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INTRODUÇÃO GERAL 

Os avanços na área da Genética e Biotecnologia provocaram mudanças 

significativas na sociedade. Pesquisas com células-tronco, clonagem, transgênicos, 

terapia gênica, são constantemente divulgadas pelos meios de comunicação, 

dividindo opiniões e gerando polêmica a respeito dos benefícios e malefícios. 

Mesmo com acesso à informação, a maioria da população não está preparada para 

discutir de forma coerente e fundamentada sobre tais temas (PEDRANCINI et al., 

2007). A maioria dos alunos que já concluíram ou estão cursando o ensino médio, 

ou mesmo um curso superior, apresentam dificuldades nos conteúdos de genética e 

biotecnologia (MOURA et al., 2013). A justificativa para essa problemática a priori 

está na abordagem dos conteúdos e na formação inicial e continuada dos 

professores de Ciências e Biologia (PEDRANCINI et al., 2007). 

A fragmentação e a descontextualização dos conteúdos de Biologia, em 

especial o de Genética, têm acarretado dificuldades na aprendizagem dos alunos. 

(SCHEID; FERRARI; DELIZOICOV, 2005; PEDRANCINI et al., 2007; GOLDBACH et 

al., 2013). Essas dificuldades vêm causando uma falta de interesse pela disciplina, 

por ser considerada de difícil assimilação e compreensão, tanto pelos alunos como 

por professores (FABRÍCIO et al., 2006). Nesse sentido, a literatura cita as 

vantagens no uso de diferentes metodologias em sala de aula e os impactos na 

aprendizagem.  

A utilização de recursos tecnológicos na área da educação e, em especial, os 

softwares educacionais do tipo autoria, vem se destacando (SOUZA, 2014). Os 

softwares educacionais possuem características de entretenimento tais como, 

interação, motivação, competição e flexibilidade as quais despertam a atenção e 

curiosidade dos alunos, facilitando a abordagem dos conteúdos (BERTIN; DO 

PRADO; WEBBER, 2015). Portanto, faz-se necessário o desenvolvimento de 

trabalhos que utilizem esses e outros recursos metodológicos no ensino de genética, 

discutindo possíveis soluções e propostas que minimizem os problemas 

supracitados, considerando que as lacunas deixadas pelo ensino tradicional poderão 

refletir de forma negativa em outras áreas ligadas a essa ciência (PEDRANCINI et 

al., 2007).  
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As aulas em multimídia têm como objetivo corroborar com o processo de 

ensino-aprendizagem em todas as suas etapas. O aplicativo desenvolvido apresenta 

a temática Genética Mendeliana de uma maneira lúdica, atrativa, interativa e flexível, 

assim, o usuário poderá escolher a melhor maneira de estudar os conteúdos que o 

compõem. No que se refere ao processo de ensino, o aplicativo poderá ser usado 

pelo professor como uma aula, pois, o conteúdo produzido oferece além dos tópicos 

leis de Mendel, outros assuntos considerados importantes como a Biologia Celular e 

Molecular e Noções de Probabilidade, além de exercícios e um simulado composto 

por questões presentes em vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM).  

Nessa perspectiva, a presente pesquisa apresenta um artigo intitulado 

ELABORAÇÃO DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA POR MEIO DE UM SOFTWARE DE 

AUTORIA SOB A PERSPECTIVA DO PROFESSOR cujo objetivo é apresentar o 

material construído e as aplicações no ensino-aprendizagem.  
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Um breve histórico dos softwares educacionais  

No Brasil, a implantação do computador no ambiente escolar ocorreu na 

década de 70, a partir do interesse de educadores de algumas universidades 

brasileiras influenciados por países como os Estados Unidos e França e 

principalmente pela transformação que a sociedade estava passando (VALENTE et 

al., 1999). Nos países desenvolvidos, houve um crescimento de projetos de ensino 

com o uso do computador desde o primeiro grau até as universidades, na década de 

70.  Na época eram grandes computadores com terminais de alto custo. O custo do 

equipamento e o desenvolvimento da programação (software) impedia a expansão 

do sistema, o que não foi diferente para os países em desenvolvimento (VALENTE, 

1993).   

Com o surgimento dos computadores individuais houve um crescimento na 

produção e o custo do microcomputador diminui, com isso, as pessoas passaram a 

comprar computadores, em países como Japão e nos Estados Unidos e até mesmo 

no Brasil embora em escala menor (SOUZA, 1983).  

Com o advento do computador surgiu à necessidade, de acrescentar 

programas que o tornasse mais flexível e aumentasse a usabilidade. No início dos 

anos 60, foram criados os primeiros softwares com finalidade educativa dando início 

a instrução auxiliada por computador, também conhecida como CAI (computer aided 

instruction). Diversas empresas de computadores como IBM, RCA e Digital 

investiram na produção desse software (VALENTE, 1993). Segundo um estudo feito 

pela organização do Teachers College, Columbia, E.U.A. em 1983, já existia mais de 

7.000 pacotes de software educacionais no mercado, direcionados para as áreas de 

matemática, ciências, leitura, artes e estudos sociais (VALENTE, 1993).  

Com a chegada dos microcomputadores nas escolas foi possível implantar o 

CAI. Isto permitiu uma enorme produção de cursos e uma diversificação de tipos de 

CAI, como tutoriais, programas de demonstração, exercício e prática, avaliação do 

aprendizado, jogos educacionais e simulação (VALENTE, 1993). 

No Brasil, essas ferramentas educacionais foram implementadas nas 

universidades e, em seguida, nas escolas. No ano de 1971, a Universidade Federal 
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de São Carlos promoveu um seminário intensivo sob o uso de computador no ensino 

de Física, ministrado pelo professor E. Huggins, especialista da Universidade de 

Dartmouth, EUA. No mesmo ano, acontecia no Rio de Janeiro a Primeira 

Conferência Nacional de Tecnologia em Educação Aplicada ao Ensino Superior (I 

CONTECE) organizado pelo conselho de reitores das Universidades brasileiras e 

sob a coordenação técnica da Universidade Federal de São Carlos (SOUZA, 1983).  

Em 1973, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) usou um software 

de simulação no ensino de Química, nesse mesmo ano, pesquisadores da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) realizaram algumas 

experiências, usando simulação de fenômenos de Física com alunos de graduação 

(VALENTE, 1999).  

Em 1975, os pesquisadores Seymour Papert e Marvin Minsky visitaram o 

Brasil e lançaram as primeiras sementes das ideias do Logo (linguagem de 

programação). Um ano depois, foram iniciados os primeiros trabalhos com o Logo 

com crianças, posteriormente, houveram outros trabalhos tais como, um grupo de 

pesquisadores liderados pela profa. Léa da Cruz Fagundes, do Laboratório de 

Estudos Cognitivos (LEC) da UFRGS (VALENTE et al., 1999). 

Tipos de softwares educacionais  

Com a introdução do computador como mediador didático, desenvolveram-se 

softwares específicos para serem utilizados em contextos de ensino-aprendizagem, 

e além de vários softwares com outras finalidades, mas que são utilizados nesse 

processo. Nesse sentido quaisquer softwares aplicados ao ensino passaram a 

serem denominados softwares educacionais (SE), turvando um pouco a exata 

abrangência do termo (JUCÁ, 2006). Os softwares usados na educação, via de 

regra, possuem características que favorecerem o processo de construção do 

conhecimento de uma forma mais clara e descomplicada, cabendo ao professor 

analisar quais dessas características se aplicam melhor à sua aula e aos seus 

discentes em relação aos diferentes tipos de softwares educacionais e as suas 

respectivas funcionalidades. (VALENTE, 1993; VALENTE et al., 1999). 

Segundo Viera (1999), ao analisar um software, o professor deve 

primeiramente identificar a concepção teórica de aprendizagem que o orienta, pois 
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um software para ser educativo deve ser pensado segundo uma teoria sobre como o 

sujeito aprende, como ele se apropria e constrói seu conhecimento. Nessa 

perspectiva estão as teorias de aprendizagem construtivista e behaviorista.   

Toda a modalidade de software educacional é boa se estiver devidamente 

contextualizada no projeto pedagógico do curso/aula. Utilizar um software não  

significa que os resultados no processo de ensino e aprendizagem serão 

satisfatórios  e sim a forma como o utilizarmos agregará ou não elementos 

importantes nesse processo. Portanto, o software escolhido tem de ser resultado da 

estratégia docente e não o contrário (GIRAFFA, 2009). 

As taxonomias tradicionais para classificar os softwares educacionais são 

diversas e de acordo com a visão de cada autor. De forma mais abrangente, os SE 

são categorizados em softwares abertos e fechados. Os softwares do tipo fechado 

permitem pouca ou nenhuma criação de situações problemas por parte dos 

professores ou de soluções alternativas por parte dos alunos a partir da modificação 

no software.  Já, em um software aberto, o professor e os alunos têm autonomia 

para elaborar problemas e soluções criativas.  A interface desses tipos de softwares 

é flexível, o que permite a expressão de formas criativas de soluções (VIEIRA, 

1999).  

Outra classificação dos softwares educacionais é quanto ao nível de 

aprendizagem. De acordo com Viera (1999), os softwares podem ser classificados 

em três classes definidas: sequencial, relacional e criativo. Na categoria sequencial, 

o software tem o objetivo de apenas transferir a informação, na perspectiva do 

professor como apresentador de conteúdos e do aluno como um agente passivo, 

devendo memorizar e repetir as informações apresentadas. Na categoria relacional, 

o objetivo principal do ensino é a aquisição de certas habilidades, possibilitando ao 

aluno relacionar o conteúdo estudado com outros fatos ou outras informações. O 

tipo criativo está relacionado com a criação de novos esquemas mentais, 

possibilitando uma interação entre pessoas e tecnologia através do 

compartilhamento de informações. O aluno assume, assim, uma posição mais 

participativa e ativa. 
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No que se referem os objetivos pedagógicos, os softwares são classificados 

em categorias, onde, cada categoria contribui para o processo educacional, seja 

pela simples memorização, seja pelo surgimento de situações-problemas ou pelos 

desafios na resolução da mesma. Além disso, os SE podem estimular a autonomia e 

proatividade do aprendiz, necessitando da ação dialógica do professor, de seu olhar 

crítico e experiente para promover uma mediação pedagógica salutar à 

aprendizagem discente (MACHADO, 2015). Valente (1999) classifica os SE em: 

tutoriais, programação, processador de texto, multimídia e Internet, simulação e 

modelagem e jogos.  

Tutoriais 

No software tutorial, as informações estão organizadas em forma sequencial, 

como se fosse um livro eletrônico; à medida que o aluno vira as páginas, a 

informação é apresentada ou o aprendiz pode escolher a informação que desejar. 

Em geral, os softwares que permitem ao aprendiz controlar a sequência de 

informações são organizados em forma de hipertextos e ele pode “navegar” entre 

esses itens (VALENTE, 1999).   

A interação entre o aluno e o computador acontece através da leitura da tela, 

escuta das informações, resolução de exercícios e/ou através dos botões e das 

teclas de navegação. Nesse tipo de sistema não é possível verificar se o aluno está 

processando as informações da maneira correta. Neste caso, é necessário criar 

situações-problema, para identificar o que o aluno assimilou (VALENTE, 1993).   A 

forma como os tutoriais estão organizados não permitem ao aluno exercitar sua 

criatividade e explorar diferentes níveis de compreensão de um conceito; o aluno 

apenas visualiza as lições e resolve exercícios e, portanto, não exigem que o 

aprendiz compreenda o que está fazendo. A vantagem dos tutoriais é o fato de o 

computador poder apresentar o material com outras características que não são 

permitidas no papel (VALENTE, 1993).  

Programação  

É um software criado para a resolução de problemas. O usuário tem 

autonomia para criar seu produto e, embora necessite que o usuário possua 

conhecimentos específicos, permite ao usuário interpretar e transformar as 
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informações em conhecimento. A programação permite a realização do ciclo 

descrição - execução - reflexão - depuração - descrição, ações estas, importantes na 

aquisição de conhecimento (VALENTE, 1993).   

Processadores de textos  

Esse software são ferramentas de uso simplificado e tem como finalidade 

básica elaboração de textos de diversos tipos e estilos, proporcionando o 

desenvolvimento da escrita, da leitura, a organização de ideias, a ampliação do 

vocabulário, dentre outras (VALENTE et al., 1999).  

Multimídia e internet 

É importante ressaltar a diferença entre o sistema multimídia já pronto e o 

sistema de autoria para o aprendiz desenvolver sua multimídia. No primeiro caso, o 

aprendiz escolhe as opções oferecidas pelo software. Uma vez escolhidas, o 

computador apresenta a informação, semelhante aos tutoriais, mas, com outras 

facilidades com a combinação de textos, imagens, animação e sons. Já, o sistema 

de autoria oferece ferramentas para o desenvolvimento de um projeto em multimídia. 

O aprendiz atua ativamente no processo de construção do seu projeto a partir de 

informações apresentadas por diferentes mídias. (VALENTE, 1999).  Esse tipo de 

software permite agrupar todas as mídias (imagens, animações, vídeos e sons), 

criadas com softwares específicos, em um só produto (SOUZA, 2014). 

Simulação e modelagem 

Envolvem a criação de modelos dinâmicos e simplificados do mundo real. As 

simulações podem ser fechadas e, nesse caso, parecidas com os tutoriais, ou 

abertas, semelhante aos softwares de programação. Através da simulação, o aluno 

cria ambiente e explora situações fictícias como, por exemplo, um desastre 

ambiental, experimentos em laboratório, casos clínicos, entre outros. A simulação 

oferece a possibilidade de o aluno desenvolver hipóteses, testá-las, analisar 

resultados e refinar os conceitos. Ideal para trabalho em grupo, onde cada grupo 

pode testar diferentes hipóteses e, assim, ter um contato mais real com os conceitos 

envolvidos no problema em estudo. No entanto, a simulação não cria a melhor 
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situação de aprendizagem, devendo ser vista como complemento da fundamentação 

teórica (VALENTE et al., 1999). 

Jogos  

Apresentam uma abordagem de exploração autodirigida e podem ser 

analisados do ponto de vista do ciclo descrição - execução - reflexão - depuração 

- descrição, dependendo da ação do aprendiz em descrever suas ideias para o 

computador. Em geral, os jogos apresentam características que desafiam e motivam 

o jogador, através de um ambiente de competição com a máquina ou com os 

colegas. Os jogos apresentam características similares dos tutoriais e dos softwares 

de simulação fechada. Neste último caso, as regras já estão definidas a priori, e 

durante o jogo, espera-se que o aprendiz elabore hipóteses, utilizando estratégias e 

conhecimentos já existentes ou através de novos conhecimentos adquiridos 

(VALENTE et al., 1999). 

O ensino de Genética  

A genética é o ramo da Biologia que estuda a transmissão das características 

biológicas passadas de uma geração para outra e as variações que ocorrem nesse 

processo, fator importante na evolução e na biodiversidade. No Brasil, esse 

conteúdo é visto no 9º ano do ensino fundamental e na 3ª série do Ensino Médio, 

segundo a BNCC e os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000), 

Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Educacionais (PCN+) (BRASIL, 2002b) e Documento de Referência Curricular para 

Mato Grosso (MATO GROSSO (ESTADO), 2018).  

De acordo com as finalidades descritas pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (BRASIL, 1996), a etapa final do ensino médio, deve proporcionar além 

da consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos, o desenvolvimento do 

pensamento crítico e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos. 

Nesse sentido, a escola deve apresentar a Ciência de uma forma sistêmica e 

transdisciplinar e contextualizá-la a fim de desenvolver uma educação, que permita 

aos cidadãos a aquisição de conhecimentos que possam embasar a tomada de 

decisões conscientes e esclarecida (PEDRANCINI et al., 2007).  
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Para Paiva e Martins (2005), a formação teórica que acontece de forma 

fragmentada, tem como resultado a dificuldade em manter as relações entre o 

cotidiano e o conhecimento construído na escola, fazendo com que os alunos se 

distanciem das informações sobre genética divulgadas pela mídia.  

No entanto, apesar do acesso as informações discutidas no contexto escolar 

e constantemente divulgadas por meios acadêmicos e multimidiáticos, a maioria da 

população está despreparada para discutir e emitir opiniões com fundamentação 

científica (PEDRANCINI et al., 2008). Temas de grande relevância e impacto na 

sociedade, como transgenia, clonagem e genômica passam despercebidos pelos 

alunos. Isto mostra que nem sempre os conhecimentos adquiridos na escola 

possibilitam que os indivíduos ultrapassem o saber de senso comum (PEDRANCINI 

et al., 2008). Tais dificuldades podem estar relacionadas à falta de domínio da base 

científica e decorrente de um ensino que valoriza apenas a memorização 

(PEDRANCINI et al., 2008).  Pode-se dizer, portanto, que a escola não está 

conseguindo formar um cidadão crítico, conhecedor da própria realidade (TEMP; 

BARTHOLOMEI-SANTOS, 2014) e capaz de adotar posicionamentos em relação a 

fatos e questões que impliquem, direta ou indiretamente, tanto na sua própria vida 

quanto na da comunidade em que vive (CASAGRANDE, 2006).  

Pedrancini et al. (2008) e Scheid et al. (2005) apontam que, no Brasil, existem 

muitos obstáculos quanto ao desenvolvimento dos conceitos de genética, tanto no 

âmbito escolar como na divulgação científica. Uma das justificativas para esses 

obstáculos está na maneira como os conteúdos são trabalhados pelos docentes, isto 

é, de forma fragmentada e descontextualizada (GOLDBACH et al., 2009).  

Cantiello e Trivelato (2003) explicam que essas dificuldades devem-se 

também ao fato dos alunos não possuírem conhecimentos básicos suficientes, para 

aquisição de assuntos mais avançados. Trabalhos mostram que a maioria dos 

alunos, que estão cursando ou já concluiu ensino médio, continuam com 

dificuldades nos conceitos básicos de genética, por exemplo, a localização do DNA 

nas células, a relação gene-cromossomo-DNA, os mecanismos de transmissão de 

características e sua relação com a meiose (AYUSO; HERNÁNDEZ, 2002; SCHEID; 

FERRARI, 2006; PEDRANCINI et al., 2007). 
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A compreensão correta de conceitos como DNA, cromossomos e genes é 

fundamental para o entendimento de questões polêmicas presentes no dia-a-dia 

(PEDRANCINI et al., 2007). 

Goldbach e Macedo (2007) realizaram um levantamento em 10 Anais dos três 

principais eventos acadêmicos da Área de Ensino de Biologia e Ciências: Encontro 

Perspectivas do Ensino de Biologia - EPEB, Encontro de Pesquisadores em Ensino 

de Ciências – ENPEC e Encontro Regional (RJ/ES) e Nacional de Ensino de 

Biologia - EREBIO e ENEBIO, nos anos de 2000 a 2006. Os autores analisaram a 

produção cientifica envolvendo a temática Genética-Hereditariedade com diferentes 

enfoques. Para o quesito problemas na aprendizagem, os resultados revelaram que 

as problemáticas são similares: abordagem pouco integrada e fragmentada dos 

conteúdos e a necessidade de melhoria na formação iniciada e continuada dos 

professores.  

Ainda segundo os mesmos autores, essa problemática pode ser minimizada 

com atividades didáticas diversificadas, que trabalhem os conteúdos de biologia 

molecular, celular e genética juntos. O processo ensino-aprendizagem deve ser 

conduzido passo a passo, priorizando o processo mais do que as estruturas, e deve 

conter recursos visuais e concretos. Citam, ainda, a necessidade de usar exemplos 

didáticos associando assuntos, tais como, as leis de Mendel e a meiose, como um 

ponto crucial para a aprendizagem significativa deste assunto. 

Fabrício et al. (2006) realizaram uma pesquisa com 136 alunos, do 3˚ ano do 

ensino médio, de escolas públicas estaduais e com 67 discentes  de cursos de 

Licenciatura em Biologia de três IES da região metropolitana da cidade de Recife 

PE, onde foi avaliado o conhecimento destes alunos sobre as leis de Mendel. Os 

resultados mostraram que a maioria dos alunos entrevistados apresentou 

dificuldades na compreensão da transmissão dos caracteres hereditários, não 

souberam definir gene e nem associá-los com as leis de Mendel; a grande maioria 

associou as leis apenas com as letras que simbólica e didaticamente representam 

os genes durante a segregação na meiose.  

Della Justina e Barradas (2004) realizaram um levantamento das principais 

dificuldades no processo ensino-aprendizagem na área de genética, com os 
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professores de biologia da educação básica do município de Cascavel. De modo 

geral, os professores afirmaram não gostar da disciplina de genética, devido a falta 

de embasamento teórico e de material de apoio. No que diz respeito às dificuldades 

dos alunos, os professores citaram a falta de conhecimento sobre os conceitos 

básicos, bem como a falta interesse pelo conteúdo e a imaturidade.  

Pedrancini et al. (2007) realizaram entrevistas com alunos da 3ª série do 

ensino médio de escolas particulares e estaduais de dois municípios da região 

noroeste do Paraná com a finalidade de se avaliar alguns conceitos básicos em 

biologia e biotecnologia. Os resultados demonstraram que os alunos apresentam 

ideias alternativas e definições muitas vezes distorcidas em relação aos seres vivos, 

células, composição química e função do material genético. Os posicionamentos 

sobre transgênicos não foram diferentes; as concepções eram meramente intuitivas, 

influenciadas pela mídia, porém, na maioria das vezes, desprovidas do saber 

científico vivenciado no ambiente escolar.  

Recursos didáticos no ensino de Genética  

A importância de usar recursos didáticos no ensino de Ciências e Biologia tem 

sido mencionada por diferentes autores (SOUZA; GODOY DALCOLLE, 2007; 

CASTOLDI; POLINARSKI, 2009; BARROS; RIBEIRO; SILVA, 2017). Um dos fatores 

que viabiliza a aplicação de recursos didáticos é que este permite que o aluno 

participe como autor do seu processo de aprendizagem, promovendo um raciocínio 

sistemático a respeito dos fenômenos e fatos científicos (BARROS; RIBEIRO; 

SILVA, 2017).  

A utilização de recursos no processo ensino-aprendizagem é essencial para 

que o aluno internalize o conteúdo estudado e desenvolva, não apenas sua 

criatividade, mas, também, sua coordenação motora e sua habilidade de manusear 

os objetos utilizados durante as aulas (SOUZA; GODOY DALCOLLE, 2007).  

Nesse sentido, é possível dizer que as estratégias didáticas criam ambientes 

propícios à aprendizagem, no entanto, deve ser realizada profunda reflexão quanto à 

sua verdadeira utilidade no processo ensino-aprendizagem, a fim de se atingir o 

objetivo almejado (SOUZA; GODOY DALCOLLE, 2007). A maioria dos professores 

tem uma tendência em adotar métodos mais tradicionais de ensino, por medo de 
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inovar ou mesmo pela inércia a muito estabelecida em nosso sistema educacional e 

acabam comprometendo a aprendizagem do aluno. Castoldi e Polinarski (2009) 

afirmam que a utilização de recursos didático-pedagógicos faz com que os alunos 

sejam participantes do processo de aprendizagem.  

Para superar esses obstáculos, Souza e Godoy Dalcolle (SOUZA; GODOY 

DALCOLLE, 2007) afirmam que o professor deve ter formação e competência para 

utilizar os recursos didáticos disponíveis e muita criatividade, devendo estar 

preparado pra lidar com situações adversas que surgem no decorrer das aulas, 

começando pelo planejamento delas. É importante ter clareza e saber quais 

objetivos se pretende alcançar, o que e como será ensinado a fim de obter um 

ensino eficiente. Os recursos didáticos devem proporcionar ao aluno o estimulo à 

pesquisa e à busca de novos conhecimentos (SOUZA; GODOY DALCOLLE, 2007).  

No cenário atual, o uso das tecnologias de forma adequada, auxilia no 

processo da construção do conhecimento, tornando o processo de ensino-

aprendizagem mais estimulante e mais eficaz. É importante ressaltar que as 

tecnologias não dispensam a figura do professor. Concordando com os autores 

acima, a educação atual requer um professor preparado para lidar com ritmos 

individuais dos seus alunos, apropriar-se de técnicas novas de elaboração de 

material didático produzido por meios eletrônicos, trabalhar em ambientes virtuais 

adquirir uma nova linguagem e saber manejar criativamente a oferta tecnológica 

(JUCÁ; CARVALHO; BRITO, 2009) 

OS SOFTWARES EDUCACIONAIS NO ENSINO DE BIOLOGIA 

A Biologia (do grego bios = vida; logos = estudo) é a ciência que estuda a 

vida, em todas as suas formas de manifestações. E uma ciência que busca 

compreender a origem, a evolução, os aspectos estruturais, morfológicos, e 

fisiológicos dos organismos, bem como, as relações estabelecidas entre os 

organismos e estes com ambiente.  Assim ao estudar a vida e toda a sua 

complexidade, o aluno deverá reconhecer a importância dessa ciência, como uma 

disciplina indispensável para a formação de qualquer indivíduo (GRIFFITHS et al., 

2008). Espera-se que através dos conhecimentos biológicos, as pessoas adquiram 

uma visão ampliada sobre o conceito vida e suas aplicações e implicações para o 

futuro da humanidade (PEDRANCINI et al., 2008). 
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Nesse sentido é importante que o professor de Biologia esteja atento e 

atualizado com todos os novos acontecimentos científicos que seus alunos tomam 

conhecimento através da mídia. A influência que a mídia exerce sobre os alunos e o 

senso comum pode resultar em conceitos equivocados, o professor deve intervir 

desmistificando as ideias lançadas pela mídia (SILVA-JUNIOR; BARBOSA, 2009). 

De acordo com o PCNEM (BRASIL, 2000), o ensino de Biologia deve estar 

direcionado ao desenvolvimento de competências que permitam ao aluno lidar com 

as informações, compreendê-las, elaborá-las e refutá-las, quando for o caso. O 

estudante deverá ser capaz de compreender o mundo e agir com autonomia, 

fazendo uso dos conhecimentos adquiridos da Biologia e da tecnologia.  

É responsabilidade da escola e do professor promoverem situações 

significativas para o aluno, visando o entendimento da ciência como construção 

histórica e como saber prático, superando as limitações do ensino tradicionalista 

(BRASIL, 2002a). Diante disso, a educação escolar deve ter como finalidade a 

formação de alunos capazes de compreender, utilizar e transformar a realidade em 

que estão inseridos. Ao possuírem essas habilidades, serão capazes de buscar, 

selecionar e utilizar qualquer informação que venham a necessitar durante as suas 

vidas (BRASIL, 2000).  

No ensino de biologia, em especial, o estudante muitas vezes fica 

impossibilitado de perceber a representação dinâmica dos processos, deixando de 

obter um conhecimento e entendimento desse processo invariável (NOBRE et al., 

2013). 

Segundo Pamboukian et al., (2007) é preciso preparar os profissionais da 

educação para lidar com as novas tecnologias da informação e comunicação, para 

que os docente possa fazer o uso de forma correta aproveitando todos as   

ferramentas otimizando seu o trabalho em sala. Valente (2005) ressalta que o 

professor deve estar preparado para intervir na aprendizagem do aluno, através de 

metodologias significativas e coerentes com a realidade do aluno.  

Nesse sentido existem vários softwares já desenvolvidos que abordam 

conteúdos de biologia; e que poderá otimizar as aulas, através da facilidade de uso 
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e estes costumam fazer com que o estudante se sinta como o sujeito da ação, capaz 

de realizar tarefas e obter resultados (NOBRE et al., 2013)  

O software Click and Clone é um jogo de clicar e arrastar que simula a 

clonagem de um rato em laboratório A partir de uma célula embrionária e uma célula 

comum se produz um clone, ou seja, uma cópia exatamente igual ao indivíduo 

original (NOBRE et al., 2013).  

O software GBOL (Genética Básica on Line), desenvolvido na Universidade 

de Viçosa, Minas Gerais, com a finalidade de auxiliar o ensino-aprendizagem dos 

conteúdos de Genética Básica no ensino superior podendo ser adaptado para 

ensino médio. 

Os autores Silva e Razera (2006) desenvolveram um trabalho utilizando o 

GBOL com alunos da 3ª série no ensino médio, de uma escola estadual, do interior 

da Bahia. Segundo os autores os resultados obtidos foram significativos, pois 

facilitou a compreensão do tema abordado, os alunos participaram ativamente no 

decorrer da aula. 

Silva (2015) realizou um estudo com 32 alunos do 8º ano do ensino 

fundamental, utilizando dois softwares educativos intitulados Jogo da Genética: 

descubra o padrão de herança dos Scoisos e o Jogo Descoberta da Herança Ligada 

ao Sexo. Os resultados foram eficazes na mediação de conceitos relacionados à 

Genética, já que, a maioria dos alunos manifestou maior interesse pelo conteúdo, 

levantando hipóteses e testando possíveis cruzamentos entre as espécies. Silva et 

al., (2017) utilizaram um software tipo simulador intitulado GNT-Cyst 2.0, com o 

objetivo de trabalhar os conteúdos de genética mendeliana com os alunos e 

professores do ensino fundamental e do ensino médio. De acordo com os autores, 

houve interesse tanto pelos alunos quanto pelos professores na utilização dessa 

abordagem em sala de aula.  

Diferente dos outros softwares, o sistema de autoria pode ser visto como 

programas que auxiliam na criação de produtos multimídia, geralmente podem ser 

utilizados por usuários não especializados em programação específica (SOUZA, 

2014). Os Softwares de Autoria permitem o desenvolvimento da criatividade, assim, 

o professor ou o aluno poderá construir seu próprio material de estudo utilizando as 
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ferramentas disponíveis. Este tipo de software permite trabalhar tanto com a 

manipulação de dados, quanto com a construção do conhecimento através dos 

recursos oferecidos (BARBOSA, 2017). Além de serem aplicáveis em diversas 

disciplinas, as ferramentas de autoria possuem linguagens de programação 

simplificadas, que um professor pode aprender rapidamente (BERTIN; LIMA; 

WEBBER, 2015). Isso permite que o professor seja capaz de criar o seu próprio 

conteúdo, direcionado para os seus alunos, facilitando a compreensão dos assuntos 

abordados e, consequentemente, favorecendo a aprendizagem deles. 
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Capitulo 1. ELABORAÇÃO DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA POR MEIO DE 
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[SBEnBio - Associação Brasileira de Ensino de Biologia] 

 

 

Renata Cristina Cavalcante da Rocha  

Dr. Alexandro Cézar Faleiro  

 

RESUMO 

O Visual Class é um software de autoria que oferece uma infinidade de ferramentas para a 

elaboração de projetos simples e sofisticados, sendo utilizado por professores e por alunos 

para criação de material de estudo. A criação em multimídia permite que o professor elabore 

conteúdos mais dinâmicos, atraentes e direcionados aos seus alunos. A partir desses recursos 

foi elaborado o software Genética Mendeliana, que contém, além da teoria sobre as leis de 

Mendel, tópicos extras para auxiliar a compreensão e o aprendizado do aluno. Assim, além de 

facilitar o ensino-aprendizagem do tema em questão, o uso do software poderá contribuir para 

a realização de aulas mais dinâmicas e divertidas, promovendo um ambiente mais favorável à 

assimilação desse conteúdo.   

Palavras-chave: Genética, Biologia, TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

Abstract 

Visual Class is authoring software that offers a multitude of tools for designing simple and 

sophisticated projects, being used by teachers and students to create study material. 

Multimedia creation allows teachers to write more dynamic, engaging, and targeted content 

for their students. From these resources, the Mendelian Genetics software was developed, 

which contains, in addition to Mendel's theory of laws, extra topics to aid student 

understanding and learning. Thus, besides facilitating the teaching-learning of the subject in 

question, the use of the software may contribute to the realization of more dynamic and fun 

classes, promoting a more favorable environment for the assimilation of this content. 

 

Keywords: Genetics, Biology, TICs, Information and Communication Technologies 
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INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos, o uso de recursos multimídia nos ambientes educacionais tem 

aumentando significativamente (SOUZA, 2014). Além disso, a Internet tem impulsionado à 

criação e divulgação desse tipo de material com o advento de serviços de produção de 

conteúdo (PINTO; BATISTA, 2010). 

A educação atual demanda cada vez mais de metodologias que envolvam criatividade, 

pensamento crítico e reflexivo, a capacidade de resolver situações-problema e a tomada de 

decisões conscientes (SILVA, 2015), habilidades que, muitas vezes, não são alcançadas com 

as metodologias tradicionais, especialmente, nas áreas biológicas, tornando o ensino 

monótono, desconexo e desvinculado do cotidiano do aluno (SILVA-JUNIOR; BARBOSA, 

2009). Gera-se, dessa forma, conhecimentos equivocados e confusos sobre vários temas das 

ciências biológicas, consequência de um ensino pouco eficaz.  

 Diante da necessidade de recriar ambientes de aprendizagem, a literatura cita diversos 

recursos em especial os softwares educacionais considerados promissores na educação 

(JÚCA, 2006; PEDROSO, 2009; BERTIN; LIMA; WEBBER, 2015). O uso de softwares 

educacionais, em especial, o de autoria, vem ganhando destaque nesse cenário como 

ferramenta integradora, privilegiando uma participação mais ativa do professor e do aluno 

(PAMBOUKIAN et al., 2007). Os softwares educacionais possibilitam a troca de 

informações, a maior interação entre professor-aluno, aluno-aluno, a flexibilidade, a 

criatividade e, principalmente, a autonomia do indivíduo (SOUZA, 2014).  

Atualmente existem diferentes tipos de softwares educacionais disponíveis no 

mercado, um exemplo é o software de autoria. O software de autoria é uma ferramenta ou 

programa de desenvolvimento que fornece elementos pré-programados que permitem 

desenvolver aplicações multimídia (HERCULIANI, 2007). A partir dessa ferramenta, o 

professor pode usar sua criatividade para construir o seu próprio material didático, o que torna 

os softwares de autoria uma ferramenta ideal para usuários que desejam elaborar seu próprio 

projeto (SOUZA, 2014).  

A partir desse contexto, essa pesquisa pretende apresentar a temática Genética 

Mendeliana através do Visual Class, um software de autoria. A genética como disciplina não 

é bem vista pelos alunos e pela maioria dos professores (DELLA JUSTINA; BARRADAS, 

2003). Os conteúdos são de difícil assimilação, além de numerosos termos que se restringem 

apenas aos conhecimentos da biologia (ARAUJO; GUSMÃO, 2017). Estudos realizados por 

autores brasileiros sobre o ensino-aprendizagem da Genética, apontam problemas similares, a 

começar pela abordagem dos conteúdos, uma abordagem pouco integrada e fragmentada, tal 



34 
 

como se encontra nos livros didáticos, seguida da falta materiais didáticos, e, por conseguinte, 

da necessidade de melhoria na formação inicial e continuada dos professores 

(CASAGRANDE, 2006; GOLDBACH; MACEDO, 2007; PEDRANCINI et al., 2007; 

CASTOLDI; POLINARSKI, 2009; ARAUJO; GUSMÃO, 2017).  

Em relação aos alunos, Cantiello e Trivelato (2003) destacam que essas dificuldades 

justificam-se pelo fato dos mesmos não possuírem uma base adequada, considerada 

fundamental para o ensino de genética.  

 

METODOLOGIA  

O percurso metodológico consistiu em duas etapas: a primeira, na escolha do software 

a ser utilizado e, a segunda, na descrição dos procedimentos adotados na construção do 

aplicativo.  

Para a escolha do software foi realizado um levantamento bibliográfico a respeito dos 

diversos softwares educacionais e avaliadas as características de cada um. A principal 

característica desejada era a facilidade de uso por parte do usuário, professor e/ou aluno. 

A definição do tema abordado foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica sobre o 

ensino de Biologia e, a partir deste, detectado o tema que professores e alunos relatavam 

dificuldades em ensinar e aprender, respectivamente. 

A elaboração do software possui uma abordagem construtivista e qualitativa, pois, 

permite que o professor elabore um material próprio, permitindo ao aluno, à medida que 

realiza a aula, construir o seu conhecimento de forma independente e dinâmica e, ao mesmo, 

tempo contribui para melhorar a qualidade, não apenas de sua aula, mas do aprendizado por 

parte do aluno. 

 

Etapa 1- Descrição do Software 

Atualmente, existe uma diversidade de softwares educacionais no mercado, dentre 

eles, está o Visual Class®, um software de autoria, desenvolvido pela Caltech informática 

LTDA. O software foi desenvolvido para a criação de projetos em multimídia, como aulas, 

apresentações, revistas e catálogos eletrônicos, dentre outros. Com ele, usuários não 

especializados em programação são capazes de criar sofisticadas aplicações (TATIZANA, 

2002).  

A tela de abertura do Visual Class apresenta uma barra de comandos e/ou ferramentas 

com opções de inserção de textos, rótulos, imagens, vídeos, filmes, botões e objetos de 

avaliação, tais como, Arrastar-Soltar e Liga-Ponto. Esses objetos são movimentados e 
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redimensionados livremente usando o mouse, podendo, ainda, ser alterados facilmente pelo 

usuário, como, por exemplo, o tamanho da imagem, moldura, aplicação de animações e de 

som, entre outros.  

Como já mencionado, o aplicativo oferece textos, exercícios, opções de imagens, 

figuras, gif e vídeos, entre outras ferramentas, com o intuito de facilitar a abordagem e a 

compreensão dos conteúdos. Cabe ressaltar que o aplicativo apresenta clareza nos comandos, 

facilidade de leitura, ausência de erros no processamento, adequação às necessidades 

curriculares, fornecimento de feedback; dessa forma, o aluno consegue ter uma maior 

usabilidade dessa ferramenta. Tatizana (2002) ressalta que o software de autoria Visual Class, 

na área educativa, é utilizado de duas formas, a instrucionista e a construcionista. Na primeira, 

o professor cria seu próprio material didático de acordo com seus objetivos e seu público. A 

resolução dos exercícios é feita pelos alunos e corrigidos automaticamente pelo sistema, 

sendo que as avaliações podem ser armazenadas num banco de dados. 

No método construcionista, os alunos criam projetos, a partir de um tema proposto 

pelo professor. Os projetos podem ou não ser interdisciplinares e, antes de utilizar o 

computador, o assunto é trabalhado na sala de aula, com pesquisas na forma de leitura, 

discussão em grupo, consultas à Internet. 

O software é compatível com o ambiente Windows XP, Windows 7, 8 e 10. O 

instalador do software está disponível em mídias magnéticas como CD, DVD, Pendrive ou 

através de "download" em link fornecido pelo fabricante, Caltech Informática Ltda. 

(www.class.com.br).  

O Visual Class possui uma série de opções para seus usuários, desde a conversão do 

projeto para o formato HTML, o que permite ao autor (professor ou aluno) a criação de sites 

sem a necessidade de se conhecer uma linguagem específica para isso. Atualmente, o Visual 

Class® conta com uma versão para sistema operacional Android, permitindo a criação de 

projetos a partir de tablets ou smartphones. Além disso, aulas criadas no Visual Class® para 

Windows®, podem ser convertidas facilmente para o Android. 

Essa conversão permite maior acessibilidade ao conteúdo, podendo o aluno utilizar o 

seu próprio smartphone para estudar em qualquer lugar, como no trajeto de casa para a escola.  

O Visual Class Java 4.1 é uma versão desenvolvida em linguagem Java compatível 

com os sistemas operacionais Linux e Unix, lançada no mercado em 2001. Esta versão foi 

apoiada pela Sun Microsystems, sendo compatível com qualquer distribuição do Linux, 

incluindo Ubuntu, Red Hat, Suse e Linux Educacional do MEC.  

http://www.class.com.br/
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Etapa 2 - Construção do Aplicativo 

O primeiro passo foi à definição do tema, neste caso, a Genética Mendeliana e, 

posteriormente, os possíveis subtemas a serem abordados. O segundo passo foi definir o 

público que a priori utilizaria o aplicativo, neste caso, os alunos dos anos finais do ensino 

médio. Um esboço foi elaborado com a finalidade de organizar e direcionar o trabalho de 

criação. A partir daí, iniciou-se a busca, elaboração e a organização dos materiais necessários 

à elaboração da aula, tais como, arquivos de imagem, texto, vídeo, som e animação.  Sites, 

livros didáticos e artigos científicos foram utilizados como fonte de pesquisa para buscar o 

conteúdo. 

O passo seguinte foi inserir as informações no computador. Nesta fase, foram 

realizadas atividades de digitação, digitalização de imagens, gravação de sons e toda a 

organização das telas do projeto. Primeiramente, foram criados os botões de comando 

(Recuar, Avançar, Menu e Sair) e, por conseguinte, as telas-padrão (abertura, prefácio, tela de 

saída) e, posteriormente, foram criadas as demais telas.  As Figuras 1A e 1B apresentam a tela 

inicial do Visual Class®, sendo possível observar um menu principal na parte superior da tela; 

cada item do menu possui diversas ferramentas ou funções. Por exemplo, ao clicar sobre o 

menu Criar, abrirá uma nova janela com diferentes opções que o usuário poderá escolher.  

       

Figura 1 – Tela inicial do software Visual Class. A – Tela em branco mostrando as funções disponíveis. B – Tela 

mostrando as propriedades de formatação do objeto imagem, com efeito. 

Para a criação de uma imagem, existem duas opções: imagem e imagem, com efeito. 

Ao se clicar sobre a opção Imagem, com efeito, um objeto contendo a imagem de um olho 

aparecerá na tela. Esse objeto pode ser posicionado em qualquer local da tela, apenas 

utilizando o recurso Arrastar-Soltar. Ao se clicar com o botão direito do mouse sobre a 

imagem do olho ou no pequeno quadrado azul localizado no canto inteiro direito, abrirá a 

janela de propriedades do objeto, permitindo a configuração de vários elementos, desde um 

simples efeito de transição até a atribuição de uma função para aquela imagem. O sistema 

A B 
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oferece 113 efeitos, deixando a imagem atrativa, além de outros recursos que podem ser 

aplicados e/ou atribuídos ao objeto. 

O aplicativo foi construído usando um sistema de navegação por hiperlinks. Os 

hyperlinks permitem direcionar a leitura para outro ponto do texto ou para outro texto, ou 

ainda, navegar de uma tela para outra. A ordem de visualização dos conteúdos é determinada 

pelo usuário, que terá a sua disposição não somente controles lineares normais como também 

controles para navegação não sequencial. Esses controles são indicações visuais, geralmente 

representadas por sinais gráficos, como texto sublinhado (link), botões, ícones que permitem 

seguir referências, pesquisar assuntos e utilizar índices (SOUZA, 2014). 

Os botões que permitem a navegação por hiperlinks estão localizados no canto 

superior da tela, representados pelos comandos (Recuar, Avançar, Menu e Sair) que são 

facilmente identificados pelas figuras que os representam. Na tela principal, o usuário inicia 

sua navegação clicando no hiperlink na parte inferior, as demais telas apresentam os botões de 

acesso.  

Souza (2014) explica que o projeto de navegação tem como foco evitar que o usuário 

se sinta perdido dentro do sistema. O usuário precisa saber em que local ele está, como ele 

retorna a uma atividade ou seção qualquer e como ele interrompe o que está fazendo. A falta 

de clareza nos comandos torna a navegação desinteressante o que poderá acarretar a não 

utilização do aplicativo.  

O Visual Class® permite criar doze tipos de Exercícios com avaliação: Teste 

múltipla escolha, Preenchimento de lacunas, Gira-Figura, Imagens avaliáveis, Rótulos 

avaliáveis, Arrastar-Soltar textos, Arrastar-Soltar imagens, Arrastar#Soltar, Liga Pontos, 

Dissertativa e Teste Vestibular. Por exemplo, no conteúdo Leis de Mendel, os exercícios são 

do tipo Arrastar-Soltar texto, Múltipla escolha, Preenchimento de lacunas, Jogo da memória e 

Caça-palavras. Além desses exercícios, foi elaborado um Simulado para as Leis de Mendel, 

totalizando 20 questões de múltipla escolha.  

A correção das atividades é realizada pelo próprio sistema e as avaliações podem ser 

armazenadas num banco de dados. O sistema emite uma mensagem de erro e acerto, alertando 

o usuário sobre opção escolhida. No caso dos rótulos avaliáveis, ao clicar sobre um Rótulo, 

uma Imagem ou um Botão Animado com função de Acerto, o Visual Class® emite a 

mensagem padrão "Muito Bem!". Se o Rótulo estiver programado com a função de Erro, a 

mensagem padrão é “Pense a Respeito’’. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As telas construídas no Visual Class® apresentam a temática Genética Mendeliana, 

abordando as Leis de Mendel e conteúdos complementares, totalizando 79 telas. Todas as 

telas foram construídas no mesmo tamanho, (Resolução X: 1024 e Y: 552), possibilitando que 

o aplicativo possa ser instalado em celulares e tablets, através aplicativo do Class Player®.  

Diferente de alguns softwares, a navegação das telas foi planejada no formato 

hiperlink  permitindo que o usuário possa acessar a tela que desejar, sem que tenha que passar 

por várias telas não desejadas, como ocorre em projetos com navegação linear. Dessa forma, o 

usuário adquire autonomia sobre o seu processo de aprendizado. Para facilitar a descrição, 

algumas telas do projeto são mostradas a seguir. Para acessar a tela Prefácio (Figura 2B), o 

usuário poderá clicar em qualquer local da tela inicial. Os botões “Voltar”, “Menu”, “Sair” e 

“Avançar” estão representados pelas imagens seta para a esquerda, livro, X e seta para a 

direita, respectivamente. Essa tela traz uma mensagem de apresentação sobre Gregor Mendel. 

A tela seguinte ao prefácio traz uma breve introdução à genética, citando os principais 

acontecimentos organizados em ordem cronológica, bastando apenas posicionar o cursor 

sobre o ano para visualizar a informação. A tela de saída (Figura 2C) contém dois botões de 

comando representados pela ervilha amarela e pela ervilha verde; neste último botão, o 

usuário retorna ao Menu Principal. 

   

Figura 2 – Telas iniciais do projeto. A – Tela inicial que dá acesso às próximas telas. B – Tela prefácio contendo 

botões que permitem ao usuário escolher como navegar. C - Tela de saída com dois botões de navegação. 

As próximas telas (Figura 3A e 3B) apresentam os tópicos disponíveis no aplicativo. 

Por exemplo, ao clicar no tópico “Biografia de Mendel” o usuário terá acesso à história de 

Mendel e às primeiras menções ao seu trabalho com ervilhas. Já, no tópico “Leis de Mendel”, 

apresenta os experimentos com ervilhas e seus resultados, finalizando com as respectivas 

atividades. 

A B C 
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Figura 3 – Telas de Menu do projeto. A – Informações sobre Mendel, Leis de Mendel e respectivas atividades, 

simulado das leis de Mendel, glossário, sugestões de leitura. B – Leis de Mendel apresentadas em tópicos para 

ter acesso basta clicar e acessar.  

Para cada conteúdo foram elaboradas diferentes atividades, tais como, preenchimento 

de lacunas, jogo da memória, múltipla escolha, palavras-cruzadas (Figura 4A, 4B, 4C e 4D, 

respectivamente). Após iniciar uma atividade, é necessário resolvê-la para que o aluno possa 

avançar ou retornar para outra tela. O sistema contabiliza o número de erros e acertos, 

atribuindo uma nota em porcentagem que representa o desempenho do aluno. Caso o aluno 

utilize o método de tentativa e erro na resolução das atividades, o sistema fará uma média 

entre erros e acertos para emitir a nota correspondente àquela atividade. Além dessas 

atividades, o aplicativo oferece um simulado e o gabarito sobre as leis de Mendel, totalizando 

20 questões. O sistema avisa quando o aluno não respondeu corretamente as atividades e, com 

isso ele deve refazer para avançar a tela. 

   

  

Figura 4 – Telas de exercícios da primeira lei de Mendel. A – Exercícios do tipo preenchimento de lacuna, para 

preencher basta clicar e digitar as palavras no teclado do celular ou smartphone. B – Atividade do tipo Jogo da 

Memória basta clicar na imagem.  

A 

C D 

B 

 

\ 
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O aplicativo contém, ainda, conteúdos complementares que oferecem o suporte teórico 

necessário para o estudo das Leis de Mendel e que podem ser acessados a partir do menu de 

conteúdos complementares (Figura 5A). Além dos assuntos abordados, como Pisum sativum, 

Meiose, Conceitos básicos de Genética, Heredogramas, Probabilidade e Flor (Figura 6B, 6C, 

6D, 6E e 6F), há ainda, exercícios que auxiliam na compreensão e fixação do conteúdo 

(Figura 6G). Essas telas contêm, além do conteúdo teórico, recursos audiovisuais que são 

elementos atrativos para os alunos.  

  

  

  

  

Figura 5 – Telas de menu e dos conteúdos complementares abordados. A – Tela do menu para acesso aos 

diferentes conteúdos complementares: Informações sobre a ervilha Pisum sativum, meiose, probabilidade, 

polinização e genealogia. B – Características gerais da ervilha Pisum sativum utilizada por Mendel em seus 

A B 

C 

G H 

D 

E F 
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experimentos. C – Conceito de meiose, contendo um vídeo e uma imagem. D – Conceitos básicos de Genética. E 

– Heredogramas ou Genealogias. F – Probabilidade em Genética. G – Flor. H – Exercício do tipo Arrastar-Soltar 

sobre as partes da flor. 

Ao estudar a flor, o aluno conhecerá as características gerais das flores e, em seguida é 

apresentado um exercício do tipo Arrastar-Soltar, no qual o aluno deverá arrastar as estruturas 

da flor para o local correto. 

A interação aluno-máquina ocorre através da resolução de atividades. É importante 

salientar que o sistema permite ao aluno navegar livremente entre as telas, com exceção às 

telas contendo exercícios, a fim de poder relembrar ou revisar as informações de acordo com 

as necessidades do usuário. Caso o aplicativo não esteja sendo utilizado em sala sob a 

orientação do docente, o aluno escolhe o conteúdo e a forma como estudará, o que oferece 

flexibilidade para o usuário.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os softwares de autoria são considerados um instrumento promissor na área da 

educação. O sistema oferece diversas ferramentas para a preparação de aulas em multimídia, 

considerando principalmente a facilidade de uso, e com isso podem ser utilizados pelos 

professores e alunos para criação de qualquer projeto. O software Visual Class promove uma 

melhoria na dinâmica das aulas, o envolvimento dos alunos nos conteúdos propostos e assim 

maior aprendizagem. 

É importante ressaltar que para utilizar essa ferramenta em sala e obter resultados 

satisfatórios é imprescindível conhecer o software antes, já que o aprendizado do mesmo 

requer algum tempo de conhecimento de suas principais funções. O visual Class® é um dos 

softwares que possibilita à instituição de ensino montar um banco de dados, onde às aulas 

produzidas podem ser aproveitadas e reformuladas por outras turmas posteriormente.  

Por se tratar de um software de autoria, o Visual Class® permite ao professor orientar 

os seus alunos no processo de construção do conteúdo. Desta forma, é possível utilizar uma 

abordagem investigativa, embasada em técnicas de aprendizagem ativa, tendo o aluno como 

ator na construção do conhecimento e contribuindo para um aprendizado mais dinâmico e 

significativo. 
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ANEXO A – Normas do periódico utilizado como referência para a confecção 
do artigo científico – Revista de Ensino de Biologia - SBEnBio 

 
Diretrizes para Autores 

Normas de formatação da revista 

Serão aceitos textos originais escritos em português, espanhol ou inglês. 

Os artigos, que devem ter entre 10 e 20 páginas em tamanho A4, devem ser 

submetidos em arquivo compatível com as extensões .odf (OpenOffice) ou .doc (MS Office), 

formatado em fonte Times New Roman tamanho 12 e espaçamento 1,5 com todas as margens 

definidas em 2,5cm. O resumo deve conter até 120 palavras e deve estar escrito no mesmo 

idioma do artigo. Deve conter título em inglês e abstract. 

As ilustrações, tabelas, figuras e gráficos, com identificação da autoria, devem estar 

inseridas ao longo do texto, na posição em que devem ser publicadas, as citações diretas e as 

referências bibliográficas devem estar de acordo com as normas ABNT (NBR 10520 e NBR 

6023). 

O texto enviado para a revista não deve conter qualquer informação que possa 

identificar seus autores: os nomes dos autores e eventuais informações presentes em notas de 

rodapé, por exemplo, que possam identificar a autoria do trabalho devem ser removidos, bem 

como devem ser apagados os dados nas "propriedades do arquivo" que possam identificar 

autores e instituições. 

Recomenda-se que as pesquisas que envolvam a participação de seres humanos 

estejam de acordo com a Resolução CNS 510/2016. 

Condições para submissão 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a 

conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que 

não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por outra 

revista; caso contrário, deve-se justificar em "Comentários ao editor". 

O arquivo da submissão está em formato OpenOffice ou Microsoft Word. 

O texto tem entre 10 e 20 páginas em tamanho A4; está em espaço 1,5; usa uma fonte 

de 12 pontos; as figuras e tabelas estão inseridas no texto, não no final do documento na 

forma de anexos. 

Em caso de submissão a uma seção com avaliação pelos pares (ex.: artigos), as 

instruções disponíveis em Assegurando a avaliação pelos pares cega foram seguidas. 
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Declaração de Direito Autoral 

Aviso de Direito Autoral Creative Commons 

Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos: 

Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira 

publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons 

Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e 

publicação inicial nesta revista. 

Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para 

distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em 

repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e 

publicação inicial nesta revista. 

Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: 

em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o 

processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o 

impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre). 
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ANEXO B – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 
GROSSO 
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