  como 

mecanismo  de  reconstrução  do  conhecimento  e  fixação  do  aprendizado,  sempre 

relacionando os conteúdos estudados em sala de aula ao cotidiano dos alunos. 

A Observação participante  permite-nos  observar  as  atividades  das  pessoas,  as 

características físicas da situação, do ponto de vista social e o que nos faz sentir o facto 

de fazermos parte integrante daquela realidade. Na Observação participante, enquanto 

técnica utilizada em investigação, há que realçar que os seus objetivos vão muito além 
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da  pormenorizada  descrição  dos  componentes  de  uma  situação,  permitindo  a 

identificação do sentido, a orientação e a dinâmica de cada momento (Pradley, 1980).

Esse tipo de observação conforme Marconi e Lakatos ( 2003, p. 193), consiste na 

participação  real  do  pesquisador  com  a  comunidade  ou  grupo.  Ele  se 

incorpora ao grupo, confunde-se com ele. Fica tão próximo quanto um membro do grupo 

que está estudando e participa das atividades normais deste.

De acordo com Laville e Dionne (1999), a observação participante é técnica pela 

qual o pesquisador integra-se e participa na vida de um grupo para compreender-lhe o 

sentido de dentro.

 O questionário é importante já que ele gera dados que são importantes para a 

verificação dos objetivos propostos, por meio de questões. Neste sentido:

Para interrogar os indivíduos que compõem essa amostra, a abordagem 
mais usual consiste em preparar uma serie de perguntas sobre o tema 
visado,  perguntas  escolhidas em função da hipótese.  Para cada uma 
dessas  perguntas,  oferece-se  aos  interrogados  uma  opção  de 
respostas,definida a partir dos indicadores, pedindo-lhes que assinalem 
a  que  corresponde  melhor  a  sua  opinião.  Ou  então,  outra  forma 
possível  de  questionário:  enunciados  lhes  são  propostos,  cada  um 
acompanhado de uma escala (frequentemente dita escala de Likert), 
serie de campos que lhes permite precisar se, por exemplo, estão em 
total desacordo, em desacordo, sem opinião, de acordo, ou totalmente 
de acordo com o enunciado considerado. (LAVILLE; DIONNE, 1999, 
p. 184).

Esses dois instrumentos de coleta, tanto os questionários como os registros da 

observação  participante,  foram  utilizados  para  responder  a  seguinte  pergunta:  Uma 

sequência didática com  atividades que estimulam a participação ativa do estudante com 

avaliação  do  processo  por  meio  de  um  jogo  didático  digital  facilitam  o  ensino-

aprendizagem sobre a membrana plasmática?

5.2.1.2 Segunda etapa: parcerias IMD para a elaboração do jogo didático

5.2.1.2.1 Parcerias IMD

Em relação a elaboração do jogo didático digital, foi estabelecida uma parceria 

com estudantes do IMD, sendo um deles, estudante do curso de Sistema da Informação 

na UFRN e o outro,  graduado em Design pela  UFRN. Foi  necessária  a  parceria  de 

diferentes  áreas  do  conhecimento  para  a  confecção  do  jogo  didático  digital  com  a 

finalidade de auxiliar os alunos no processo de construção do conhecimento de conceitos 
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biológicos. Desta maneira, cada um dos envolvidos contribuiu com as especificidades de 

sua área. Os dois participantes do IMD receberam uma ajuda de custo proveniente de um 

projeto da Capes para a melhoria do ensino de ciências, o Programa Novos Talentos.

O conteúdo escolhido para compor a parte didática do jogo, foi o transporte de 

substâncias  pela  membrana  plasmática  de  uma  célula  animal,  por  ser  observado  as 

principais  dificuldades  de  aprendizagem dos  estudantes.  O jogo foi  desenvolvido de 

forma digital por entender que os recursos tecnológicos motivam mais os estudantes.  

O jogo desenvolvido à medida que pode avaliar a  unidade didática elaborada 

nesta  pesquisa,  como  também  capaz  de  promover  a  aprendizagem  significativa  dos 

estudantes. 

5.2.1.2.2 Elaboração do jogo didático digital  

O integrante do IMD formado em design foi responsável por projetar e criar o 

jogo e o estudante de Tecnologia da Informação trabalhou com a programação. Coube a 

professora-pesquisadora  supervisionada  pela  orientadora,  participar  na  elaboração  e 

planejamento  dos  conceitos  biológicos  presentes  no  jogo,  evidenciando  as 

potencialidades de um jogo como recurso didático pedagógico.  

Ao  total  foram  feitos  20  encontros  entre  os  meses  de  abril  e  julho,  com 

frequência de uma vez por semana. No início destes encontros foi estabelecido que o 

jogo  a  ser  construído  teria  que  ser  divertido  e  atraente,  de  modo  que  os  alunos 

participassem prazerosamente, mas também envolvesse o caráter pedagógico. Segundo 

Gros (2003):

Normalmente, quando se divulga a utilização de jogos educacionais, há 
um destaque para  o  poder  motivador  dessa  mídia.  Mas  o  potencial 
deles vai muito além do fator “motivação”, pois ajudam os estudantes a 
desenvolverem  uma  série  de  habilidades  e estratégias  e,  por  isso, 
começam a ser tratados como importantes materiais didáticos.

Na construção do jogo ficou estabelecido, a participação individual do estudante, 

já que isso permite identificar o que cada estudante sabe a respeito do conteúdo estudado 

sobre citologia. 

A finalidade deste jogo foi mostrar ao aluno que diversas substâncias consumidas 

pelo  homem tem como destino  a  célula,  e  para  isto,  devem atravessar  a  membrana 

plasmática podendo alterar o seu metabolismo e o comportamento humano. Assim, o 

transporte  pela  membrana  plasmática  “considerada  como  porta  de  entrada”  podem 
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ocasionar alterações à nível celular interferindo no funcionamento do organismo inteiro, 

principalmente no cérebro.

A tela principal do jogo apresenta três imagens, sendo a primeira a face de um 

indivíduo que ao longo do jogo apresentará diversas reações dependendo da substância 

ingerida:  água,  glicose  e  maconha  (Figura  7).  A segunda  trata-se  de  uma  célula, 

evidenciando  a  membrana  plasmática,  mostrando  as  substâncias  escolhidas  (glicose, 

água e maconha) a passarem pela membrana plasmática. A terceira é representada por 

um quadro com moedas que representam a glicose (moeda rosa), a água (moeda azul) e a 

maconha (moeda amarela). (Figura 7) 

Fig. 1: tela apresentada no jogo digital

                   personagem

Fonte própria.

                                                                          diferentes tipos de substâncias 

     esquema de uma célula animal
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Esse jogo apresenta quatro estágios de velocidade, do mais lento ao mais rápido, 

que demonstram reações  na fisionomia do indivíduo,  na  medida  em que este  ingere 

substâncias como glicose, água e maconha. No início do jogo, as substâncias que entram 

na célula são apresentadas ao jogador de forma mais lenta, para que o mesmo entenda e 

visualize a entrada de substâncias pela membrana.

O jogo também apresenta três diferentes níveis, representados pelo consumo de 

três substâncias, a água, a glicose e a maconha, pelo personagem. Para cada nível do 

jogo, as substâncias são consumidas em quatro diferentes velocidades, até se chegar as 

perguntas específicas sobre transporte dessas substâncias pela membrana plasmática da 

célula animal.

No primeiro nível, ocorrerá a entrada de água pela membrana plasmática, e para 

as mesmas entrarem na célula o jogador terá que juntar moedas de água (cor azul) e 

consumi-las. Este consumo da água ficará evidente ao ser observado que a mesma está 

entrando na célula. Para o jogador passar para o nível 2 terá que responder às 4 questões 

referentes ao transporte celular, presentes no nível 1 (apêndice c).

No  segundo  nível,  ocorrerá  a  entrada  de  glicose  na  célula,  mas  para  essas 

moléculas entrarem o jogador precisará juntar moedas de glicose (cor rosa) e consumi-

las. Se o jogador consumir as moedas de glicose o nível destas moléculas em sua célula 

(evidenciado  no  jogo)  aumenta  e  o  indivíduo  esboça  uma  reação,  assim  também 

acontecerá se o nível de glicose baixar. A quantidade de glicose que o jogador pegará 

terá um limite, pois a intenção deste jogo é de mostrar principalmente o transporte de 

substância  pela  membrana.  Para  que  o  aluno  passe  para  o  próximo  nível  terá  que 

responder outras quatro perguntas (apêndice c).

Quanto ao terceiro nível será a vez da maconha ser consumida, com as moedas na 

cor amarela, e mostrado seus efeitos no indivíduo. Ao final da etapa os alunos terão que 

responder perguntas destacadas nos devidos questionários (apêndice c) para obtenção de 

êxito. Se o aluno não conseguir responder as perguntas de forma correta não conseguirá 

passar  para  o  nível  seguinte  não  chegando,  desta  forma,  ao  final  do  jogo.  Para  se 

verificar  a  dificuldade  dos  alunos  quanto  a  jogabilidade  do  jogo,  foi  solicitado  aos 

mesmos que anotassem quantas vezes tiveram que repetir os diferentes níveis, até chegar 

às perguntas.

O  jogo  didático  digital  produzido  é  um  dos  produtos  educacionais  desta 

dissertação. Este produto está em processo de adaptação para ser colocado no repositório 
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da Biblioteca Central  Zila  Mamede- UFRN, sendo assim disponibilizado o link para 

acesso do Jogo digital. 

5.2.1.3 Terceira etapa: Atividades realizadas na unidade didática

A unidade didática compreendeu sete encontros descritos a seguir: 

1º) aplicação um questionário para levantamento das concepções alternativas e 

identificar os conhecimentos prévios dos alunos; 2º) utilização um texto de divulgação 

científica sobre a história da Biologia quanto ao invento do microscópio e a descoberta 

da célula; 3º) Prática no laboratório de Bioquímica da UFRN para a análise de células de 

revestimento da mucosa oral; 4º) Aula Expositiva dialógica ( AED) sobre a estrutura da 

Membrana Plasmática e confecção de um modelo sobre a membrana plasmática; 5º e 6º) 

utilização um texto de divulgação científica sobre o uso da maconha e seus efeitos e aula 

expositiva dialógica sobre transportes de substâncias pela membrana plasmática de uma 

célula animal; 7º) aplicação de um jogo didático digital no Laboratório de Informática do 

Centro de Biociências da UFRN.  Cada encontro teve uma duração específica, podendo 

ocorrer em duas aulas, ou durante um turno escolar.

Segue-se  abaixo  um  quadro  que  sintetiza  a  Unidade  Didática  utilizada  na 

pesquisa. A UD detalhada encontra-se no anexo X e corresponde ao segundo produto 

educacional desta dissertação. 

Quadro 2: Síntese da Unidade Didática

Encontros Atividades propostas por encontro

1° 

(2 aulas)

Aplicação  de  questionário  para  levantamento  de 
conhecimentos  prévios  com  a  turma  (público-alvo) 
(Apêndice B).

2°

(2 aulas)

Utilização de texto de divulgação científica 

Texto1:  Microscopia: A descoberta da célula e a teoria 
celular ( Anexo A)

Disponível  em:  http://educacao.uol.com.br/disciplinas/ 
biologia/microscopia-a-descoberta-da-celula-e-a-teoria-
celular.htm
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- Atividade avaliativa 1 ( Apêndice D)

3°

(2 aulas)

Visita  ao  laboratório  de  Bioquímica  da  UFRN,  para 
realização de prática com utilização de microscópio para 
a observação de células da mucosa oral.

- Roteiro de prática com atividade avaliativa 2: O que são 
células?(Apêndice E)

4°

(4 aulas)

Aula Expositiva dialógica (  AED) sobre a estrutura da 
Membrana Plasmática 

Construção  de  modelo  biológico  da  membrana 
plasmática  de  uma  célula  animal,  a  partir  da  figura 
exposta na AED no 4º encontro 

- Atividade avaliativa 3: Modelo construído pelos alunos

5° e 6º

(4 aulas)

Aula Expositiva dialógica sobre transporte de substancias 
pela  membrana  plasmática  da  célula  animal,  com 
utilização como recurso didático:  vídeos  e  os  modelos 
biológicos  da  membrana  plasmática  construídos  pelos 
estudantes. 

Texto 2: Os receptores canabinóides e o THC

Disponível em: 
http://www.euquerobiologia.Com.Br/2014/08/os-
receptores-canabinoides-e-o-thc.html

Atividade  avaliativa  4:  Transporte  de  substâncias  pela 
membrana (anexo C) 

7°

(2 aulas)

Aplicação de jogo digital no laboratório de informática 
da UFRN. O jogo trata do transporte de substancias pela 
membrana plasmática de uma célula animal.

Atividade avaliativa 5:  resultados  obtidos  pelos  alunos 
no jogo.

Fonte própria.

A  elaboração  da  unidade  didática  iniciou-se  por  meio  de  uma  revisão 

bibliográfica,  sobre a utilização de sequências didáticas e também de jogos didáticos 

digitais  em sala  de  aula,  com a  finalidade  de  se  elaborar  e  planejar  aulas  com  os 

conteúdos  abordados  sobre  a  membrana  plasmática  de  célula  animal.  Nesta  etapa 
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também foi realizado o Planejamento das atividades da sequência didática observando as 

datas correspondentes aos horários de aulas de Biologia dos alunos, de acordo com o 

calendário escolar.

Campos e Nigro (2009, p. 77) afirmam que a proposição de atividades que de 

alguma  forma  contradiga  ou  ampliem  as  concepções  alternativas  dos  alunos,  pode 

contribuir para que eles mesmos sintam a necessidade de modificar suas ideias. Isto é, 

oportunizar aos alunos a necessidade da verificação que alguns desses conhecimentos 

prévios não explicam toda a realidade, ou falta coerência ou consistência. 

5.2.1.4 Quarta etapa: Avaliação da unidade didática

A avaliação de toda a unidade didática foi realizada ao longo do desenvolvimento 

de  todas  as  atividades  da  unidade.  Porém,  a  eficácia  da  Unidade  didática  quanto  a 

aprendizagem dos estudantes, em relação ao transporte de substâncias pela membrana 

plasmática de uma célula animal, foi avaliada por meio das questões presentes no jogo 

didático digital, ou seja, se o estudante conseguisse responder as perguntas presentes no 

jogo  era  indicativo  que  a  unidade  didática  foi  eficiente  no  processo  de  ensino-

aprendizagem dos estudantes.

        Para responder as perguntas existentes no jogo didático era necessário que o 

estudante tivesse participado de todas as atividades da unidade didática. Não participar 

do desenvolvimento da UD não impediria o estudante de jogar, porém se o mesmo não 

se envolvesse no processo teria dificuldades de responder as perguntas.

O jogo apresentou três níveis, e esses níveis eram compostos do consumo de 

diferentes substâncias (água, glicose e maconha) respectivamente, referentes a entrada 

dessas substâncias na célula animal através da membrana plasmática. O estudante ao 

responder  de  forma  correta  todas  as  questões,  era  indicativo  de  que  esse  havia 

conseguido aprender de forma significativa a respeito do conteúdo estudado.   

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados estão apresentados de acordo com os itens explorados no percurso 

metodológico. levou-se em consideração o planejamento na confecção do jogo didático 

digital a fim de que o mesmo avaliasse de forma significativa a unidade didática. 

6.1 TURMA DE VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 
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Em relação ao conceito de célula, alguns alunos não sabiam o que significa uma 

célula,  enquanto  outros  tinham claro  o  conceito  científico  dessa  estrutura.  Quanto  à 

fisiologia celular todos os alunos apresentaram maiores dificuldades, que podem estar 

relacionadas a problemas conceituais como também a dificuldade de entendimento do 

questionário.  Para  isso,  foram  realizadas  modificações  do  questionário  aplicado  ao 

público-alvo, advindas da validação, que podem ser observadas no apêndice (A). Deve-

se levar em consideração que em cada encontro realizado com os alunos os mesmos 

foram  avaliados,  com  instrumentos  diferenciados,  pois  como  recomendado  pelo 

Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (2006),  a  verificação  do  quanto  o  conhecimento 

inicial do aluno foi modificado (ou não), dado o desenvolvimento da disciplina. A partir 

daí,  pode-se gerar  uma discussão bastante  vantajosa  sobre  o  aprendizado ao  mesmo 

tempo em que se avalia o quanto, como e por que o aprendizado se deu. 

Para a primeira pergunta do questionário aplicado ao EJA, referente ao conceito 

de célula e onde ela pode ser encontrada, as respostas são diversificadas. 

Segue-se abaixo o gráfico, referente as respostas dos alunos do EJA, em relação a 

primeira pergunta do questionário de validação.

Gráfico 1: Associações feitas pelos estudantes sobre o conceito de célula (n=19)

Fonte própria.

Visualizam-se pelo gráfico que 31,57% da turma soube conceituar célula, mas 

também é notável  que são conceitos encontrados nos  livros  didáticos,  ou seja,  esses 

conceitos podem ter sido memorizados de forma desconexa. O conceito de célula correto 
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adotado neste questionário, como chave de resposta, é o definido por Amabis e Martho 

(2013),  como “unidade básica da vida começou a ser construído a partir da década de 

1840, quando foram aceitos os fundamentos da teoria celular”. Os autores ao conceituar 

a célula também indicam a década a década na qual este foi firmado.

Não  entender  os  conceitos  relacionados  a  Citologia  podem  dificultar  a 

aprendizagem, e levar o aluno a memorização de significados ensinados pelo professor, 

encontrados no livro didático.  Isso pode estar relacionado diretamente ao que afirma 

Palmero (1997), que a Citologia está entre os temas de menor interesse para os alunos. 

Ele conclui que a maioria dos alunos possui pouca ou nenhuma compreensão sobre a 

estruturação e organização celular, e que esta falta de compreensão está ligada a grande 

abstração  exigida,  à  capacidade  de  imaginar  e  visualizar  mentalmente  a  partir  de 

informações estáticas. Esses dados são corroborados por Pedrancini et al. (2007), que 

mostram que a forma como o ensino tem sido organizado e conduzido é pouco eficaz na 

construção e desenvolvimento conceitual. O ensino de forma fragmentada de conceitos 

biológicos dificultam a aprendizagem significativa (PEDRANCINI et al., 2007).

É necessário que o ensino de Biologia seja organizado de forma sistematizada, 

com a finalidade de auxiliar o estudante na construção do conhecimento, ou seja, ensinar 

conceitos isolados dificultam a aprendizagem.   

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006, p.24) sugerem que, o 

professor deve conduzir o aluno a compreensão da célula como um sistema organizado, 

no  qual  ocorrem reações  químicas  vitais,  e  que  está  em constante  interação  com o 

ambiente.

Quanto ao estudo das células apresentado pelo professor de forma desconexa, 

sem uma sistematização  do conhecimento  vale  ressaltar  a  idéia  de  Pedrancini  et  al. 

(2007), que de acordo com os autores...  

“O estudo da célula é um dos conteúdos mais ressaltados nas grades 
curriculares  do  ensino  fundamental  e  médio.  No  entanto,  a 
complexidade  deste  conceito  aliada  à  forma  como  o  ensino  é 
organizado, potencializando a fragmentação dos conteúdos, dificulta a 
aprendizagem  da  estrutura  e  fisiologia  celular  como  uma  das 
características básicas dos seres vivos.” (PEDRANCINI  et. al., 2007. 
p. 303). 

Quanto a localização da célula, quase metade da turma (47,36%) relatou que a 

célula pode ser encontrada no corpo todo. Por outro lado, 31,57% dos alunos tem um 

conhecimento parcial da localização.  
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Gráfico 2: Respostas dos alunos a respeito da localização da célula

Fonte própria.

Estes  resultados  indicam  que  mais  da  metade  dos  alunos  não  conseguem 

conceituar  a  célula,  e  nem  sua  localização  em  um  animal,  apontando  para  a  real 

dificuldade de se entender bem estes conteúdos abstratos e de difícil assimilação. 

Na questão dois do questionário de validação aplicado a turma do EJA, os alunos 

precisaram responder,  ao seguinte  quesito:  Um indivíduo ao ingerir  água,  glicose ou 

qualquer substância tóxica como o álcool. Essas substâncias chegam as células? Nesta 

pergunta os estudantes ao responderem sim ou não. Foi revelado que 18 alunos (94, 

73%) afirmaram que sim, e 1 aluno (5,26%) respondeu que não.

Nesta mesma questão o aluno que respondesse que sim responderia na sequencia 

o subitem 2.1., e o que respondesse que não responderia o subitem 2.2.

Quanto  ao  subitem 2.1.,  42,82% dos  alunos  responderam que  as  substancias 

chegam até a célula por meio do sangue, mas não compreendem que esses elementos 

atravessam a membrana plasmática celular.   

Gráfico 3: Respostas dos alunos em relação ao transporte de substâncias pela célula.
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Fonte própria.

Quanto  ao  subitem 2.2  o  A19,  respondeu que  as  substâncias  não chegam às 

células por que elas penetram no sangue. Para o estudante não existe células no sangue, 

além de que as substâncias após ingeridas pelo indivíduo não chegam às células que 

compõem o seu corpo.

Em relação a segunda questão, o aluno deveria responder a respeito, de que se o 

indivíduo ingerir água, glicose ou uma substância tóxica como a maconha, de que forma 

essas substâncias conseguem chegar às células através do sangue. A questão também 

pede para o aluno explicar como essas substâncias saem do sangue para o interior da 

célula. 

Em relação a terceira questão o aluno precisaria responder sobre as principais 

consequências para o organismo decorrentes do excesso e da falta de glicose no cérebro. 

Somente os alunos A9 e A12 colocaram em suas respostas  a diferença entre  falta  e 

excesso de glicose no cérebro, os outros alunos não diferenciaram ou não responderam. 

As respostas foram colocadas nas seguintes categorias.

Gráfico 4: categorias quanto as respostas dos alunos em relação ao que acontece com o 

indivíduo na falta ou excesso de glicose no cérebro
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Fonte própria.

Quadro 3: respostas dos alunos em relação a quantidade de glicose no cérebro e suas 

consequências

Percentual de alunos exemplos

Compreende totalmente 5,26 % “o excesso... provoca varias 
doenças como 
diabetes...”

“Na falta... o cérebro não 
recebe nutrientes...”   

Compreende parcialmente 52,63% “dores  no  corpo,  falta  de 
sono, perde muito peso”

Não compreende 10,52 % “dificuldade  de  ingerir  os 
alimentos no organismo”

Em branco 31,57%

Fonte própria.

A aplicação do questionário de Validação (apêndice A), sinalizou que os alunos 

não  conseguiam  responder  sozinhos  as  perguntas  que  nele  continha,  por  falta  de 

interpretação  dos  questionamentos,  ou  seja,  os  alunos  não  compreenderam  bem  as 

perguntas.
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Apesar  das  dúvidas  e  indagações,  de  modo geral,  os  estudantes  conseguiram 

responder as perguntas de forma satisfatória, mesmo apresentando várias dificuldades.

6.2  UNIDADE DIDÁTICA APLICADA AO PÚBLICO-ALVO DA PESQUISA

A proposta de avaliação da Unidade Didática, a partir dos resultados obtidos no 

questionário  de  validação  trouxe  evidências  de  que  o  processo  de  aprendizagem  é 

complexo.  

6.2.1 1º encontro:  Questionário diagnóstico do público-alvo da pesquisa

A primeira pergunta do questionário aplicado ao público-alvo, que se referiu ao 

conceito de célula, trouxe respostas dos 34 alunos que foram categorizadas nas seguintes 

categorias: 

Quadro 4: Respostas dos estudantes em relação ao conceito de célula

Categorias Estudantes

Relaciona a célula com o corpo  41,17%

As células são microorganismos  23,52 %

São partículas pequenas  20,58%

Outras categorias  20,58%

Resposta em branco   14,70%

Fonte própria.

Quadro 5: Compreensão dos alunos em relação ao conceito de célula

Percentual de alunos exemplos

Compreende totalmente 0 %

Compreende parcialmente 0 % “No sangue do ser humano”

“Na pele”
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Não compreende 85,29 % “A  célula  é  um  micro-
organismo minúsculo”

“é uma molécula”

Em branco 14,70 %

Fonte própria.

As respostas dos alunos estão relacionadas à célula, porém não condiz ao que foi 

perguntado, ou seja, mostram claramente que os alunos não sabem o conceito de célula. 

Diante  desses  resultados,  destaca-se  Neves  (2006)  ao  afirmar  que  quando 

relacionado  com  conceitos  abstratos  é  necessário  maior  atenção  ao  processo  de 

contextualização,  pois  percebem-se  que muitos  conteúdos  da área,  que se  referem a 

fenômenos  em  escala  micro  e  nanoscópica,  exigem  dos  indivíduos  certa  formação 

conceitual para compreender esses fenômenos, pois implica em grande capacidade de 

abstração.

Em relação a localização das células, o quadro 6 ilustra direcionamentos para 

localizações mais amplas ou mais específicas.

Quadro 6: Respostas dos estudantes em relação a localização da célula

Categorias Estudantes

Em todas as partes do corpo  26,47% 

Todos os lugares  11,76%

Algumas partes do corpo  23,52%

Encontradas no corpo dos seres vivos   14,70%

Resposta em branco ou sem coerência  23,52%

Fonte própria.

Quadro 7: Conhecimento dos alunos quanto a localização da célula

Percentual de alunos exemplos

Compreende totalmente 44,11 % “Em todas as partes do 
corpo”
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“Encontradas em todos os 
seres vivos”

Compreende parcialmente 23,52 % “Algumas partes do corpo”

Não compreende 11,76 % “No DNA”

“Em todos os lugares”

Em branco 23,52 %

Fonte própria.

A  análise  de  correlação  relacionada  ao  entendimento  topológico  da  célula 

demonstra que quase metade dos alunos sabem onde se localizam as células, apesar de 

não saberem o que é uma célula, daí a necessidade de trabalhar melhor este conceito. 

Como já mencionado, o conceito de célula como unidade fundamental para se ter vida, 

por  Amabis  e  Martho  (2013,  p.  187).  Neste  caso,  os  autores,  ilustram  diversos 

organismos como Minhocas,  pessoas, alfaces e bactérias, são todos constituídos pelo 

mesmo “tijolo” biológico básico, a célula.

Para  explicar  como ocorre  o  transporte  de  substâncias,  como água,  glicose  e 

álcool,  do  sangue  para  o  interior  da  célula.  Tendo  como  resposta  correta  que  as 

substâncias ingeridas pelo indivíduo chegam as células pelo sangue, e entra na célula por 

meio de sua membrana plasmática seguiu Amabis e Martho (2013, p. 195). Eles afirmam 

que “ a manutenção da vida depende do contínuo intercâmbio de substâncias entre o 

meio extracelular e o citoplasma através da membrana plasmática. A entrada e saída de 

substâncias nas células constituem a permeabilidade seletiva”. As respostas explicitadas 

no quadro 8 ilustram trajetos diferenciados.

Quadro 8: Respostas dos estudantes em relação ao transporte de substâncias pela célula

Categorias Estudantes

Pelo sangue  29,41%

Através das veias 29,41%

Pela boca  8,82%
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Outras categorias  17,66%

Resposta em branco ou sem coerência  14,70%

Fonte própria.

Quadro 9: Conhecimento dos alunos quanto ao transporte de substâncias pela célula

Percentual de alunos exemplos

Compreende totalmente 0 %  

Compreende parcialmente 0 %

Não compreende 85,30 % “Por meio de vacinas”

“Qualquer  objeto  fino  que 
perfura a pele”

“por várias partes e coisas”

Em branco 14,70 %

Fonte própria.

Diante  destes  resultados,  é  notável  que  os  estudantes  não  compreendem  o 

processo de transporte pela membrana plasmática da célula. Desta forma fica claro, que 

a dificuldade maior dos estudantes está relacionada à falta de conhecimento prévio a 

respeito  do  conteúdo  abordado,  ou  seja,  se  o  aluno  não  sabe  o  que  é  uma  célula 

consequentemente  o  mesmo  apresentará  dificuldades  de  saber  como  ocorre  o  seu 

mecanismo de transporte. 

A  terceira  questão  do  questionário  apresentada  a  turma  (público-alvo)  da 

pesquisa, tratou das consequências do excesso e da falta de glicose no cérebro animal. 

As respostas dos alunos quanto a  falta  de glicose no cérebro foram categorizadas,  e 

podem ser observadas no quadro abaixo.

Quadro 10: categorização das respostas dos estudantes em relação a falta de glicose no 

cérebro

Categorias Estudantes
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Sem glicose fica doente 35,4%

Complicações no cérebro  20,58%

Acaba a energia, provoca esquecimento  26,47%

Outras categorias  8,73%

Resposta em branco ou sem coerência 8,82%

Fonte própria.

Em  relação  as  respostas  dos  alunos,  apenas  8,82%  deram  respostas 

completamente incoerentes ao que foi perguntado ou não foi respondido. O restante dos 

alunos responderam próximo a resposta correta, como apresentado no quadro acima.

Foi realizada pelos pesquisadores, Mello, Quincozes-Santos e Funchal ( 2012, p. 

295), uma revisão de literatura a respeito da correlação da hiperglicemia com células do 

Sistema  Nervoso  Central  (SNC),  e  foi  observado  pelos  mesmos  que  o SNC  é 

considerado um sistema glicodependente, onde a glicose exerce papel fundamental no 

seu funcionamento. Portanto, a falta de glicose no cérebro pode ocasionar a morte de 

células do cérebro.

Na  mesma  pesquisa  Mello,  Quincozes-Santos  e  Funchal  (2012,  p.  295), 

discutiram  a  respeito  da  necessidade  da  manutenção  do  organismo  de  manter  a 

homeostase  do corpo e  para  isso  é  imprescindível  o  controle  de glicose  no plasma. 

Quando o nível de glicose aumenta sua concentração no plasma, ocorre um quadro que é 

caracterizado  por  hiperglicemia,  que  neurologicamente  não  estão  totalmente 

esclarecidos,  mas conforme os autores podem influenciar  diretamente o metabolismo 

cerebral.  O  diabetes  melittus,  por  exemplo,  é  caracterizado  como  um  quadro  de 

hiperglicemia crônica.  

Quadro 11: Respostas dos estudantes em relação ao excesso de glicose no cérebro

Categorias Estudantes

com glicose fica doente  14,70%

 Provoca pressão alta, causando derrame  8,82%
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Pode causar diabetes  2,94%

Outras categorias  14,70%

Resposta em branco ou sem coerência  58,82%

Fonte própria.

No quadro acima é possível observar que apenas 2,94% dos alunos, associam o 

excesso de glicose a doenças como o diabetes. Portanto, é notável que os alunos não 

conhecem os danos causados ao cérebro a partir da variação de glicose no mesmo, seja 

na falta ou no excesso.

Em relação  ao  questionário  que  foi  aplicado  na  turma  de  validação,  esse  só 

apresentava  três  questões,  já  o  questionário  aplicado  ao  público-alvo  obtinha  quatro 

questões,  já  que  seria  necessário  para  este  trabalho  o  entendimento  dos  alunos  em 

relação a influência das drogas no funcionamento do cérebro, que não foi colocada no 

questionário de validação.

Portanto, em relação a questão 4 do questionário aplicado no público-alvo, na 

qual perguntava a respeito da forma pela qual as drogas influenciam o funcionamento do 

cérebro, foram obtidas as seguintes respostas dos alunos.

Quadro  12: Respostas  dos  estudantes  em  relação  a  influencia  das  drogas  no 

funcionamento do cérebro.

Categorias Estudantes

Alucinação e transtornos psicológicos 47,08%

 Complicações que levam a morte  17,64%

Danifica o cérebro 26,46%

Outras categorias  8,82%

Resposta em branco ou sem coerência 0%

Fonte própria.
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De  acordo  com  as  respostas  dos  estudantes  explicitas  no  quadro  acima 

indubitavelmente eles compreendem bem a influencia das drogas no funcionamento do 

cérebro, apesar de não saberem como estas substâncias entram na célula. 

De  um  modo  geral,  as  respostas  apresentadas  pelos  alunos  no  questionário 

apresentado,  não  são  suficientes  para  afirmar  que  os  alunos  apresentam clareza  em 

relação  aos  conteúdos,  e  que  possam  os  permitir  utilizarem  em  outras  situações 

cotidianas.  Pedrancini  et.  al.  (2007) afirma que “um ensino  centrado em definições, 

muitas  vezes,  pode  resultar  numa  pseudo-aprendizagem,  uma  vez  que  o  aluno  se 

apropriou da palavra, mas não necessariamente do conceito.”   

6.2.2 2° encontro: Uso de texto de divulgação Científica sobre a descoberta da célula e a 

microscopia

Após  a  aplicação  do  questionário,  foram  apresentados  aos  estudantes  os 

principais objetivos da unidade didática, além da importância de se estudar a respeito do 

tema, observando aspectos da história da Ciência em relação a construção da principal 

ferramenta (microscópio), para a observação da menor unidade funcional dos seres vivos 

(célula). Foi apresentado um texto de divulgação científica aos alunos, juntamente com o 

capítulo 9 do livro adotado pela escola, já que os dois textos se complementam, de modo 

que eles possam observar de que forma a história do microscópio, o descobrimento da 

célula e da teoria celular é apresentada. O livro adotado pela escola é o Biologia em 

Contexto- Do universo às células vivas, dos autores José Mariano Amabis e Gilberto 

Rodrigues  Martho.  Além  da  leitura  dos  textos  apresentados,  os  alunos  deveriam 

responder  quarto questões  sobre a  importância  do microscópio  para  a  descoberta  da 

célula, sendo esta atividade realizada em dupla. A dupla será identificada pela letra D 

(dupla) seguido de um número, numa sequência apresentada de um a quinze,  já que 

participaram desta atividade apenas 30 alunos.

A atividade proposta aos alunos neste encontro, deveria ser respondida baseado 

nos textos estudados. As questões estavam relacionadas a forma de como o microscópio 

teria  auxiliado  a  descoberta  das  células  e  como  ele  foi  produzido,  qual  cientista 

descobriu a célula e de que forma o mesmo fez. 

Para a avaliação das questões foi tomado como base uma chave de resposta para 

cada questão, elaborada a partir dos textos trabalhados com os alunos. O aluno poderia 

responder  da  forma  como entendeu porém teria  que  estar  coerente  com a  chave  de 

resposta.
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Para a questão 1: De que forma o microscópio auxiliou na descoberta da célula?, 

a resposta considerada correta seria: “A invenção do  microscópio, cerca de 400 anos 

atrás, começou a revelar à humanidade o mundo minúsculo das células e dos micro-

organismos” ou “a invenção do microscópio foi uma condição necessária à descoberta 

do mundo das células vivas, mas não suficientes.” 

Para a questão 2: Qual Cientista descobriu a célula? seria considerado correto a 

seguinte resposta: “ Robert Hooke”.  

A questão 3 pedia para explicar a forma como Robert Hooke descobriu a célula, e 

a resposta correta seria  “Observando fatias muito finas de cortiça, Hooke descobriu que 

esse material tem densidade baixa por ser constituído de caixinhas microscópicas vazias. 

Cada caixinha, o cientista chamou de "cell", que significa cavidade, cela, em inglês. Essa 

denominação originou o nome célula - diminutivo de cela - em português”. 

Já na quarta questão: De que forma foi construído o microscópio? teria que ter na 

resposta  o  invento  de  Hans  e  Zacharias  Janssen,  e  utilização  Leeuwenhoek  e  o 

aperfeiçoamento  por  Robert  Hooke  “  Acredita-se  que  tenham sido  dois  holandeses, 

fabricantes de óculos, Hans e Zacharias Janssen, pai e filho, os inventores do primeiro 

aparelho em 1591. Entretanto, foi um outro holandês, Antonie van Leeuwenhoek (1632-

1723), quem fez as primeiras observações de materiais biológicos. Os microscópios de 

Leeuwenhoek  tinham  apenas  uma  lente.  Por  ter  apenas  uma  lente,  o  invento  de 

Leeuwenhoek,  é  chamado  de  microscópio  simples  Tomando  conhecimento  de  sua 

existência, o inglês Robert Hooke (1635-1703) o aperfeiçoou e construiu um aparelho 

com duas  lentes,  que  ficou  conhecido  como microscópio  composto.  o  que  permitiu 

observações ainda mais ampliadas do mundo dos micro-organismos.”

Segue-se no quadro abaixo as questões e as respostas dos alunos apresentadas na 

atividade avaliativa 1:

Quadro 13: Respostas dos alunos à atividade 1 realizada após a utilização de um 

texto de divulgação científica sobre microscopia. 

Perguntas Respostas dos alunos ( em dupla)

D1- “ Auxiliou com a ajuda do microscópio por suas 
lentes na qual enxerga pequenos compartimentos, que 
não pode ver a olho nú.”

D2,D8-  “O  microscópio  auxiliou  para  nós  humanos 
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1- De que forma o microscópio 
auxiliou  na  descoberta  da 
célula?

conseguisse  ver  as  células  detalhadas.  Assim 
conseguimos  observar  e  descrever  as  células 
musculares...”

D3- “Com a ajuda do microscópio com suas lentes na 
qual enxerga, pequenos compartimentos, que não se ver 
a olho nú”

D4-  “Com  o  microscópio  é  possível  ver  pequenas 
partículas que não é possível ver a olho nú”

D5, D9, D10, D14- “ Ver coisas pequenas que a olho nú 
não poderia ver como as células”

D6-  “Quem  primeiro  registrou  suas  observações 
utilizando  microscópios  de  fabricação  própria  foi 
Leeuwenhoek...”

D7- “Ele auxiliou para podermos descobrir coisas tão 
pequenas como a célula”

D11- “ O microscópio ajudou a ampliar a visão, pois 
conseguimos vê as células detalhadamente”

D12, D13, D15- “A capacidade de aumentar o tamanho 
da  imagem  ,  permitindo  desta  forma  que  objetos 
pequenos,  invisíveis  a  olho  nú,fossem observados  de 
forma detalhada” 

2-  Qual  Cientista  descobriu  a 
célula? 

D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, 
D13, D14, D15- Robert Hooke

3- Explique a forma como  ele 

D1- “ Descobriu atraves do microscópio criado por Has 
e Zacharias”

D2, D8- ”Ele pegou uma cortiça cortou em várias fatias 
muito finas; aí dai quando ele observou que tinha um 
tecido vegetal morto, mas ele não observou a célula em 
si, ou seja, as estruturas ele não observou”

D3, D15- “Ele descobriu através do microscópio criado 
por, Hans e Zacharias, a cortiça era tão leve, que Hooke 
estudou fatias finíssimas desta matéria”

D5,  D7,  D11-  “Ele  observou  que  a  baixa  densidade 
deste  material  era  devida  a  existência  de  pequeno 
compartimento, até então vazia”
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descobriu. D6- “O que Hooke observara não era a célula completa 
em si, mas sim compartimentos delimitados pela parede 
celular”

D9-  ”Hooke  ao  examinar  em  um  microscópio 
rudimentar, uma fatia de cortiça, verificou que ela era 
constituída por cavidades poliédricas, as quais chamou 
de células”

D10- “Observou fatias finíssimas de cortiça”

D12,  D13-  “Hooke  a  partir  de  um  microscópio  que 
possui duas lentes sobrepostas e colocadas dentro de um 
tubo metálico,  que na verdade ele  visualizou espaços 
vazios, ocupados de células vivas”

D14- “com uma fatia de cortiça bem fina por que as 
células são pequenas, quanto mais fina mais fácil de ver 
célula e mais descobertas”

D4- Não respondeu

4- De que forma foi construído 
o microscópio?

D1,  D3,  D4-  “Foi  montado  com  duas  lentes  e  um 
cilindro”

D2, D8- “Foi pela curiosidade de saber e ver como o 
tecido e o órgão são formados”

D5, D7, D9, D10, D11, D12 D13, D14- “Demonstraram 
que a montagem de duas lentes em um cilindro possuia 
a capacidade de aumentar o tamanho das imagens”

D6-  O  microscópio  construído  por  Leeuwenheek 
consistia em uma pequena lente de vidro inserida em 
uma placa  de  metal  conectada  a  parafusos  reguláveis 
com suporte para material observado”

D15- “com uma fatia de cortiça bem fina por que as 
células são pequenas, quanto mais fina mais fácil de ver 
célula e mais descobertas”

Fonte própria.

No quadro abaixo segue em percentual a correção das respostas dos alunos na 

atividade avaliativa.

Quadro 14: Percentual das respostas dos alunos para a atividade 1
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q1 Q2 Q3 Q4

Incorreta 6,66 % 6,66%

Parcialmente correta 93,34% 93,34%

Correta 93,34% 100%

Não respondeu 6,66%

Fonte própria.

O texto de divulgação científica foi utilizado com o intuito de aproximar o aluno 

de fatos históricos que estão relacionados ao assunto trabalhado em sala de aula, ou seja, 

o estudo da célula ao instrumento que foi utilizado para descobri-la. 

Foi  proposto  que  os  alunos  formasse  duplas  com  de  finalidade  dos  mesmo 

discutirem a respeito do tema e responderem as questões, num primeiro momento. Na 

sequencia abriu-se a discussão com a turma e socialização das questões respondidas, 

além de neste momento ter acontecido esclarecimento de dúvidas acerca do conteúdo.

A utilização  do  texto  de  divulgação  científica  aproximou  o  aluno  da  leitura 

despertando  no  mesmo  o  interesse  pelo  conteúdo  estudado,  facilitando  assim  a 

aprendizagem.  O  texto  escolhido  também  por  se  tratar  de  fácil  linguagem  facilitou 

também o acesso as informações para a resolução das questões. 

Quanto a avaliação do entendimento dos alunos em relação ao que foi estudado 

no texto de divulgação científica, é notável no quadro acima que eles apresentaram um 

bom desempenho, pois conseguiram compreender bem os textos apresentados além do 

trabalho em grupo.   

6.2.3 3° encontro: Aula prática com utilização de microscópio para estudar à célula

Depois  de os  alunos terem estudado que a  partir  do invento do microscópio, 

também foi descoberto a célula, os estudantes tiveram acesso a observação de células da 

mucosa bucal de animais por meio de uma prática em laboratório, com o auxílio de um 

roteiro, e na sequencia foi solicitado aos alunos que esquematizassem o que viram a fim 

de fixar o conhecimento, além de que pudessem comparar com o  que foi aprendido na 

aula anterior, que auxiliaria a construção do conhecimento.

A prática foi realizada no laboratório de Bioquímica da UFRN, com o número de 

24 alunos participantes, com o auxílio da professora Drª. Luciana Duarte Martins da 

Matta,  e  dois  monitores  do  projeto  de  extensão  NOVAS  PERSPECTIVAS  DE 

INTERAÇÃO  ENTRE  ESCOLA E  UNIVERSIDADE:  CONTRIBUIÇÃO  PARA O 
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ENSINO DE BIOLOGIA. A prática  foi  realizada  no   laboratório  de  Bioquímica  da 

UFRN  por  falta  de  um  laboratório  adequado  na  escola  (materiais  sucateados),  e  a 

pesquisadora fazer parte, como colaboradora, deste projeto de extensão.  No início da 

prática foi distribuído para os alunos um roteiro de prática que é utilizado nessas práticas 

do laboratório (Anexo B), e também uma atividade de aula prática (Apêndice E) que 

confeccionamos para observarmos o aprendizado dos alunos quanto ao que foi estudado 

em sala e o que os alunos compreenderam em relação ao que estavam estudando.

 Iniciamos a prática com a explicação de como usar o microscópio e suas partes, 

retomando o que foi estudado em sala de aula. Além de observar o microscópio, foi 

explicado aos alunos o que era uma célula, suas principais partes (membrana plasmática, 

citoplasma e núcleo), a diferença entre células eucariontes e procariontes. 

Figura 2: Despertando o interesse dos alunos para estudar a célula

           Fonte própria.

Na sequência foi realizada a prática para a observação das células da mucosa 

oral. Inicialmente, foi dividida a turma em grupos de 5 componentes e solicitado para 

que os mesmos escolhessem um para fazer a coleta das células na própria boca.  

Após a coleta das células e preparação de lâminas para observação de acordo 

com o roteiro de prática (Anexo B), os alunos observaram as lâminas no microscópio, 
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sendo o resultado bastante satisfatório,  pois os alunos passaram a entender melhor o 

tamanho e o formato da célula, e mais significativo já que observaram suas próprias 

células.

Figura 3: Preparação de lâminas para a prática

          Fonte própria.

Após a observação da lâmina, o aluno deveria responder a uma atividade de aula 

prática (Apêndice E). O roteiro de prática apresentou duas questões, sendo a primeira: O 

que você achou desta prática? Esta aula te ajudou a entender melhor o que foi exposto 

em sala de aula? E a segunda: Desenhe e descreva o que você conseguiu visualizar ao 

analisar células do revestimento da mucosa oral. 

Figura 4: Observando às células

Fonte própria.

68



Os 24 alunos que participaram desta prática fizeram comentários parecidos em 

relação  a  primeira  questão.  Eles  disseram que  gostaram da  prática  já  que  puderam 

visualizar as próprias células da mucosa bucal. 

Figura 5:  Resposta dos alunos em relação a primeira questão da atividade de 

aula prática.

Fonte própria.

Fonte própria.
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Fonte própria.

Em relação a segunda questão todos fizeram desenhos parecidos, porém 8 alunos, 

de forma coerente, além do desenho também falaram a respeito de partes da célula como 

membrana, núcleo organizado. 

Figura 6:  Desenhos produzidos pelos alunos para responder a segunda questão 

da atividade de aula prática.

Fonte própria.
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Fonte própria.

Diante das respostas dos alunos apresentadas, é possível afirmar que esta prática 

foi muito importante para para aproximar os estudantes de conteúdos tão abstratos que 

são ensinados em sala de aula a realidade, provada com suas próprias células, dando 

mais sentido ao que foi estudado.

6.2.4 4º encontro: Aula Expositiva Dialógica (AED) sobre a morfologia da membrana 

plasmática. 

Após  a  aula  expositiva  dialógica,  realizada  no  4º  encontro,  abordando  as 

principais estruturas morfológicas da membrana plasmática, os alunos observaram uma 

figura, presente no capítulo do livro adotado pela escola, que é muito utilizada nos livros 

de  Biologia.  A utilização  desta  figura,  foi  importante  para  melhor  entendimento  e 

confecção de um modelo didático biológico no quinto encontro. Esta aula foi satisfatória 

já que durante a mesma os alunos  entenderam bem a localização das estruturas da célula 

expostas e também relacioná-las ao que foi estudado nos encontros anteriores. Durante 

esta aula os alunos sempre se reportavam a aula prática, ou seja, o que ele haviam visto 

no microscópio. Todos eufóricos queriam falar ao mesmo tempo da sua experiencia na 

aula prática. 

De acordo com a aula prática para observação das lâminas da mucosa bucal das 

células dos próprios alunos (3º encontro)  e  a  aula  expositiva dialógica (4º  encontro) 

sobre  células  animais  foi  proposto  aos  alunos  a  confecção  do  modelo  biológico  da 

membrana plasmática da célula animal, a partir do que eles tinham visto e aprendido. 

- Construção do modelo biológico da membrana plasmática

Para a construção dos modelos didáticos a turma foi dividida em 4 grupos com 6 

integrantes e 2 grupos com cinco integrantes, já que participaram desta atividades os 34 
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alunos da turma. Esta atividade foi desenvolvida no laboratório de Ciências da escola, 

que por não possuir nenhum equipamento foi possível a utilização das bancadas de 

forma tranquila. A professor primeiramente explicou a todos como eles confeccionariam 

os componentes da membrana plasmática, mas passava em cada grupo para acompanhar 

a confecção.  

Figura 7: Confeccionando os fosfolipídios e as proteínas transmembranas

Fonte própria.

Figura 8: Membrana plasmática com os fosfolipídios e colesterol

Fonte própria.

Essa  prática  também foi  realizada  com o  auxilio  de  uma figura  de  parte  da 

membrana de uma célula animal que foi exposta em sala de aula, já que no microscópio 

não é possível observar todas as parte da membrana de forma detalhada.

72



Figura 9: utilização de placas para identificar estruturas na membrana plasmática

Fonte própria.

Figura 10: Membrana plasmática confeccionada pelos alunos 

Fonte própria.

Os alunos conseguiram fazer de forma satisfatória o modelo biológico com as 

partes da membrana plasmática sempre lembrando do que foi exposto em sala de aula, 

baseado também na figura,  presente no livro utilizado pelos estudantes, estudada no 4º 

encontro, além do bom envolvimento dos grupos.
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Para que o modelo didático biológico fosse confeccionado de forma correta foi 

necessário a confecção de cada estrutura da membrana, como por exemplo, a bicamada 

fosfolipídica (composta de fosfolipídios), as proteínas, o glicocálix e o colesterol. Todo o 

processo  de  construção  do modelo  didático  foi  orientado  pela  pesquisadora,  por  ser 

professora da turma. 

As  Orientações  Educacionais  Complementares aos  Parâmetros  Curriculares 

Nacionais (2006),  recomendam que os alunos do ensino médio em relação a Biologia 

devem reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos ou 

sistemas naturais ou tecnológicos, como por exemplo, interpretar e utilizar modelos para 

explicar determinados processos biológicos, como o transporte de nutrientes através das 

membranas celulares.

A sequência de aula com o microscópio e a construção do modelo didático, foram 

bastante eficazes na construção do conhecimento pelos alunos.

6.2.5 5º e 6º encontro: AED sobre o transporte de substância pela membrana plasmática

Depois de conhecer a célula animal e suas estruturas, foi necessário uma aula 

expositiva dialógica para que os alunos entendessem da melhor forma o funcionamento 

celular, para isso foi utilizado vídeos que demonstrassem da melhor forma o transporte 

de substâncias pela célula, além de um texto de divulgação científica (Anexo C), que 

demonstrasse numa situação cotidiana a ação de algumas substâncias  que entram na 

célula, e de que forma as células se comportam.   

Nesse  encontro  foi  possível  observar  o  melhor  conhecimento  dos  alunos  em 

relação a membrana plasmática a sua função, além de que os mesmos sempre se referiam 

ao modelo biológico confeccionado por eles mesmos, por isso que também utilizamos os 

modelos biológicos nesta aula.

Na  sequencia  para  avaliação  do que  os  alunos  haviam aprendido  do que  foi 

estudado a respeito do transporte de substâncias pela membrana plasmática, foi proposto 

para os mesmos um questionário individual, e a resposta do aluno será identificada pela 

letra ( E). 

O questionário  continha  5  perguntas  que  englobavam também conteúdos  que 

estão relacionados a disciplina de Química. Como os alunos tiveram dificuldades em 

entender, por exemplo, o que é soluções, soluções hipertônicas e hipotônicas, os mesmos 

tiveram que ser retomados e estudados, a fim de possibilitar a compreensão do transporte 

de substâncias pela célula e sua importância.   
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As respostas dos alunos estão expostas no quadro abaixo em relação a primeira 

pergunta  do  questionário,  que  trata  da  importância  do  transporte  pela  membrana 

plasmática :

Quadro  15: Respostas  dos  alunos  em  relação  a  primeira  pergunta  do 

questionário sobre transporte de substâncias

Perguntas Respostas dos alunos  

Qual a importância do transporte de 
substâncias  pela  membrana 
plasmática?

E1- “Certas partículas e substâncias podem entrar 
ou sair da célula por meio de bolsa membranosa 
que se formam a partir da membrana plasmática.”

E2-  “  Porque  facilitam  e  a  célula  não  gasta 
energia,  com  isso  esse  processo  passivo  de 
transporte é denominada difusão facilitada, porque 
facilita a passagem de água para a célula.”

E3,E5, E13, E14, E17, E18, E19, E22, E23, E26, 
E27, E28, E29- “'É importante para a passagem de 
água para a célula.”

E4- São capazes de facilitar o ingresso de certas 
moléculas  na  célula,  que  ser  para  fornecer 
energia.”

E6, E7, E8, E12- É importante  para que a água 
passe  para  a  célula,  assim  como  a  glicose  , 
gerando  íons  e  energia  nas  células,  algumas 
proteínas  são  capazes  de  facilitar  o  ingresso  de 
certas moléculas na célula.

E9- recebimento de calcio e vitaminas

E10- Entrada e saída das células

E11- certas substâncias podem entrar  ou sair  da 
célula  por  meio  de  bolsas  membranosas  que  se 
formam  a  partir  da  membrana  plasmática  e 
também é importante para passagem da água para 
as células.

E15- È importante porque facilita a passagem pela 
membrana pelo poro proteico sem que aja gasto 
de energia.
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E16-  E  importante  porque  facilita  a  passagem 
pela  membrana  pelos  poros  proteicos  (proteínas 
integrais)  sem  que  aja  gasto  de  energia  pelas 
células, ela é responsável pela passagem de água 
para as células.

E20, E21- Ela facilita a passagem e ajuda a célula 
a não perder energia.

E24- A importância é que a membrana precisa das 
proteínas para deixar entrar pela membrana a água 
e energia para a célula. As substâncias são glicose, 
água. O processo de proteínas de reconhecerem o 
que deve ou não passar pela membrana.

E25-  com  exceção  dos  presentes  nas  camadas 
mais externas da pele, que são células mortas, são 
banhados por líquidos provenientes do sangue. 

Fonte própria.

A resposta dos alunos para a segunda pergunta do questionário estão descritas no 

quadro abaixo:

  

 Quadro  16:  Respostas  dos  estudantes  em  relação  a  segunda  pergunta  do 

questionário sobre transporte de substâncias

Pergunta Respostas dos alunos

Qual  a  diferença  entre  transporte 
ativo e transporte passivo?

E1,  E10, E11,  E13,  E23- Células  humanas e  de 
diversos  organismos  mantem  concentrações 
internas de íons e outras substâncias diferenciadas 
em  relação  ao  meio  extracelular.  Transporte 
passivo certos tipos de íons e pequenas moléculas 
hidrossolúveis passam facilmente pela membrana 
plasmática.

E2,  E12,  E14,  E15,  E16-Transporte  passivo  e 
ativo não tem difusão.

E3, E5, E20, E26, E27, E28, E29- Toda difusão é 
um transporte  passivo,  e  o  transporte  ativo  não 
tem difusão.

E4-  Passivo  certos  tipos  de  íons  e  pequenas 
moléculas hidrossolúveis passam facilmente pela 
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membrana  plasmática,  sem  que  haja  gasto  de 
energia, no ativo as células humanas e de diversos 
organismos  mantem  concentrações  internas  de 
íons e outras substâncias diferenciadas em relação 
ao meio extracelular.

E6,  E7,  E25-  Ativo  ocorre  gasto  de  energia, 
porque faz mais  esforço para passagem, passivo 
não ocorre gasto de energia, pois passa facilmente 
pela membrana plasmática.

E8, E19, E21, E24- Transporte ativo é o que perde 
energia,  e  o  transporte  passivo  é  o  que  ganha 
energia. 

E9, E18, E22- O ativo gasta energia, e o passivo 
não.

  E17-  Ativo ocorre gasto de energia,  e  passivo 
moléculas hidrossolúveis passam facilmente pela 
membrana sem que haja gasto de energia.

Fonte própria.

Na  terceira  pergunta  do  questionário  os  alunos  teriam  que  definir  osmose  e 

difusão, segue-se abaixo no quadro as suas respostas.

Quadro  17: Respostas  dos  estudantes  em  relação  a  terceira  pergunta  do 

questionário sobre transporte de substâncias

Pergunta Respostas dos alunos

O que é osmose e difusão? E1, E2, E3, E4, E6, E7, E9, E10, E11, E12, 
E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, 
E21, E22, E23, E26, E27, E29 - Difusão é a 
passagem  de  soluto  do  meio  hipertônico 
para  o  meio  hipotônico,  já  osmose  é  a 
passagem de  solvente  do  meio  hipotônico 
para o meio hipertônico.

E5- A difusão é um processo de transporte 
passivo,  osmose é a passagem de solvente 
do meio hipotônico para o meio hipertônico. 

E8- difusão depende apenas da diferença de 
concentração  de  moléculas  ou  íons 
difusíveis dentro e fora das células, osmose 
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é  a  passagem  de  solvente  do  meio 
hipotônico para o meio hipertônico.

E24,  E25-  Difusão  é  o  processo  de 
transporte  passivo,  não  tem  gasto  de 
energia, osmose é o processo que passa do 
meio  menos  concentrado  para  o  mais 
concentrado. 

E28- osmose é um fenômeno que há difusão 
de  água  através  de  uma  membrana 
semipermeável  com  diferentes 
concentrações em solutos, e a difusão é um 
transporte passivo.

Fonte própria.

Além de confusão em algumas respostas dos alunos em relação aos conceitos 

biológicos, também foram identificadas dificuldades quanto a compreensão de conceitos 

básicos  de  química  que dificultaram as  respostas  dos  estudantes.  Por  este  motivo,  a 

professora  teve  que  resgatar  os  conceitos  em  aula  e  para  isto  foi  elaborado  uma 

sequencia  de  aulas  sobre  alguns  conteúdos  básicos  de  química,  como:  soluções, 

diferenças de concentração (hipotônica, hipertônica, isotônica).

6.3 QUESTIONÁRIO DE VALIDAÇÃO DO JOGO DIDÁTICO DIGITAL COM UMA 

TURMA PILOTO

Antes  da  aplicação  do  jogo  didático  digital  com  a  turma  (público-alvo),  foi 

necessário aplicar o jogo a uma outra turma (turma piloto), com a finalidade de observar 

se o jogo confeccionado conseguia atingir o objetivo desejado, que era o de avaliar a 

unidade didática além de promover nos alunos a sensação de prazer ao jogar. 

Esta etapa contou coma participação de 5 alunos (turma piloto) do terceiro ano do 

Ensino Médio, do turno vespertino, da Escola Estadual Almirante Tamandaré, por ser a 

pesquisadora professora da turma e eles estarem em uma série que de acordo com o 

currículo  devem estar  aptos  a  responderem as  perguntas  contidas  no  jogo,  além da 

necessidade de não haver interferência na aplicação com o público-alvo.  

Após jogarem, os alunos tiveram que responder a um questionário (Apêndice E) 

que continha 6 questões, sendo da questão 1 a questão 5 fechadas e a última uma questão 

aberta solicitando sugestões dos estudantes, com a finalidade de promover a melhoria do 

jogo.  
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Na questão  1,  os  estudantes  teriam que responder  o  que  acharam do jogo,  e 

teriam que marcar desde nada interessante até muito interessante, e todos responderam 

que o jogo é muito interessante. Esta pergunta foi feita para saber o grau de satisfação 

dos alunos ao jogar.

 Na sequência foi questionado o que eles acharam em relação a dificuldade do 

jogo, e todos disseram que foi muito fácil jogar. Porém, deve-se levar em consideração 

que a pesquisadora, ao aplicar o jogo a esta turma teve que explicar a sequencia do jogo, 

já  que  neste  dia  o  jogo  ainda  não  contava  com  um  tutorial  inicial.  A partir  desta 

dificuldade de apresentação do jogo a  turma piloto,  foi  possível  a  confecção de um 

tutorial  que  facilitasse  a  compreensão  do  jogo  pelos  alunos,  ou  seja,  o  jogo  ser 

autoexplicativo.

Já na questão 3, foi disposta uma imagem do painel principal do jogo, e solicitava 

que os alunos identificassem os elementos existente na figura. Todos os 5 estudantes 

identificaram os elementos A, B e C apontados na figura. No elemento A,está presente 

um personagem, no B uma célula , e no elemento C algumas moedas com diferentes 

cores que representam as diferentes substâncias apresentadas no jogo.

Para  entender  se  realmente  os  alunos  haviam  compreendido  os  elementos 

presentes no jogo, foi solicitado na questão 4 para os mesmos explicarem. Todos os 

estudantes  conseguiram  visualizar  que  o  personagem  apresentava  mudança  de 

comportamento na medida que as substâncias eram consumida pelo mesmo, além de 

perceber que ao mesmo tempo ocorria, a nível microscópio, a entrada das substâncias 

que foram consumidas pela célula. 

Na  questão  cinco,  seria  importante  o  aluno  entender  bem  as  perguntas  que 

estavam presentes no jogo, já que a partir destas perguntas, seria possível avaliar se a 

unidade didática, foi uma ferramenta eficiente na construção do conhecimento a respeito 

de transporte de substâncias.  Os cinco alunos conseguiram responder as questões de 

forma correta e passar pelos 3 diferentes níveis do jogo, e responderam que as perguntar 

estavam fáceis, porém um aluno disse que as perguntas que se referiam a maconha só 

conseguiu  responder  por  meio  da  exclusão.  Acreditamos  que,  como  as  questões 

relacionadas a maconha, presente no último nível do jogo eram mais específicas, porém 

foi trabalhado no texto apresentado a turma público-alvo.

Na última questão, foi solicitado sugestões dos alunos para a melhoria do jogo. 

Três alunos disseram que não precisava mudar nada, os outros dois alunos citaram a 

importância  de um tutorial  que explicasse o jogo,  e a presença de uma sonorização, 
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como por exemplo, quando a moeda de água entrasse a célula tivesse o som da molécula 

de água “ploc”, também pediram para que adequassem a velocidade com que o jogo se 

apresentava.

Dentre as sugestões feitas pelos alunos a velocidade do jogo foi adequada e o 

tutorial confeccionado, porém os sons pedidos pelos alunos não foi atendido por se tratar 

de um som relacionado ao macroscópico, e não ao verdadeiro som de água quando entra 

a célula,  ou seja,  nível microscópico.  Observar o que foi proposto pelos estudante é 

importante já que potencializa as suas necessidades e preferências,  afinal,  o jogo foi 

confeccionado para os alunos.       

6.2.6 7º encontro: Aplicação do jogo didático digital

Este encontro aconteceu no laboratório de informática do Centro de Biociências 

da UFRN, já  que a  escola não dispunha de sala  de computação,  com computadores 

adequados  para  jogar.  Participaram  desta  aula  30  alunos.  Este  Jogo  didático  foi 

confeccionado  e  pensado  como  instrumento  de  avaliação  da  unidade  didática 

apresentada. 

Como  no  jogo  não  era  possível  observar  quantas  vezes  o  aluno  jogou  para 

acertar, para se verificar a dificuldade dos alunos quanto a jogabilidade do jogo didático 

digital, foi solicitado aos mesmos que anotassem quantas vezes tiveram que repetir os 

diferentes níveis, até chegar as perguntas. 

Além disso era importante saber a quantidades de erros apresentados pelos alunos 

em relação as questões que existiam a cada nível do jogo. O quadro abaixo apresenta a 

quantidade  de  acertos  e  erros  dos  30  alunos,  em percentual,  que  participaram deste 

encontro. Todas as vezes que o aluno errasse uma pergunta o mesmo voltaria a mesma 

para respondê-la  novamente,  já  que só é  permitido passar  de nível  com o acerto da 

questão, portanto, o número de erros apresentados está demonstrado por questão.  

Quadro  18: Quantidades  de  erros  dos  alunos  em  relação  as  questões 

apresentadas no jogo didático digital
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Fonte própria.

De acordo  com os  resultados  observados  no  quadro  acima  é  notável  que  na 

primeira questão do jogo, a quantidade de erros cometidos pelos alunos foi um pouco 

maior quando  relacionadas as outras questões, além de que apenas nesta questão 3,33% 

dos alunos tiveram  que repeti-la duas vezes, com a finalidade de responder corretamente 

e seguir para a questão posterior. Acredita-se que esses erros possam estar relacionados 

ao reconhecimento do jogo e de suas características.   

O jogo didático digital apresentado aos alunos gerou nos mesmos uma grande 

euforia  e  alegria,  olhavam atentos  as  mudanças  que  ocorriam no  decorrer  do  jogo. 

Entender melhor como substâncias que eles conhecem como água, glicose e maconha 

entram na célula,  ou seja,  como atravessam a membrana plasmática e  interferem no 

organismo inteiro. 

Sousa et. al. (2011, p. 114 ) afirmam que muitas pessoas acreditam que atividades 

com jogos digitais  são vistos como prejudiciais  ou negativas para a socialização e a 

aprendizagem. Na pesquisa realizadas pelos pesquisadores, é notável a contramão dessas 

generalizações,  e  se ressaltam os ganhos proporcionados pelo uso de tais  atividades, 
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Questões Acertou Errou 1 vez Errou 2 vezes

A água atravessa a membrana 
plasmática por qual tipo de 

transporte?

73,33% 23,33%        3,33%

Qual o principal fator que 

possibilita o transporte de água 

pela membrana plasmática?

93,34% 6,66%

A glicose atravessa a membrana 
plasmática por qual tipo de 

transporte?

86,67% 13,33%

o que acontece com o indivíduo 
com a falta aguda de glicose?

93,34% 6,66%

Por que o uso contínuo e 
excessivo de maconha pode ser 

prejudicial ao indivíduo?

93,34% 6,66%

O transporte de maconha pela 
membrana plasmática nas células 

nervosas acontece da mesma 
forma que ocorre o transporte de 

água e de glicose?

90% 10%

 



ressaltadas como oportunidades de educação, construção e reconstrução de valores e 

conceitos, enfim, de formação sociocultural.

“Os livros estáticos não têm a mesma desenvoltura intelectual da geração que 

procede à leitura dos games que exigem disposição para desafios difíceis de vencer, além 

de ensinar conceitos complexos (SOUSA et. al., 2011, p.115).”

Em relação as outras questões o resultado foi satisfatório, ou seja, mais de oitenta 

por cento da turma acertou todas as questões, evidenciando que toda a unidade didática 

foi bem elaborada e aplicada, auxiliando os alunos no aprendizado de forma significativa 

sobre o transporte de substâncias pela membrana plasmática da célula animal.

Esse  jogo  foi  utilizado  para  avaliar  a  Unidade  didática  que  foi  elaborada  e 

desenvolvida para que os alunos conseguissem aprender de forma significativa a respeito 

do transporte de substâncias através da membrana plasmática de uma célula animal. Ao 

final do jogo de todos os estudante foi realizado a contabilização de todas as respostas 

dos estudantes e a partir dos resultados visualizado o aprendizado dos estudantes por 

meio da unidade didática.  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diversos fatores podem contribuir para a dificuldade de aprendizagem dos alunos 

em relação ao estudo da membrana plasmática. Nesta pesquisa foi possível identificar, 

primeiramente, que os alunos não sabem conceituar a célula, apesar de terem estudado 

esse  assunto  nas  séries  anteriores,  e  nem  reconhecem  como  se  dá  o  transporte  de 

substâncias  pela  membrana plasmática  da  célula.  A identificação dos  conhecimentos 

prévios dos alunos contribuiu para a elaboração de uma unidade didática buscando uma 

melhor compreensão dos conteúdos relacionados à célula por parte dos alunos. 

Algumas  estratégias  como  a  utilização  de  textos  de  divulgação  científica,  a 

prática  em  laboratório  com  microscópio,  a  construção  de  modelos  biológicos,  a 

utilização de vídeos e de um jogo didático digital enriquecem uma unidade didática na 

construção do conhecimento sobre conteúdos de citologia que são considerados de difícil 

aprendizagem. 

A unidade  didática  a  respeito  de  transporte  de  substâncias  pela  membrana 

plasmática foi elaborada levando-se em consideração as características da turma e aquilo 

que os alunos sabiam sobre o assunto. A unidade didática também proporcionou maior 

aproximação  dos  conteúdos  estudados  em  Biologia  com  o  cotidiano  dos  alunos. 
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Portanto, a utilização de diversas atividades em uma unidade, com diferentes avaliações, 

favoreceram  a  construção  do  conhecimento  pelos  alunos  quanto  aos  conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais. 

A análise  dos  resultados  obtidos  mostra  que  os  produtos  educacionais  desta 

dissertação, a saber, a unidade didática com um jogo didático digital, promoveram uma 

maior  atenção  dos  alunos  para  o  que  foi  estudado,  além de  uma  maior  criticidade, 

socialização  e  o  despertar  para  um  maior  participação  e  interesse  sobre  assuntos 

considerados  de  difícil  assimilação,  ignorados  por  muitos  por  dificuldade  de 

compreensão.

Nesta pesquisa também constatou-se que a confecção de um jogo didático digital, 

enriquece uma sequencia didática em relação ao estudo da célula, contribuindo de forma 

significativa para o aprendizado dos alunos, além da notável socialização e prazer dos 

alunos ao jogar. O jogo desenvolvido neste trabalho alcançou seu principal objetivo, que 

foi o de avaliar a aprendizagem dos alunos a respeito dos conteúdos de citologia.    

Além das avaliações realizadas pelos alunos a cada atividade realizada, o jogo 

didático digital não só permitiu a identificação do conhecimento do aluno em relação ao 

transporte de substâncias como também se a unidade didática elaborada atingiu os seus 

objetivos relacionados a aprendizagem dos alunos. Neste trabalho foi observado que os 

dois  produtos  tiveram  êxito  e  são  instrumentos  mediadores  e  facilitadores  de 

aprendizagem.  Indubitavelmente,  o  jogo  produzido  apresentou  como  maior 

potencialidade o envolvimento que gera entre os alunos e o professor, além de promover 

o entusiasmo e interesse para se estudar, atuando como uma ferramenta capaz de avaliar 

o  aprendizado  dos  alunos  em relação  ao  estudado  na  unidade  didática,  sendo  estes 

pontos positivos do jogo. 

Entre  as  fragilidades  do  jogo  destaca-se  a  não  tabulação  dos  resultados  das 

respostas dos alunos no próprio jogo, e para isso foi necessário uma maior observação da 

pesquisadora.  Portanto,  a confecção de uma unidade  didática,  contendo jogo didático 

digital, baseada na aprendizagem significativa pode auxiliar os alunos na construção do 

aprendizado sobre  a  membrana  plasmática,  já  que  esta  aproxima  os  conteúdos  de 

Biologia estudados ao cotidiano dos alunos. Para isso, deve-se levar em consideração, ao 

utilizar esta unidade didática com outros estudantes, o contexto social e características 

das turmas e da escola, podendo ser adequadas a diversas realidades enfrentadas pelos 

professores.
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Neste  trabalho  foi  possível  uma  melhor  observação  do  comportamento  dos 

estudantes, e de suas problemáticas sociais, no que se refere por exemplo, ao uso de 

maconha. Alguns alunos não aceitam que o uso de maconha traz algum tipo de alteração 

no sistema nervoso, ou até mesmo em todo o  organismo. Para isso é necessário medidas 

preventivas do poder público e da escola para se enfrentar essa dificuldade social.

Este  mestrado  contribuiu  significativamente  para  minha  prática  docente,  pois 

antes deste, quando se utilizava de novas metodologias de ensino em sala de aula não 

observava bem os resultados quanto ao aprendizado dos alunos. Agora é notável que 

entender como os alunos escrevem, categorizando as suas respostas, de que forma agem 

e falam, facilita a construção do conhecimento junto ao aluno, e o entendimento do 

professor em relação a posição do aluno podendo ajudá-lo da melhor forma, apesar da 

longa jornada de trabalho como professor do ensino médio.
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ANEXO A

Microscopia: A descoberta da célula e a teoria 
celular

Maria Aparecida de Almeida Lico
(Atualizado em 08/11/2013 às 15h53)

A invenção do microscópio, cerca de 400 anos atrás, começou a revelar à humanidade o 
mundo minúsculo das células e dos micro-organismos. Acredita-se que tenham sido dois 
holandeses, fabricantes de óculos, Hans e Zacharias Janssen, pai e filho, os inventores do 
primeiro aparelho em 1591.

Entretanto, foi um outro holandês, Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723), quem fez as 

primeiras  observações  de  materiais  biológicos.  Os  microscópios  de  Leeuwenhoek 

tinham apenas uma lente. Mesmo assim ele observou um material bem variado como os 

espermatozoides  do  sêmen  de  animais  e  os  glóbulos  vermelhos  do  sangue  humano. 

Desse modo,  ele descobriu a existência  dos micro-organismos,  que,  na época,  foram 

chamados genericamente de micróbios.

Por ter apenas uma lente, o invento de Leeuwenhoek, é chamado de microscópio simples 

Tomando  conhecimento  de  sua  existência,  o  inglês  Robert  Hooke  (1635-1703)  o 

aperfeiçoou  e  construiu  um  aparelho  com  duas  lentes,  que  ficou  conhecido  como 

microscópio composto. o que permitiu observações ainda mais ampliadas do mundo dos 

micro-organismos.

A descoberta da célula

Com  seu  aparelho,  Robert  Hooke  fez  muitas  observações  e  descreveu  o  que  viu 

utilizando-se também de desenhos. Em 1665, publicou suas observações em um trabalho 

chamado "Micrographia".  Nesse trabalho, entre outros desenhos,  estão os que fez ao 

observar  a  cortiça,  material  que  constitui  a  casca  de  certas  árvores  da  Europa. 

Observando  fatias  muito  finas  de  cortiça,  Hooke  descobriu  que  esse  material  tem 

densidade baixa por ser constituído de caixinhas microscópicas vazias. Cada caixinha, o 

cientista chamou de "cell", que significa cavidade, cela, em inglês. Essa denominação 

originou o nome célula - diminutivo de cela - em português.

Depois da descoberta  da célula,  outros pesquisadores passaram a estudar  as diversas 

partes  das  plantas  e,  posteriormente,  os  animais  também foram estudados.  Logo foi 

descoberto o material  gelatinoso que constitui  o  citoplasma  das células.  Em 1833, o 

botânico escocês Robert Brown (1773-1858) constatou que a grande maioria das células 

tinha uma estrutura interna ovoide ou esférica, a que chamou de núcleo.
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Outras observações e descobertas dessa época foram a membrana plasmática em células 

animais e vegetais e um envoltório externo a essa membrana, nas células vegetais, a 

parede celular.
A teoria celular

Os estudos continuaram e os microscópios foram sendo gradativamente aperfeiçoados. 

Com isso, obtiveram-se imagens cada vez mais nítidas do mundo miscroscópico, que 

permitiam  observações  e  descrições  mais  rigorosas.  Em  1838,  o  botânico  alemão 

Mathias Schleiden (1804 - 1881) concluiu que todas as plantas eram constituídas por 

células. Um ano depois, o zoólogo Theodor Schwann (1810 - 1882), também alemão, 

chegou à mesma conclusão em relação aos animais. Essa generalização proposta por 

Schleiden e Schwann ficou conhecida como  teoria celular:  todo ser vivo é constituído 

por células.
Os vírus e as células

A formulação da teoria celular fez aumentar o interesse dos cientistas pela microbiologia 

e os processos vitais da célula passaram a ser estudados. Descobriu-se a existência de 

organismos unicelulares (como as  bactérias), isto é, formados por uma única célula. A 

partir daí, chegou-se à conclusão de que uma célula tem que desempenhar determinadas 

atividades características dos seres vivos, como se alimentar, obter energia e reproduzir-

se.

Desde o século 19, portanto, a célula passou a nortear os estudos da biologia. A partir de 

1950, o desenvolvimento do microscópio eletrônico permitiu o estudo dos vírus - os 

menores organismos conhecidos - e a constatação de sua estrutura acelular, ou seja, ele 

não se compõe de células. Inicialmente acreditou-se que essa descoberta abalaria a teoria 

celular,  mas  isso  não ocorreu.  Para se  reproduzirem,  os  vírus  precisam invadir  uma 

célula viva e utilizar sua matéria-prima e energia. Essa constatação acabou confirmando 

que as atividades essenciais à vida sempre ocorrem no interior das células vivas.

92



ANEXO B

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO 
DE CIÊNCIAS ATURAIS E MATEMÁTICA
Centro de Ciências Exatas e da Terra

AULA 01: Técnicas em Histoquímica 

O QUE SÃO CÉLULAS?

A Célula é a unidade fundamental da vida, todos os seres vivos com exceção dos 
vírus são formados por células. Aqueles formados por uma única célula são chamados 
unicelulares  e  os  formados  por  várias  células  são  chamados  de  multicelulares  ou 
pluricelulares.  Há  dois  tipos  de  células:  as  procariontes  e  as  eucariontes. 
As células procariontes são as células com estrutura e funcionamento muito simples, elas 
não  possuem núcleo  e  nem  organelas  citoplasmáticas  (estruturas  que  desempenham 
diversos  papeis  na  célula),  são  encontradas  no  organismos  pertencentes  ao  Reino 
Monera. 

As células eucariontes possuem seu material genético organizado dentro de um 
núcleo e apresentam diversas organelas (complexo de Golgi, retículo endoplasmático, 
lisossomo,  peroxissomo  e  outras),  são  encontradas   no  organismo  pertencentes  aos 
Reinos Protista, Fungi, Animalia e Plantae.   No entanto, as células animais e vegetais 
têm  alguns  elementos  que  as  diferenciam.  As  células  vegetais  possuem,  além  da 
membrana celular, uma parede celular (açúcar ligado a aminoácido), que lhe dá maior 
rigidez. Têm ainda o vacúolo maior, para poder armazenar uma maior quantidade de 
água  que  necessita  e  fazer  a  regulação  osmótica,  e  os  cloroplastos,  utilizadas  na 
fotossíntese. Os vacúolos nas células animais são raros.

INTRODUÇÃO

Por meio da observação através do microscópio, os alunos serão capazes de conhecer 
diferenciar a morfologia da célula vegetal e animal, 

OBJETIVO: Observar a morfologia da célula vegetal e animal.

METODOLOGIA

1. Análise de células de revestimento da mucosa oral
Material necessário: Palito; Lâmina e lamínula; Pipeta de Pasteur; corante Azul de 
Metileno.
- Com o auxílio do palito, realize esfregaço em sua mucosa oral;
- Desloque as células que estão no palito para a lâmina;
- Pipete uma gota do corante Azul de Metileno;
- Feche com a lâminula, atenção para evitar a formação de bolhas de ar;

Observar a preparação no microscópio;
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ANEXO C

Os receptores canabinóides e o THC

Disponível em: http://www.euquerobiologia.com.br/2014/08/os-receptores-canabinoides-e-o-

thc.html

Estes  são  receptores  de  substancias  ativas  da  Cannabis  sativa  Popularmente 

conhecida como Maconha. A substancia ativa mais conhecida da Cannabis sativa é o Δ-

9-tetrahidrocanabinol (THC), O THC é uma substância química produzida pela planta , 

sendo  essa  a  principal  responsável  pelos  efeitos  psíquicos  da  droga  no  organismo. 

Atualmente,  a  quantidade  de  THC  encontrada  na  maconha  brasileira  é  de 

aproximadamente 4,5%.

O  THC  é  metabolizado  no  fígado  gerando  um  metabólito  (produto  da 

metabolização da substância) mais potente que ele próprio. Além disso, o THC é muito 

lipossolúvel  (solúvel  em lipídios  – gordura,  e  não em água)  ficando armazenado no 

tecido adiposo. Essas características do THC levam a um prolongamento do efeito deste 

no organismo.

Quando fumada, a maconha atinge seu efeito entre zero e dez minutos e tem seu pico de 

ação após 30 minutos do consumo por se concentrar no cérebro. Após 45 a 60 minutos 

do consumo da substância seus efeitos são atenuados. Pela liberação do THC por meio 

do tecido adiposo ser lenta, ele aparece na urina de semanas há meses após o último uso.

Os  efeitos  provocados  pelo  THC  no  sistema  nervoso  central  dependem  da  dose 

consumida, da experiência, da expectativa e do ambiente. Os efeitos esperados são: leve 

estado  de  euforia,  relaxamento,  melhora  da  percepção  para  música,  paladar  e  sexo, 

prolonga a percepção de tempo, risos imotivados, devaneios e fica mais falante.

No  resto  do  corpo  os  efeitos  são:  vermelhidão  nos  olhos  (hiperemia  conjuntival), 

diminuição da produção de saliva (boca seca) e taquicardia (freqüência superior ou igual 

a  140 batimentos  por  minuto).O THC tem um efeito  orexígeno  no apetite,  ou  seja, 

aumento de apetite. Não há registro de morte por intoxicação por consumo de maconha.
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O  sistema  nervoso  central  humano  também  possui  receptores  específicos  para  os 

canabinóides  endógenos  e  o  THC.  O  conjunto  formado  pelos  receptores  e 

neurotransmissores constitui o sistema canabinóide endógeno.
        

Há dois tipos de receptores canabinóides conhecidos: o CB1, presente em todo o cérebro 

(próximo às terminações nervosas de neurônios pertencentes a outros sistema) e o CB2, 

localizado em tecidos periféricos, especialmente no sistema imunológico.

As  áreas  do  sistema nervoso com maior  densidade  de  receptores  CB1 são  o  córtex 

frontal (raciocínio, abstração, planejamento, etc), os núcleos da base (motricidade) e o 

cerebelo (coordenação e equilíbrio). O sistema límbico, responsável pela elaboração e 

expressão dos fenômenos emocionais, também é rico em receptores CB1, especialmente 

no  hipotálamo  (coordenação  das  manifestações  emocionais),  hipocampo  (memória 

emocional  e inibição da agressividade)  e giro do cíngulo (controle dos impulsos).  A 

ausência  de  receptores  CB1 na  medula  espinhal  explica  a  baixa  toxicidade  do THC 

quando administrado em doses elevadas.

Quanto à localização na sinapse, os receptores CB1 estão posicionados na membrana 

pré-sináptica de outros sistemas. Isso significa que a função do sistema canabinóide é a 

de modular a liberação de outros neurotransmissores.

A fisiologia do sistema canabinóide:  O sistema canabinóide endógeno,  conforme o 

capítulo  anterior,  está  presente  de  maneira  difusa  em todo  o  cérebro.  Os  receptores 

canabinóides tipo 1 (CB1) estão localizados nas membranas pré-sinápticas de diversos 

sistemas  de  neurotransmissão.  Receptores  pré-sinápticos  modulam  a  secreção  de 

neurotransmissores, isto é, determinam que quantidade dessas substâncias será liberada 

na sinapse.  Portanto,  o  sistema canabinóide influencia a intensidade com que outros 

sistemas agem sobre o cérebro.
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APÊNDICES
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APÊNDICE A

Questionário de validação (turma piloto)

1- O que é uma célula? Aonde podemos encontrá-la?

2- Quando um indivíduo ingere água, glicose ou uma substância tóxica como o álcool, 
essas substâncias chegam às células? Sim (   )   não (   )

2.1 Se você acha que sim explique de que forma estas substâncias entram na célula.

 

2.2 Se você acha que não explique qual o percurso delas no organismo.      

3- Quais são as consequências para o organismo decorrentes do excesso e da falta de 
glicose no cérebro?

4- De que maneira as drogas influenciam o funcionamento do cérebro? 
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APÊNDICE B

Questionário individual (público-alvo)

1- O que é uma célula? Aonde podemos encontrá-la?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2- Quando um indivíduo ingere água, glicose ou uma substância tóxica como o álcool, 
essas  substâncias  chegam  às  células  através  do  sangue.  Explique  como  ocorre  o 
transporte destas substâncias do sangue para o interior da célula?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3- O  cérebro  humano  utiliza  a  glicose  como  única  fonte  de  energia  para  o  seu 
funcionamento.  Explique quais seriam as consequências  do excesso e  da falta de 
glicose no cérebro.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4- De que maneira as drogas influenciam o funcionamento do cérebro? 

_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

98



APÊNDICE C

Questões de avaliações presentes no jogo digital

Nível 1 (água)

1- A água atravessa a membrana plasmática por qual tipo de transporte?

a)Osmose
b)difusão facilitada
c)difusão simples
d) transporte ativo

2- Qual o principal fator que possibilita o transporte de água pela membrana plasmática?

a) Igualdade de concentração de soluto em relação ao solvente tanto no meio externo 
quanto no meio interno da célula 
b)  A quantidade de água no meio externo e interno da célula é igual
c)  A diferença  de  concentração  de  soluto  onde  do  meio  menos  concentrado,  o 
solvente, atravessa a membrana plasmática para um meio mais concentrado em 
soluto, sem gasto de energia 
d) É a passagem do soluto do meio menos concentrado em solvente para um meio mais 
concentrado em solvente, sem gasto de energia

Nível 2 (glicose)

1-  A glicose atravessa a membrana plasmática por qual tipo de transporte?

a)Osmose
b)difusão facilitada
c)difusão simples
d)transporte ativo

2- o que acontece com o indivíduo com a falta aguda de glicose?

a)aumenta a quantidade de energia para se fazer qualquer atividade
b)as células do cérebro funcionam de maneira acelerada 
c)emagrece tornando a pessoa mais saudável
d)As células do cérebro diminuem a sua atividade ocasionando desmaios

Nível 3 (maconha)

1- Por que o uso contínuo e excessivo de maconha pode ser prejudicial ao indivíduo?

a) Por que elas não entram à célula
b) pode causar taquicardia
c)os receptores de membrana da maconha morrem

2- O transporte de maconha pela membrana plasmática nas células nervosas acontece da 
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mesma forma que ocorre o transporte de água e de glicose?

a) sim, pois o receptor de maconha é igual ao de glicose e de água
b) sim, pois o transportador de maconha é igual ao de glicose e de água
c)Não, pois a glicose precisa dos transportadores de glicose e a maconha precisa de 
um receptor de membrana específico dependendo da célula.
d) Não, pois o receptor da água é igual ao da maconha
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APÊNDICE D

Atividade de Biologia

Aluno:_________________________________________________________________

1- De que forma o microscópio auxiliou na descoberta da célula?

2- Qual cientista descobriu a célula? Explique a forma como ele descobriu.

3- De que forma foi produzido o microscópio?
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APÊNDICE E
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO 
DE CIÊNCIAS ATURAIS E MATEMÁTICA
Centro de Ciências Exatas e da Terra

Área: Biologia

 AULA PRÁTICA

Aluno (a): __________________________________________________________

1- Desenhe e descreva o que você conseguiu visualizar ao analisar células do 
revestimento da mucosa oral.

2- O que você achou desta prática? Esta aula te ajudou a entender melhor o que foi 
exposto em sala de aula?
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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APÊNDICE F  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS 
ATURAIS E MATEMÁTICA

Centro de Ciências Exatas e da Terra
Área: Biologia

Questionário de avaliação do jogo didático digital

1- o que você achou deste jogo digital? (Marque um X ):

Nada                  
interessante      
(    )                   

Interessante

(     )

            Muito 
interessante

(     )

2- Para você jogar foi:
Muito difícil    

       (     )           

Fácil

(     )

            Muito 
fácil

(     )

3- A partir das imagens apresentadas abaixo, responda:

Identifique os elementos que estão representados nas imagens A, B e C
A- ________________
B- ________________
c- _________________
4- Você conseguiu compreender todos os elementos presentes no jogo? 
_______________________________________________________________________
5- As perguntas condizem com o que você já estudou? Estavam difíceis?
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6- Que sugestões você daria para melhoria do jogo digital?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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APRESENTAÇÃO

Caros professores (as),

Esta  Unidade  Didática  é  resultado  de  uma  dissertação  de  mestrado 

profissionalizante,  sendo  suas  atividades  referentes  ao  estudo  do  transporte  de 

substâncias  pela  membrana  plasmática  de  uma  célula  animal.  Este  material  visa  a 

melhoria de aulas de professores que primam por aulas diferenciadas, com diversificação 

de atividades, no intuito de construir  o conhecimento junto aos alunos e promover a 

aprendizagem significativa.

Indubitavelmente, novas estratégias de ensino são importantes potencializadores 

de aprendizagem, já que facilitam a aprendizagem quanto aos conteúdos voltados ao 

estudo da célula, por se tratar de conteúdos abstratos e de difícil assimilação. Portanto, 

uma unidade didática com diversas atividades com suas respectivas avaliações, incluindo 

um jogo didático digital, poderá promover a motivação dos alunos  para o processo de 

ensino-aprendizagem.  A unidade didática contribuiu para a aprendizagem significativa 

quanto  aos  conceitos  biológicos  estudados,  além  de  desenvolver  atitudes  e 

procedimentos positivos dos alunos.

Para isso,  também é necessário que o aluno seja  alfabetizado cientificamente, 

para  que  ativamente  participe  do  processo  de  construção  do  conhecimento  e  com 

capacidade de discutir  criticamente ideias relacionadas ao seu dia a dia e aptos para 

resolução de problemas voltados a sua realidade.

As atividades apresentadas nesta Unidade Didática, poderão ser utilizadas para 

alunos de ensino médio, mas que podem ser adaptadas para o ensino fundamental, que 

podem ser  difundidas  e  utilizadas  em qualquer  escola.  Esperamos  que esta  Unidade 

incentive os docentes a utilização de novas metodologias de ensino, além de fornecer 

algumas sugestões de atividades educativas para professores que sejam compromissados 

com o aprendizado do aluno, e que valorizem os conhecimentos prévios dos estudantes 

na perspectiva de construir o conhecimento de forma significativa. 

                                                                              Klayta Benigno Ramalho Dantas

Ivanise Cortez de Sousa Guimaraes



Noções básicas sobre o transporte de substâncias pela membrana plasmática

A manutenção da vida depende da troca de substâncias que acontece entre o meio 

extra celular e o citoplasma da célula (AMABIS; MARTHO, 2013). A permeabilidade 

seletiva  é  o  nome que se  dá  a  entrada  e  saída  de  substâncias  na  célula  (AMABIS; 

MARTHO, 2013).

Algumas substâncias atravessam a membrana plasmática de forma espontânea, 

sendo  o  transporte  chamado  de  passivo,  não  ocorrendo  gasto  de  energia.  Outras 

substâncias  atravessam  a  membrana  por  transporte  ativo,  já  que  precisam  ser 

“bombeadas”  para  dentro  ou  fora  das  células,  e  para  isto  ocorre  o gasto  de  energia 

(AMABIS; MARTHO, 2013).

Lopes e Rosso (2013) divide em três categorias os processos de troca entre a 

célula e o meio externo.   

− Processos passivos, que tende a igualar a concentração de moléculas ou 

íons da célula com a do meio externo.

− Processo  ativos,  ocorrem  através  da  membrana  plasmática,  mantendo 

diferença de concentração entre a célula e o meio externo.  

− processos  mediados  por  vesículas,  ocorre  quando  para  a  entrada  de 

partículas  ou  microorganismos  na  célula,  chamado  de  endocitose,  ou  até  mesmo  a 

eliminação de substâncias da célula, conhecido como exocitose.  

- Processos passivos (Difusão e Osmose)

Para que ocorra a difusão, é necessário que ocorra a diferença de concentração de 

moléculas ou íons dentro e fora da célula.  Moléculas de água e pequenas moléculas 

hidrossolúveis passam facilmente por meio de poros proteicos presentes na membrana da 

célula (AMABIS; MARTHO, 2013). 

Canais proteicos, como porinas,  também podem realizar a difusão, como por 

exemplo,  partículas  hidrofílicas,  que  não  possuem  afinidade  com  a  bicamada 

fosfolipídica  (LOPES;  ROSSO,  2013).  Como  as  proteínas  transportadora   apenas 

facilitam o ingresso de substâncias sem gastar energia, é um transporte passivo chamado 

de difusão facilitada (AMABIS; MARTHO, 2013).

A absorção da glicose do sangue pelas células do corpo é um exemplo de difusão 

facilitada.  Mesmo estando as células banhadas por altas concentrações de glicose no 

sangue,  essa  por  si  não  consegue  atravessar  a  membrana  plasmática  ,  para  isso  é 



necessário a presença de permeases , que facilitam a entrada da glicose na célula que é 

um nutriente essencial para a vida (AMABIS; MARTHO, 2013).

Osmose é o processo no qual ocorre difusão de água, ou solvente, através de uma 

membrana semipermeável que separa duas soluções com diferentes concentrações em 

solutos (AMABIS; MARTHO, 2013).  O solvente (água) difunde-se de modo a diluir o 

lado mais concentrado (LOPES; ROSSO, 2013).

- Processos ativos

Os processos ativos são aqueles que ocorrem por meio da membrana plasmática 

com o fornecimento de energia do metabolismo celular. Ocorre neste caso, o movimento 

do  soluto  da  solução  menos  concentrada  para  a  mais  concentrada.  Por  exemplo,  o 

transporte  ativo  possibilita  a  manutenção  da  diferença  de  concentração  de  sódio  e 

potássio, dentro e fora da célula (LOPES; ROSSO, 2013). A maior concentração de íons 

k+ na célula, são necessários na síntese de proteínas e em algumas etapas da respiração 

(LOPES; ROSSO, 2013).

 Processos mediados por vesículas 

Algumas  partículas  e  substâncias  para  entrar  ou  sair  da  célula  precisam  ser 

transportadas por meio de bolsas membranosas que se formam a partir da membrana 

plasmática celular. Quando esse essas bolsas membranosas citoplasmáticas fundem-se a 

membrana plasmática e eliminam conteúdos para fora da célula, o processo é chamado 

exocitose,  já  quando  o  transporte  ocorre  para  dentro  da  célula  ocorre  a  endocitose 

(AMABIS; MARTHO, 2013). 

A endocitose pode ser de dois tipos: pinocitose, que permite a captura de líquidos 

e  pequenas  partículas,  e  a  fagocitose,  que  ocorre  quando  a  célula  emite  expansões 

citoplasmáticas chamadas pseudópodes, que envolvem uma partícula do  meio externo e 

a englobam totalmente em uma bolsa membranosa (AMABIS; MARTHO, 2013).

Apresentação da Unidade Didática

Caro professor (a), nessa proposta metodológica de ensino, a unidade didática, 

teve  como  principal  preocupação  uma  sequência  sistematizada,  baseada  nos 

conhecimentos prévios dos alunos com a finalidade de de promover uma aprendizagem 



significativa, de modo que os alunos sejam estimulados a formação de um auto senso 

crítico,  e  participante  ativo  de  suas  ações,  com  entendimento  da  sua  realidade  e 

percepção do que está se aprendendo.  Diante disso, a Unidade Didática, constitui um 

objeto de trabalho específico do professor, quando organiza e sistematiza, a abordagem 

de conhecimentos, de habilidades e valores de educação formal, de modo a promover 

aprendizagem significativa no aluno ( DAMIS, 2006).

Os  conteúdos  abordados  nesta  unidade  estão  relacionados  ao  transporte  de 

algumas  substâncias  específicas  pela  membrana plasmática de uma célula  animal.  A 

partir destas atividades sensibilizar aos alunos quanto a necessidade de substâncias como 

água  e  glicose  par  o  organismo  nos  níveis  adequados,  e  quanto  a  problemática  da 

utilização da maconha principalmente em excesso.

O planejamento da Unidade Didática foi feito a partir do nível de conhecimento 

dos  36  estudantes  da  1ª  série  do  ensino  médio  na  Escola  Estadual  Almirante 

Tamandaré-  Extremoz/RN  e  desenvolveu-se  em  12  horas/  aulas,  com  adaptações 

quando necessário. Contudo, essa Unidade Didática poderá ser aplicada pra o ensino 

médio já que os conteúdos são competências da primeira série do Ensino Médio, mas 

poderá ser adaptado para o ensino fundamental, cabe ao professor fazer as alterações.

Planejamento da Unidade Didática

Esta unidade didática tem como principal objetivo apresentar ao aluno conteúdos 

sobre  como utilizar  o  microscópio  para  a  observação  da  célula  animal,  favorecer  a 

compreensão da morfologia da célula  e  da morfofisiologia da membrana plasmática, 

capacitando-o a entender suas aplicações no dia a dia como por exemplo, o simples uso 

de substâncias como água, glicose e drogas.

os conteúdos que norteiam a elaboração desta unidade didática são:

Os  conceitos: o  que  é  célula,  membrana  plasmática,  morfofisiologia  da 

membrana  plasmática,  transporte  de  substâncias  pela  membrana,  transporte  ativo  e 

passivo, osmose e difusão.  

Os procedimentos: Elaborar argumentos científicos frente a questões cotidianas, 

e saber expressá- los de forma clara e concisa, resolver problemas que são comuns ao 

seu dia a dia, observação e interpretação de dados.



As  atitudes:  valorização  da  conhecimento  novo,  reconhecer  a  importância  e 

vivenciar novos hábitos  quanto ao uso de substâncias que entram na célula, visão crítica 

diante  de  situações  proposta  pelo  professor  e  maior  socialização com os  colegas  de 

classe.

 Síntese da Unidade Didática

Encontros Atividades propostas por encontro

1° 

(2 aulas)

Aplicação  de  questionário  para  levantamento  de  conhecimentos 
prévios com a turma (público-alvo) (Apêndice A)

2°

(2 aulas)

Utilização de texto de divulgação científica 

Texto1:  Microscopia:  A descoberta  da  célula  e  a  teoria  celular 
( Anexo A)

Disponível  em:  http://educacao.uol.com.br/disciplinas/ 
biologia/microscopia-a-descoberta-da-celula-e-a-teoria-celular.htm

- Atividade avaliativa 1 (Apêndice C)

3°

(2 aulas)

Visita ao laboratório de Bioquímica da UFRN,para realização de 
prática com utilização de microscópio para a observação de células 
da mucosa oral

- Roteiro de prática com atividade avaliativa 2: O que são células? 
(Anexo B)

4°

(4 aulas)

Aula Expositiva dialógica ( AED) sobre a estrutura da Membrana 
Plasmática 

Construção de modelo biológico da membrana plasmática de uma 
célula animal, a partir a figura exposta na AED no 4º encontro 

- Atividade avaliativa 3: Modelo construído pelos alunos

5° e 6º

(4 aulas)

Aula  Expositiva  dialógica  sobre  transporte  de  substancias  pela 
membrana  plasmática  da  célula  animal,  com  utilização  como 
recurso  didático:  vídeos  e  os  modelos  biológicos  da  membrana 
plasmática construídos pelos estudantes. 



Texto 2: Os receptores canabinóides e o THC (Anexo C)

Disponível em: http://www.euquerobiologia.Com.Br/2014/08/os-
receptores-canabinoides-e-o-thc.html

Atividade avaliativa 4:  Transporte de substâncias pela  membrana 
(Apêndice E) 

7°

(2 aulas)

Aplicação de jogo digital no laboratório de informática da UFRN. 
O jogo trata do transporte de substancias pela membrana plasmática 
de uma célula animal.

Atividade avaliativa 5: resultados obtidos pelos alunos no jogo.

Fonte própria.

Unidade Didática

Série: 1° ano do Ensino Médio

tempo requerido para execução: doze aulas com duração de 45 minutos 

tema: Citologia

Primeiro encontro (1 aula- 45 minutos)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Caro(a) professor(a),

Iniciar a sequencia de atividades identificando os principais conhecimentos prévios dos 

alunos a  respeito  do tema a ser  trabalhado,  de modo que eles  fiquem sensibilizados 

quanto a importância das células para o funcionamento de um organismo. Apresentar os 

principais objetivos da sequencia didática mostrando aos estudantes a importância de se 

http://www.euquerobiologia.Com.Br/2014/08/os-receptores-canabinoides-e-o-thc.html
http://www.euquerobiologia.Com.Br/2014/08/os-receptores-canabinoides-e-o-thc.html


estudar a respeito do tema, também observando aspectos da história da Ciência, quanto a 

construção da principal ferramenta para a observação da menor unidade funcional dos 

seres  vivos.  Sugerimos  a  aplicação  de  um  questionário  aberto  com  perguntas  que 

possibilitem todas as possíveis respostas para cada item ( Apêndice A) sobre a célula 

animal e algumas substâncias que as atravessam. Na sequência discutir com os alunos a 

respeito dos principais pontos abordados no questionário.

Segundo Encontro ( 2 aulas- 90 minutos)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Neste  momento  sugerimos  que  utilize  um  texto  de  divulgação  científica  a  fim  de 

estimular os alunos a leitura, e despertamento para a história da ciência. Os textos aqui 

recomendados  evidenciam  de  forma  sucinta  a  invenção  e  o  aperfeiçoamento   do 

microscópio como condição necessária a descoberta das células e consequentemente a 

formulação  da  Teoria  Celular,  numa  perspectiva  histórica.  No  texto  de  divulgação 

científica   a  história  está  sendo  narrada  numa  sequencia  cronológica  facilmente 

observável, de forma integrada, já o capítulo do livro coloca essa história fragmentada 

em tópicos podendo dificultar  o entendimento dos alunos.  Portanto,  será interessante 

iniciar a aula com o texto 1 ( Anexo A) para estimular o despertamento do aluno para o 

que será proposto e na sequencia como complemento, até mesmo em relação as imagens, 

utilizar o texto 2, capítulo do livro abordado na escola.     

Conteúdo  a  ser  trabalhado: A  importância  do  advento  do  microscópio  para  a 

descoberta da célula e formulação da Teoria Celular.

público-alvo: 1° ano do Ensino Médio (Biologia)

tempo requerido para execução: Recomenda-se duas aulas do mesmo dia letivo



Objetivo

Conhecer a estrutura de um microscópio;

Reconhecer  a  importância  do  aperfeiçoamento  do  microscópio  como  instrumento 

responsável  pela  visualização das  células  e  consequentemente  da  formulação da 

Teoria Celular, numa perspectiva da história da ciência;

Identificar as células como estruturas que formam os seres vivos.

Conteúdos

Conceituais: 

− Conhecimento da estrutura do microscópio;

− Conhecimento histórico do invento do microscópio, da descoberta da célula e da 

formulação da Teoria celular;

− Os seres vivos são compostos de células.

Procedimentais:

− fazer leitura de um texto científico relacionando-o com o capítulo do livro

− Resolução da atividade proposta

− Participação das discussões

Atitudinais: 

− curiosidade sobre a morfofisiologia celular

− olhar crítico quanto a história da ciência



Questionamentos motivadores

Qual a relação entre invenção do microscópio e a descoberta da célula?

De que são feitos os seres vivos?

Existem seres vivos que não possuem células?

A história da ciência auxiliam no processo de aprendizagem sobre a célula?

Materiais utilizados

Distribuição para a turma de texto de divulgação (Apêndice B) científica relacionado a 

microscopia, o descobrimento da célula e da teoria celular.( foi utilizado este texto 

já que ele retrata de maneira sucinta e de forma integrada o conteúdo estudado, em 

uma linguagem simples, podendo ter como complemento de informações o livro 

didático utilizado pelo professor).  

Referência do capitulo do livro adotado na escola: AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. 
Biologia em contexto: do universo às células vivas. São Paulo. Editora Moderna, 
2013.

Disponível em:  

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/biologia/microscopia-a-descoberta-da-celula-e-a-

teoria-celular.htm

Utilização do texto apresentado no cap. 9 do livro Biologia em contexto, autores: josé 

Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Martho. (Apêndice C)

Atividade em grupo relacionada ao texto científico (Apêndice D)



Procedimentos metodológicos

no primeiro momento distribua os textos de divulgação científica para os alunos,e 

peça para os mesmos formarem grupos com quatro integrantes para a leitura e discussão 

em  grupo  do  texto  e  também  do  capítulo  do  livro  recomendado  para  que  possam 

complementar o conteúdo estudado, o ideal é que os estudantes leiam primeiro o texto 

científico e depois o capítulo do livro. Após a leitura eles terão que responder a atividade 

relacionada aos dois textos apresentados. Na sequência discuta com os alunos a respeito 

das questões propostas, oportunizando e estimulando cada grupo a expor suas respostas, 

de forma que os alunos aprendam que a descoberta da célula só foi possível por causa da 

invenção do microscópio.  

Avaliação  

Propomos como instrumento de avaliação as respostas da atividade realizada em 

grupo e a participação dos alunos.

Terceiro encontro (2 aulas- 90 minutos)

______________________________________________________________________________________________________________________________

Após os alunos terem estudado que a partir da invento do microscópio, também 

foi descoberto a célula, sugerimos que os estudantes possam ter acesso a observação de 

células  da  mucosa  bucal  de  animais  por  meio  de  uma  prática  em  laboratório.  Na 

sequencia  solicitar  aos  alunos  que  esquematizem  o  que  viram  a  fim  de  fixar  o 

conhecimento, além de que possam comparar com o que foi aprendido na aula anterior 

contribuindo de forma significativa para a construção do conhecimento.

Conteúdo a ser trabalhado: As partes fundamentais da célula animal.

público-alvo: 1° ano do Ensino Médio (Biologia)



tempo requerido para execução: Recomenda-se duas aulas do mesmo dia letivo

Objetivos

− Observar no microscópio a célula animal

− Esquematizar a célula vista ao microscópio 

− comparar o desenho feito ao que foi visto em sala de aula

Conteúdos

Conceituais: 

− Conhecimento da célula animal.

Procedimentais:

− Leitura de um roteiro de prática

− manusear o microscópio 

− preparar lâminas

− observação da célula animal pelo microscópio

− Fazer um esquema da célula animal de acordo com o que será visualizado no 

microscópio 

− Comparar o desenho feito no laboratório, o que foi visto no microscópio, e os 

textos utilizados no segundo encontro. 

Atitudinais: 

− observar e Interpretar o que é visto no microscópio

Questionamentos motivadores

− qualquer microscópio possibilita a visualização das células?

− A célula se apresenta da mesma forma que mostra o livro?



Materiais utilizados

− Roteiro  de  prática  (Anexo  B):  disponível  em  : 

http://www.vidrariadelaboratorio.com.br/observacao-de-celulas-da-mucosa-

bucal-microscopio/ 

Procedimentos metodológicos

No primeiro momento deve-se acolher os alunos no laboratório e acomodá-los, 

na sequência reúna os alunos em grupos ao redor dos microscópios num quantitativo que 

possibilite a visualização dos mesmos, e distribua o roteiro de prática um para cada 

aluno, para que os mesmos acompanhem a sequencia de atividades. Além do roteiro será 

entregue aos alunos uma atividade com duas questões referente a prática, onde os alunos 

terão que desenhar o que estão visualizando no microscópio e o que eles entendem a 

respeito,  e  a  opinião  dos  mesmos  sobre  a  prática,  e  na  sequência  responder  uma 

atividade avaliativa (Apêndice D). Inicie a aula retomando o que foi estudado na aula 

anterior utilizando dessas figuras, e na sequencia explique como se utiliza o microscópio 

e as suas estruturas que estão indicadas na figura. Na sequencia leia com os alunos o 

roteiro  de  prática  que  explicará  o  que  é  uma  célula  e  que  as  mesmas  podem  ser 

eucariontes e procariontes,  e  também a preparação de lâminas a partir  de  células de 

revestimento da mucosa oral.

Avaliação  

Propomos  como  instrumento  de  avaliação  as  respostas  da  atividade  de  aula 

prática realizada individualmente pelos alunos.

Quarto encontro (4 aulas- 135 minutos)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Após a sondagem dos conhecimentos prévios dos alunos e estudo da história do 

microscópio  e  da  descoberta  da  célula,  você  poderá  começar  a  ministrar  o  novo 

http://www.vidrariadelaboratorio.com.br/observacao-de-celulas-da-mucosa-bucal-microscopio/
http://www.vidrariadelaboratorio.com.br/observacao-de-celulas-da-mucosa-bucal-microscopio/


conteúdo. A partir de uma aula expositiva dialógica apresentar por meio de projeção de 

slides as principais características de uma célula animal,  sua morfologia e fisiologia, 

evidenciando a membrana plasmática. Professor você poderá também utilizar um vídeo 

para melhor entendimento do estudo. Na sequencia o aluno confeccionará a membrana 

plasmática da célula animal por meio de uma atividade prática.     

Conteúdo  a  ser  trabalhado: Morfologia  da  célula  animal,  localização,  função  e 

importância da membrana plasmática para a célula.

público-alvo: 1° ano do Ensino Médio (Biologia)

tempo requerido para execução: Recomenda-se 4 aulas em dois dias letivos

Objetivos

- Entender a célula animal. 

- Identificar a localização e composição da membrana plasmática na célula animal.

-  Compreender as principais funções e importância da membrana plasmática para as 

células animais.

 Conteúdos

Conceituais: 

− Reconhecer  a  célula  animal  e  uma  de  suas  estruturas  que  é  a  membrana 

plasmática, evidenciando a sua composição.

Procedimentais:

− Produção de membrana plasmática, em grupo, a partir do que foi estudado com 

uso cartolina 

Atitudinais: 

− trabalhar em grupo

Questionamentos motivadores



Toda célula animal precisa ter membrana plasmática?

Qual a principal função da membrana plasmática para a célula animal?

Materiais utilizados

− Projeção de imagens de células animais, evidenciando a sua morfologia

− Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=gyGWN_Vk2ps 

− Imagens da membrana plasmática ( Apêndice F)

disponível em: http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Citologia/cito5.php

− Atividade prática: confecção da membrana plasmática 

− TNT, cola quente, tintas para isopor, cola de isopor, bolinhas de isopor, tesoura 

 

Procedimentos metodológicos

No  primeiro  momento  da  aula  recomendamos  a  utilização  de  projeção  de  slides 

mostrando a célula animal e sua importância para a vida,  ou até mesmo a figura da 

membrana plasmática. Na sequência mostrar a membrana plasmática e sua morfologia e 

deixar imagem fixa de modo que os alunos possam reproduzir essa membrana na forma 

de modelos biológicos.  Peça para que os alunos se dividam em grupos com cinco e 

distribua  para  cada  grupo  os  materiais  necessários,  caso  os  alunos  possuam  estes 

materiais poderá pedir aos mesmo uma aula antes para que os mesmos tragam. A prática 

consistirá  na  confecção  dos  componentes  da  membrana  plasmática  (  fosfolipídios, 

lembrá-los que depois terão que montar com estes a bicamada fosfolipídica, as proteínas, 

carboidratos, colesterol)  e depois fazer a montagem das estruturas confeccionadas de 

forma que deixe a membrana organizada como proposto na figura. Recomendamos a 

utilização  de  seis  caixas  de  leites  vazias  com  a  finalidades  de  fazer  a  bicamada 

fosfolipídica. Cole as seis caixas juntas voltadas para cima e na sequencia as cubra com 

TNT. Peça para que os alunos pintem as 12 bolinhas, e depois após secarem as colem no 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Citologia/cito5.php
https://www.youtube.com/watch?v=gyGWN_Vk2ps


sentido  oposto  6  bolinhas  de  cada  lado.  Poderá  ser  utilizado  para  a  confecção  das 

proteínas, parte dos fosfolipídios, e colesterol com o emborrachado (EVA). 

Figura: Exemplo de membrana plasmática confeccionada pelos alunos

As proteínas integrais presentes no modelo acima foram confeccionadas com o 

reciclável de fogos de artifícios, mas poderá ser feito com cano pvc. 

Avaliação  

Será  avaliado  o  conhecimento  do  aluno  em  relação  a  confecção  da  membrana 

plasmática.

Quinto e sexto encontro (4 aulas- 135 minutos)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Neste  encontro,  propomos  que  os  alunos  reconheçam  as  propriedades  da 

bicamada fosfolipídica, sendo essas comuns a todas as membranas biológicas, torna a 

célula impermeável a maior parte dos íons e moléculas solúveis em água. Ao longo da 

membrana existem proteínas que facilitam a entrada e saída de substâncias da célula. A 

quantidade de proteínas na membrana dependerá da idade do animal e da sua nutrição. 

Será  importante  também explicar  sobre a  importância  dos  lipídios  para  a  fluidez da 

membrana  plasmática(colesterol),  as  proteínas  inseridas  na  bicamada  lipídica 

apresentam  funções  específicas(  reconhecimento,  recepção  de  sinais,  transporte  de 

substâncias,  catálise  de enzimas,  e faz a  junção entre  células) que são chamadas de 

proteínas  integrais,  além disso também existem cadeias  de  carboidratos  (glicocálice) 

ligados a proteínas(glicoproteínas) que tem a função de reconhecimento entre células e 



proteção mecânica. Professor você precisa esclarecer a respeito da permeabilidade da 

membrana celular à água, quando a célula é colocada em solução hipotônica, solução 

hipertônica e solução isotônica. Na sequencia esclarecer que existem tipos de transportes 

de substâncias pela membrana plasmática: transporte ativo e transporte passivo, além de 

diferenciar  Osmose  de  difusão  simples  e  facilitada.  Utilizar  vídeos  para  demonstrar 

também para explicar o funcionamento e importância da bomba de sódio e potássio.

 

Conteúdo  a  ser  trabalhado: Fisiologia  da  membrana  plasmática,  transporte  de 

substâncias pela membrana plasmática.

público-alvo: 1° ano do Ensino Médio (Biologia)

tempo requerido para execução: Recomenda-se quatro aulas de dois dias letivos

Objetivos

- Analisar a bicamada fosfolipídica

- Estudar as estruturas das membranas plasmáticas de células animais, e como se dar por 

meio delas o transporte de diversas substâncias. 

- Compreender os diferentes tipos de transportes pela membrana plasmática.

 Conteúdos

Conceituais: Identificar  a  bicamada  fosfolipídica,  como  se  dar  o  transporte  de 

substâncias pela membrana plasmática 

Procedimentais:

− Fazer leitura de um texto de divulgação científicas

− resolver a atividade proposta

− participar das discussões a respeito de um problema de cunho social 

Atitudinais: 



− mudança de hábitos em relação a algumas substâncias após o conhecimento sobre 

transporte pela membrana.

Questões motivadoras

4. Por  que  algumas  substâncias  não  passam  pela  bicamada  fosfolipídica  da 

membrana plasmática?

5. Por que existem diferentes tipos de transportes pela membrana plasmática?

6. Quais são os principais componentes da membrana plasmática?

Materiais utilizados

− projeção de vídeos mostrando os diferentes tipos de transportes pela membrana

− Vídeo  sobre  difusão  facilitada:  https://www.youtube.com/watch?

v=E8BQ75cCeCk

− Vídeo sobre difusão simples: https://www.youtube.com/watch?v=54VrR8_Q3J4

− https://www.youtube.com/watch?v=RLTArCpCybU

− https://www.youtube.com/watch?v=ZDcP-wlHkjs

− texto  de  divulgação  científica  sobre  a  maconha  (Anexo  C): 

http://www.euquerobiologia.com.br/2014/08/os-receptores-canabinoides-e-o-

thc.html

− Atividade em dupla sobre transportes pela membrana plasmática

Procedimentos metodológicos

Iniciar a aula distribuindo para os alunos um texto de divulgação científica que 

trata a respeito dos receptores de maconha na membrana plasmática da célula animal e 

os efeitos desta substância tóxica no organismo do indivíduo que a utiliza. Na sequencia 

utilizar de vídeos para demonstração do que será estudado. O texto evidencia a chegada 

da substancia a membrana, mas os vídeo mostraram de forma dinâmica o transporte de 

qualquer substância pela membrana plasmática. Após a aula expositiva dialógica com o 

uso  dos  recursos  supracitados,  peça  para  que  os  alunos  se  reúnam em duplas  para 

responder questões a respeito dos assuntos abordados na aula.   

http://www.euquerobiologia.com.br/2014/08/os-receptores-canabinoides-e-o-thc.html
http://www.euquerobiologia.com.br/2014/08/os-receptores-canabinoides-e-o-thc.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZDcP-wlHkjs
https://www.youtube.com/watch?v=RLTArCpCybU
https://www.youtube.com/watch?v=54VrR8_Q3J4
https://www.youtube.com/watch?v=E8BQ75cCeCk
https://www.youtube.com/watch?v=E8BQ75cCeCk


Disponível  em:  http://www.euquerobiologia.com.br/2014/08/os-receptores-

canabinoides-e-o-thc.html

Avaliação  

Propomos como instrumento de avaliação as respostas da atividade realizada em 

dupla e a participação dos alunos.

Sétimo encontro 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Estamos finalizando a UD,para isto confeccionamos um jogo didático de cunho 

avaliativo, pois ao jogar o aluno terá que ter clareza quanto aos conteúdos estudados ao 

longo da sequência de atividades.  Esse jogo além de  caráter  avaliativo,  ele  também 

proporciona a ludicidade e a aprendizagem de forma significativa. 

Objetivos

− Aplicar o conhecimento adquirido ao longo da Unidade Didática ao brincar com 

um jogo didático.

Materiais utilizados

− Jogo digital

− questionário individual presente no jogo (Apêndice B)

O jogo

O jogo poderá ser aplicado na sala de informática da escola. Cada aluno ficará 

num computador possibilitando desta forma uma melhor visualização do passo a passo 

de cada aluno. O jogo possui etapas na qual os alunos observarão a ingestão por um 

personagem de  três  diferentes  tipos  de  substâncias,  água,  glicose  e  maconha.  Além 

disso,  é  observável  a  mudança  de  comportamento  deste  personagem a  exposição  de 

diferentes  quantidades  desta  substância.  Os  alunos  responderão  a  perguntas 

contextualizadas que possui no jogo, frente aos diversos níveis apresentados.  

A finalidade deste jogo foi mostrar ao aluno que diversas substâncias consumidas 



pelo  homem tem como destino  a  célula,  e  para  isto,  devem atravessar  a  membrana 

plasmática podendo alterar o seu metabolismo e o comportamento humano. Assim, o 

transporte  pela  membrana  plasmática  “considerada  como  porta  de  entrada”  podem 

ocasionar alterações à nível celular interferindo no funcionamento do organismo inteiro, 

principalmente no cérebro.

A tela principal do jogo apresenta três imagens, sendo a primeira a face de um 

indivíduo que ao longo do jogo apresentará diversas reações dependendo da substância 

ingerida:  água,  glicose  e  maconha  (Figura  1).  A segunda  trata-se  de  uma  célula, 

evidenciando  a  membrana  plasmática,  mostrando  as  substâncias  escolhidas  (glicose, 

água e maconha) a passarem pela membrana plasmática. A terceira é representada por 

um quadro com moedas que representam a glicose (moeda rosa), a água (moeda azul) e a 

maconha (moeda amarela).

Esse jogo apresenta quatro estágios de velocidade, do mais lento ao mais rápido, 

que demonstram reações  na fisionomia do indivíduo,  na  medida  em que este  ingere 

substâncias como glicose, água e maconha. No início do jogo, as substâncias que entram 

na célula são apresentadas ao jogador de forma mais lenta, para que o mesmo entenda e 

visualize a entrada de substâncias pela membrana.

O jogo também apresenta três diferentes níveis, representados pelo consumo de 

três substâncias, a água, a glicose e a maconha, pelo personagem. Para cada nível do 

jogo, as substâncias são consumidas em quatro diferentes velocidades, até se chegar as 

perguntas específicas sobre transporte dessas substâncias pela membrana plasmática da 

célula animal.

No primeiro nível, ocorrerá a entrada de água pela membrana plasmática, e para 

as mesmas entrarem na célula o jogador terá que juntar moedas de água (cor azul) e 

consumi-las. Este consumo da água ficará evidente ao ser observado que a mesma está 

entrando na célula. Para o jogador passar para o nível 2 terá que responder às 4 questões 

referentes ao transporte celular, presentes no nível 1. 

No  segundo  nível,  ocorrerá  a  entrada  de  glicose  na  célula,  mas  para  essas 

moléculas entrarem o jogador precisará juntar moedas de glicose (cor rosa) e consumi-

las. Se o jogador consumir as moedas de glicose o nível destas moléculas em sua célula 

(evidenciado  no  jogo)  aumenta  e  o  indivíduo  esboça  uma  reação,  assim  também 

acontecerá se o nível de glicose baixar. A quantidade de glicose que o jogador pegará 

terá um limite, pois a intenção deste jogo é de mostrar principalmente o transporte de 



substância  pela  membrana.  Para  que  o  aluno  passe  para  o  próximo  nível  terá  que 

responder outras quatro perguntas (apêndice c).

Quanto ao terceiro nível será a vez da maconha ser consumida, com as moedas na 

cor amarela, e mostrado seus efeitos no indivíduo. Ao final da etapa os alunos terão que 

responder perguntas destacadas nos devidos questionários (apêndice c) para obtenção de 

êxito. Se o aluno não conseguir responder as perguntas de forma correta não conseguirá 

passar  para  o  nível  seguinte  não  chegando,  desta  forma,  ao  final  do  jogo.  Para  se 

verificar  a  dificuldade  dos  alunos  quanto  a  jogabilidade  do  jogo,  foi  solicitado  aos 

mesmos que anotassem quantas vezes tiveram que repetir os diferentes níveis, até chegar 

às perguntas.

Este jogo foi desenvolvido para avaliar a unidade didática proposta, mas também 

o mesmo tem a função de auxiliar os estudantes no aprendizado a respeito do transporte 

de substâncias através da membrana plasmática de uma célula animal.

Fig. 1 :Tela apresentada no jogo digital

                                Personagem

                                                                                 

                                                                      

                                                                       Diferentes tipos de substâncias 

                      Esquema de uma célula animal



APÊNDICE A

Questionário individual

− O que é uma célula? Aonde podemos encontrá-la?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________

2- Quando um indivíduo ingere água, glicose ou uma substância tóxica como o álcool, 
essas  substâncias  chegam  às  células  através  do  sangue.  Explique  como  ocorre  o 
transporte destas substâncias do sangue para o interior da célula?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________

3-  O  cérebro  humano  utiliza  a  glicose  como  única  fonte  de  energia  para  o  seu 
funcionamento. Explique quais seriam as consequências do excesso e da falta de glicose 
no cérebro.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________

4- De que maneira as drogas influenciam o funcionamento do cérebro? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________



Apêndice B

Questões de avaliações presentes no jogo digital

Nível 1 (água)

1- A água atravessa a membrana plasmática por qual tipo de transporte?

a)Osmose

b)difusão facilitada

c)difusão simples

d) transporte ativo

2- Qual o principal fator que possibilita o transporte de água pela membrana plasmática?

a) Igualdade de concentração de soluto em relação ao solvente tanto no meio externo

quanto no meio interno da célula

b) A quantidade de água no meio externo e interno da célula é igual

c) A diferença de concentração de soluto onde do meio menos concentrado, o

solvente, atravessa a membrana plasmática para um meio mais concentrado em

soluto, sem gasto de energia

d) É a passagem do soluto do meio menos concentrado em solvente para um meio mais

concentrado em solvente, sem gasto de energia

Nível 2 (glicose)

1- A glicose atravessa a membrana plasmática por qual tipo de transporte?

a)Osmose

b)difusão facilitada



c)difusão simples

d)transporte ativo

2- o que acontece com o indivíduo com a falta aguda de glicose?

a)aumenta a quantidade de energia para se fazer qualquer atividade

b)as células do cérebro funcionam de maneira acelerada

c)emagrece tornando a pessoa mais saudável

d)As células do cérebro diminuem a sua atividade ocasionando desmaios

Nível 3 (maconha)

1- Por que o uso contínuo e excessivo de maconha pode ser prejudicial ao indivíduo?

a) Por que elas não entram à célula

b) pode causar taquicardia

c)os receptores de membrana da maconha morrem

2- O transporte de maconha pela membrana plasmática nas células nervosas acontece da
 mesma forma que ocorre o transporte de água e de glicose?

a) sim, pois o receptor de maconha é igual ao de glicose e de água

b) sim, pois o transportador de maconha é igual ao de glicose e de água

c)Não, pois a glicose precisa dos transportadores de glicose e a maconha precisa de

um receptor de membrana específico dependendo da célula.

d) Não, pois o receptor da água é igual ao da maconha



APÊNDICE C

Atividade de Biologia

Aluno:_________________________________________________________

1- De que forma o microscópio auxiliou na descoberta da célula?

2- Qual cientista descobriu a célula? Explique a forma como ele descobriu.

3- De que forma foi produzido o microscópio?



APÊNDICE D

ATIVIDADE DE AULA PRÁTICA

Aluno (a): __________________________________________________________

1-  Desenhe  e  descreva  o  que  você  conseguiu  visualizar  ao  analisar  células  do 
revestimento da mucosa oral.

2- O que você achou desta prática? Esta aula te ajudou a entender melhor o que foi 
exposto em sala de aula?
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________



APÊNDICE E

Atividade avaliativa sobre transporte de substâncias pela membrana plasmática 

1- Qual a importância do transporte de substâncias pela membrana plasmática?

2- Qual a diferença entre transporte ativo e transporte passivo?

3- O que é osmose e difusão?



ANEXO A

Microscopia: A descoberta da célula e a teoria celular

Maria Aparecida de Almeida Lico
(Atualizado em 08/11/2013 às 15h53)

A invenção do microscópio, cerca de 400 anos atrás, começou a revelar à humanidade o 
mundo minúsculo das células e dos micro-organismos. Acredita-se que tenham sido dois 
holandeses, fabricantes de óculos, Hans e Zacharias Janssen, pai e filho, os inventores do 
primeiro aparelho em 1591.

Entretanto, foi um outro holandês, Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723), quem fez as 

primeiras  observações  de  materiais  biológicos.  Os  microscópios  de  Leeuwenhoek 

tinham apenas uma lente. Mesmo assim ele observou um material bem variado como os 

espermatozoides  do  sêmen  de  animais  e  os  glóbulos  vermelhos  do  sangue  humano. 

Desse modo,  ele descobriu a existência  dos micro-organismos,  que,  na época,  foram 

chamados genericamente de micróbios.

Por ter apenas uma lente, o invento de Leeuwenhoek, é chamado de microscópio simples 

Tomando  conhecimento  de  sua  existência,  o  inglês  Robert  Hooke  (1635-1703)  o 

aperfeiçoou  e  construiu  um  aparelho  com  duas  lentes,  que  ficou  conhecido  como 

microscópio composto. o que permitiu observações ainda mais ampliadas do mundo dos 

micro-organismos.

A descoberta da célula

Com  seu  aparelho,  Robert  Hooke  fez  muitas  observações  e  descreveu  o  que  viu 

utilizando-se também de desenhos. Em 1665, publicou suas observações em um trabalho 

chamado "Micrographia".  Nesse trabalho, entre outros desenhos,  estão os que fez ao 

observar  a  cortiça,  material  que  constitui  a  casca  de  certas  árvores  da  Europa. 

Observando  fatias  muito  finas  de  cortiça,  Hooke  descobriu  que  esse  material  tem 

densidade baixa por ser constituído de caixinhas microscópicas vazias. Cada caixinha, o 

cientista chamou de "cell", que significa cavidade, cela, em inglês. Essa denominação 

originou o nome célula - diminutivo de cela - em português.



Depois da descoberta  da célula,  outros pesquisadores passaram a estudar  as diversas 

partes  das  plantas  e,  posteriormente,  os  animais  também foram estudados.  Logo foi 

descoberto o material  gelatinoso que constitui  o  citoplasma  das células.  Em 1833, o 

botânico escocês Robert Brown (1773-1858) constatou que a grande maioria das células 

tinha uma estrutura interna ovoide ou esférica, a que chamou de núcleo.

Outras observações e descobertas dessa época foram a membrana plasmática em células 

animais e vegetais e um envoltório externo a essa membrana, nas células vegetais, a 

parede celular.
A teoria celular

Os estudos continuaram e os microscópios foram sendo gradativamente aperfeiçoados. 

Com isso, obtiveram-se imagens cada vez mais nítidas do mundo miscroscópico, que 

permitiam  observações  e  descrições  mais  rigorosas.  Em  1838,  o  botânico  alemão 

Mathias Schleiden (1804 - 1881) concluiu que todas as plantas eram constituídas por 

células. Um ano depois, o zoólogo Theodor Schwann (1810 - 1882), também alemão, 

chegou à mesma conclusão em relação aos animais. Essa generalização proposta por 

Schleiden e Schwann ficou conhecida como  teoria celular:  todo ser vivo é constituído 

por células.
Os vírus e as células

A formulação da teoria celular fez aumentar o interesse dos cientistas pela microbiologia 

e os processos vitais da célula passaram a ser estudados. Descobriu-se a existência de 

organismos unicelulares (como as  bactérias), isto é, formados por uma única célula. A 

partir daí, chegou-se à conclusão de que uma célula tem que desempenhar determinadas 

atividades características dos seres vivos, como se alimentar, obter energia e reproduzir-

se.

Desde o século 19, portanto, a célula passou a nortear os estudos da biologia. A partir de 

1950, o desenvolvimento do microscópio eletrônico permitiu o estudo dos vírus - os 

menores organismos conhecidos - e a constatação de sua estrutura acelular, ou seja, ele 

não se compõe de células. Inicialmente acreditou-se que essa descoberta abalaria a teoria 

celular,  mas  isso  não ocorreu.  Para se  reproduzirem,  os  vírus  precisam invadir  uma 

célula viva e utilizar sua matéria-prima e energia. Essa constatação acabou confirmando 

que as atividades essenciais à vida sempre ocorrem no interior das células vivas.

http://educacao.uol.com.br/biologia/ult1698u24.jhtm


ANEXO B

                     

          Roteiro de Prática

PROTOCOLO DE AULA PRÁTICA

AULA 01: Técnicas em Histoquímica e Tecidos vegetais

O QUE SÃO CÉLULAS?

A Célula é a unidade fundamental da vida, todos os seres vivos com exceção dos 
vírus são formados por células. Aqueles formados por uma única célula são chamados 
unicelulares  e  os  formados  por  várias  células  são  chamados  de  multicelulares  ou 
pluricelulares. Há dois tipos de células: as procariontes e as eucariontes.

 As  células  procariontes  são  as  células  com estrutura  e  funcionamento  muito 
simples,  elas  não  possuem  núcleo  e  nem  organelas  citoplasmáticas  (estruturas  que 
desempenham diversos papeis na célula), são encontradas no organismos pertencentes ao 
Reino Monera. 

As células eucariontes possuem seu material genético organizado dentro de um 
núcleo e apresentam diversas organelas (complexo de Golgi, retículo endoplasmático, 
lisossomo,  peroxissomo  e  outras),  são  encontradas   no  organismo  pertencentes  aos 
Reinos Protista, Fungi, Animalia e Plantae.   No entanto, as células animais e vegetais 
têm  alguns  elementos  que  as  diferenciam.  As  células  vegetais  possuem,  além  da 
membrana celular, uma parede celular (açúcar ligado a aminoácido), que lhe dá maior 
rigidez. Têm ainda o vacúolo maior, para poder armazenar uma maior quantidade de 
água  que  necessita  e  fazer  a  regulação  osmótica,  e  os  cloroplastos,  utilizadas  na 
fotossíntese. Os vacúolos nas células animais são raros.

INTRODUÇÃO

Por meio da observação através do microscópio, os alunos serão capazes de conhecer 
diferenciar a morfologia da célula vegetal e animal, 

OBJETIVO: Observar a morfologia da célula vegetal e animal.



METODOLOGIA

1. Análise de células de revestimento da mucosa oral
Material necessário: Palito; Lâmina e lamínula; Pipeta de Pasteur; corante Azul de 
Metileno.
- Com o auxílio do palito, realize esfregaço em sua mucosa oral;
- Desloque as células que estão no palito para a lâmina;
- Pipete uma gota do corante Azul de Metileno;
- Feche com a lâminula, atenção para evitar a formação de bolhas de ar;

5- Observar a preparação no microscópio;



ANEXO C

Os receptores canabinóides e o THC

Disponível em: http://www.euquerobiologia.com.br/2014/08/os-receptores-canabinoides-e-o-

thc.html

Estes  são  receptores  de  substancias  ativas  da  Cannabis  sativa  Popularmente 

conhecida como Maconha. A substancia ativa mais conhecida da Cannabis sativa é o Δ-

9-tetrahidrocanabinol (THC), O THC é uma substância química produzida pela planta , 

sendo  essa  a  principal  responsável  pelos  efeitos  psíquicos  da  droga  no  organismo. 

Atualmente,  a  quantidade  de  THC  encontrada  na  maconha  brasileira  é  de 

aproximadamente 4,5%.

O  THC  é  metabolizado  no  fígado  gerando  um  metabólito  (produto  da 

metabolização da substância) mais potente que ele próprio. Além disso, o THC é muito 

lipossolúvel  (solúvel  em lipídios  – gordura,  e  não em água)  ficando armazenado no 

tecido adiposo. Essas características do THC levam a um prolongamento do efeito deste 

no organismo.

Quando fumada, a maconha atinge seu efeito entre zero e dez minutos e tem seu pico de 

ação após 30 minutos do consumo por se concentrar no cérebro. Após 45 a 60 minutos 

do consumo da substância seus efeitos são atenuados. Pela liberação do THC por meio 

do tecido adiposo ser lenta, ele aparece na urina de semanas há meses após o último uso.

Os  efeitos  provocados  pelo  THC  no  sistema  nervoso  central  dependem  da  dose 

consumida, da experiência, da expectativa e do ambiente. Os efeitos esperados são: leve 

estado  de  euforia,  relaxamento,  melhora  da  percepção  para  música,  paladar  e  sexo, 

prolonga a percepção de tempo, risos imotivados, devaneios e fica mais falante.

No  resto  do  corpo  os  efeitos  são:  vermelhidão  nos  olhos  (hiperemia  conjuntival), 

diminuição da produção de saliva (boca seca) e taquicardia (freqüência superior ou igual 



a  140 batimentos  por  minuto).O THC tem um efeito  orexígeno  no apetite,  ou  seja, 

aumento de apetite. Não há registro de morte por intoxicação por consumo de maconha.

O  sistema  nervoso  central  humano  também  possui  receptores  específicos  para  os 

canabinóides  endógenos  e  o  THC.  O  conjunto  formado  pelos  receptores  e 

neurotransmissores constitui o sistema canabinóide endógeno.

Há dois tipos de receptores canabinóides conhecidos: o CB1, presente em todo o cérebro 

(próximo às terminações nervosas de neurônios pertencentes a outros sistema) e o CB2, 

localizado em tecidos periféricos, especialmente no sistema imunológico.

As  áreas  do  sistema nervoso com maior  densidade  de  receptores  CB1 são  o  córtex 

frontal (raciocínio, abstração, planejamento, etc), os núcleos da base (motricidade) e o 

cerebelo (coordenação e equilíbrio). O sistema límbico, responsável pela elaboração e 

expressão dos fenômenos emocionais, também é rico em receptores CB1, especialmente 

no  hipotálamo  (coordenação  das  manifestações  emocionais),  hipocampo  (memória 

emocional  e inibição da agressividade)  e giro do cíngulo (controle dos impulsos).  A 

ausência  de  receptores  CB1 na  medula  espinhal  explica  a  baixa  toxicidade  do THC 

quando administrado em doses elevadas.

Quanto à localização na sinapse, os receptores CB1 estão posicionados na membrana 

pré-sináptica de outros sistemas. Isso significa que a função do sistema canabinóide é a 

de modular a liberação de outros neurotransmissores.



A fisiologia do sistema canabinóide:  O sistema canabinóide endógeno,  conforme o 

capítulo  anterior,  está  presente  de  maneira  difusa  em todo  o  cérebro.  Os  receptores 

canabinóides tipo 1 (CB1) estão localizados nas membranas pré-sinápticas de diversos 

sistemas  de  neurotransmissão.  Receptores  pré-sinápticos  modulam  a  secreção  de 

neurotransmissores, isto é, determinam que quantidade dessas substâncias será liberada 

na sinapse.  Portanto,  o  sistema canabinóide influencia a intensidade com que outros 

sistemas agem sobre o cérebro.
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