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RESUMO 

 

Atualmente, não se pode pensar num jovem sem vinculá-lo ao mundo digital, às redes sociais 

e à internet. Talvez seja possível canalizar toda essa afeição para mediar e estimular o 

interesse em aprender novos conhecimentos da Biologia e que isso possa refletir 

positivamente nos processos de ensino e de aprendizagem. Nesta perspectiva, foi investigado 

o blog, tendo como objetivo geral analisar as contribuições de seu usopara a melhoria dos 

processos de ensino e aprendizagem de Biologia, na 2ª série de uma escola pública do Ensino 

Médio. A presente investigação adotou como método o estudo de caso, com abordagens 

quantitativas e qualitativas para análise dos dados coletados, que foram observados e 

analisados a partir da produção de um blog com multimídias informativas disponíveis 

nainternet e de produção autoral. A pesquisa teve como universo da amostra uma turma de 2ª 

série de uma escola pública regular de Ensino Médio da rede estadual do município de Iguatu-

CE. Adotou-se como instrumentos de coleta de dados, atividades referentes ao conteúdo 

“Anatomia e Fisiologia Cardíaca” explorado no blog e o questionário semiestruturado, 

aplicado aos discentes em dois momentos, a saber: antes de terem participado das aulas e de 

terem feito uso do blog e após o seu uso. Dentre os resultados constatou-se que a carga 

horária ofertada no ensino de Biologia não atende à necessidade de tempo escolar que se 

precisa para o estudo das temáticas previstas para série participante da pesquisa. O blog 

“Fisiologia Cardíaca Interativa” foi produzido com conteúdo contextualizado, harmonizando 

textos, vídeos e imagens, além de atividades variadas. Nas atividades propostas no blog e 

resolvidas pelos discentes houve uma boa participação e um bom índice de acerto. As 

atividades presentes no pré-teste e pós-teste foram divididas em três níveis, a saber: fácil, 

intermediário e complexo. Comparando-se os testes (pré e pós) aplicados, a maioria dos 

educandos obteve resultados mais positivos no pós-teste, observando-se melhoria da 

aprendizagem sem indicação de regressão. Os discentes apresentaram bons resultados em 

questões de nível fácil e um ótimo resultado nas questões de nível intermediário. Nas questões 

complexas, os discentes apresentaram excelentes resultados na maioria delas. Assim, o blog 

mostrou-se viável como ferramenta pedagógica, despertando o interesse dos jovens para 

leitura dos textos, visualização dos vídeos e figuras, bem como resolução de algumas de suas 

atividades interativas, confirmando-se por meio de 100% dos discentes que reconheceram o 

blog como importante para seu aprendizado. Nessas condições, conclui-se que o blog se 

concretizou como ferramenta pedagógica, contribuindo com o estudo do discente para além 

dos muros da escola, bem como passa a ser uma alternativa de material didático confiável. 



 
 

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem de biologia. Tecnologia da informação e da 

comunicação. Blog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

You can't think of a young person today without linking him to the digital world, social 

networks, and the internet. It may be possible to channel all this affection to mediate and 

stimulate interest in learning new knowledge of biology and that this may reflect positively on 

the teaching and learning processes. In this perspective, the blog was investigated, having as 

its general objective to analyze the contributions of its use to the improvement of the teaching 

and learning processes of Biology, in the 2nd grade of a public high school. This research 

adopted as a method the case study, with quantitative and qualitative approaches for analysis 

of the collected data, which were observed and analyzed from the production of a blog with 

informative multimedia available on the internet and authorial production. The research had 

as universe of the sample a class of 2nd grade of a regular public high school of the state 

network in the Iguatu city - CE. It was adopted as data collection instruments, activities 

related to the content “Anatomy and Cardiac Physiology” explored in the blog and the semi-

structured questionnaire, applied to students in two moments, namely: before they participated 

in classes and made use of the blog and after its use. Among the results it was found that the 

workload offered in the teaching of biology does not meet the need for school time that is 

needed to study the themes provided for the research participant series. The blog “Interactive 

Heart Physiology” was produced with contextual content, harmonizing texts, videos and 

images, as well as various activities. In the activities proposed in the blog and solved by the 

students there was a good participation and a good success rate. The activities present in the 

pretest and posttest were divided into three levels: easy, intermediate and complex. 

Comparing the tests (pre and post) applied, most students obtained more positive results in the 

post-test, observing improvement of learning without indication of regression. Students 

achieved good results on easy level questions and a great result on intermediate level 

questions. In complex questions, students presented excellent results in most of them. Thus, 

the blog proved to be viable as a pedagogical tool, arousing the interest of young people for 

reading texts, viewing videos and pictures, as well as solving some of their interactive 

activities, confirmed by 100% of students who recognized blog as important for your 

learning. In these conditions, it can be concluded that the blog became a pedagogical tool, 

contributing to the study of the student beyond the school walls, as well as becoming an 

alternative to reliable teaching material. 

 

Keywords: Biology teaching and learning. Information and communication technology.Blog. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Durante o Ensino Médio, a disciplina de Biologia era uma das que eu mais 

gostava. Ainda hoje vem à minha memória um conteúdo pelo qual eu fiquei fascinado por 

entender o conhecimento que o professor tanto queria nos ensinar. Lembro-me que sempre 

gostei de ensinar e explicar os conteúdos aos meus colegas, eles diziam que eu sabia explicar 

bem.  

Hoje sou professor da disciplina de Biologia e até hoje ainda existe o brilho nos 

meus olhos para a docência e esse brilho aumenta quando eu vejo que o meu aluno está 

conseguindo aprender os conhecimentos da ciência, principalmente quando o aluno fica com 

aquele olhar como se quisesse dizer “Ah, quer dizer que é por isso que isso acontece”. Esse 

olhar é o que me alimenta. O professor tem que se reinventar, não pode parar no tempo. Se 

novos conhecimentos surgem, então, novas maneiras de ensinar também devem surgir. 

Atualmente, não se pode pensar num jovem sem vinculá-lo ao mundo digital, às 

redes sociais e à internet. O equipamento mais comum que se vê nas escolas, sendo usado 

pelos estudantes, são os celulares e smartphones. A presença desses aparelhos na vida do 

jovem parece ser algo que independe da classe social em que está inserido, considerando que 

quase todos possuem. 

As escolas da rede pública vêm passando por problemas nos processos de ensino e 

de aprendizagem, em sua maioria relacionada à indisciplina, à falta de interesse em estudar e 

ao baixo rendimento no desempenho escolar, perceptível nos resultados de avaliações 

externas como do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará 

(SPAECE). 

O SPAECE é uma avaliação externa que inclui as escolas públicas da rede 

estadual e municipal, promovida pela Secretaria da Educação do Estado do Ceará (SEDUC). 

Essa avaliação se dá por meio de testes de desempenho nas disciplinas de Língua Portuguesa 

e Matemática e questionários contextuais, cujos resultados subsidiam a formulação, 

reformulação e monitoramento das políticas educacionais, tanto estadual como municipal. 

Boa parte dos alunos da escola de Ensino Médio em que se desenvolveu a 

pesquisa advém de uma unidade escolar de Ensino Fundamental pertencente à cidade de 

Iguatu-CE, cujos resultados no SPAECE revelam baixos índices de desempenho tanto na 

proficiência em Língua Portuguesa como em Matemática (CEARÁ, 2016a; CEARÁ, 2016b). 

De acordo com os resultados apresentados pelo CEARÁ (2016a),somente 14,5% 

dos alunos do 9° ano do Ensino Fundamental estavam no nível considerado adequado em 
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Língua Portuguesa para o ano que cursavam, enquanto no município de Iguatu-CE como um 

todo, apenas 13,6% dos alunos estavam no nível adequado. Em relação à proficiência em 

Matemática, os resultados no CEARÁ (2016b) apresentaram índices consideravelmente mais 

baixos, onde somente 3,9% dos alunos do 9° ano do Ensino Fundamental da escola estavam 

no nível adequado. Esse valor é mais baixo do que o da rede municipal de Iguatu, que é de 

5,8%, que por sua vez é ainda mais baixo que o nível estadual de 7,8%. 

Tais problemas não afetam apenas a aprendizagem da Língua Portuguesa e/ou 

Matemática, mas todas as disciplinas distribuídas nas áreas de conhecimento, exigindo tanto 

do professor quanto do aluno maior envolvimento no estudo das diversas temáticas, com 

estratégias diversificadas visando à superação da fragilidade da leitura e interpretação textual. 

A área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias apresenta um agravante, pois para 

aprendizagem dos estudantes se efetivarem há necessidade tanto da leitura e interpretação 

textual como da utilização da abstração para compreender certos conteúdos. 

Outra avaliação externa de abrangência internacional que merece destaque por 

avaliar especificamente a aprendizagem dos estudantes em Ciências, dentre outras áreas, é o 

Programme for InternationalStudentAssessment(PISA)1, que avalia a qualidade da educação 

de vários países na perspectiva dos dados serem utilizados para subsidiar as tomadas de 

decisões que favoreçam a melhoria das políticas públicas educacionais. 

Em relação à disciplina de Ciências, o referido teste avalia se o aluno desenvolveu 

as competências necessárias para ser considerado letrado cientificamente, a saber: identificar 

questões científicas; explicar fenômenos cientificamente; usar evidências científicas. 

Contudo, a última edição do PISA, que ocorreu no ano 2015, teve no centro de sua análise a 

aprendizagem em Ciências e revelou crescimento insignificante estatisticamente no 

desempenho do Brasil de 10 pontos acima em relação à edição de 2006, com média de 

proficiência de 401 pontos (OCDE, 2015). 

A média de proficiência indicada revela que os estudantes brasileiros avaliados 

estão abaixo do nível 2 (409,5) de uma escala de seis (06) níveis, cujos conhecimentos 

científicos dos estudantes são irrisórios, limitados à resolução de situações problemas em 

contextos simples no meio familiar, exigindo apenas “[...] apresentar explicações científicas 

óbvias e explicitamente decorrentes de evidências dadas” (OCDE, 2008, p. 49). 

Tal resultado aguça a reflexão sobre como são as realidades de ensino e de 

aprendizagem de Ciências, no ensino fundamental, e de Biologia, no ensino médio, e de como 

 
1 Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 
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as temáticas são exploradas e se estas são contextualizadas à realidade dos estudantes e se 

acompanham a tendência do mundo digital.  

De acordo com Pozo e Crespo (2009), o interesse dos discentes tem sido cada vez 

menor em estudar disciplinas consideradas científicas. A dificuldade em aprender Ciências, 

em parte, está relacionada ao fato de a escola aplicar soluções problemas voltados mais para 

as atividades rotineiras com pouca informação científica. Diante deste quadro, surgem as 

novas tecnologias da informação e da comunicação, uma das responsáveis pela nova cultura 

da aprendizagem que ultrapassa a cultura impressa. Nesse contexto, a escola deixou de ser a 

primeira fonte de conhecimento em diversas áreas. Assim, os alunos estão desestimulados 

com a rotina de estudos em sala de aula, sendo o mundo em volta mais atrativo do que suas 

aulas. Atualmente, estão inseridos num tempo em que o acesso à internet está presente 

naturalmente em seu mundo real, inserindo-os no mundo virtual continuamente por meio das 

redes sociais, sites de notícias, documentários, vídeos, entre outros. O acesso ao mundo 

virtual proporcionado pela acessibilidade à internet está cada vez mais nas mãos dos jovens, 

principalmente pelo uso dos celulares e smartphones. 

É notório o uso desses equipamentos eletrônicos pelos discentes, observando-se o 

elevado grau de distração que eles causam quando estão fazendo uso deles. É sabido também 

que as escolas sofrem muito no sentido de controlar o uso desses aparelhos em sala de aula. 

Uma ideia viável para melhorar os processos de ensino e de aprendizagem em Biologia, 

atraindo o interesse dos discentes para as temáticas estudadas, seria a utilização de um blog 

pelos alunos por meio de celulares, smartphones, notebooks, etc.  

A disseminação da internet promove novos ambientes de aprendizagem, dentre 

eles, o blog. Essa ferramenta tem sido estudada por diversos pesquisadores que defendem suas 

potencialidades educacionais, ao mesmo tempo que defendem sua utilização como ferramenta 

educacional (SCHWEDER; MORAES, 2013). 

Os blogs são ambientes virtuais presentes na internet, que podem ser gratuitos e 

criados de maneira fácil e sem muita complicação. Neles, podem ser inseridos textos, vídeos 

áudios, fotos e outros, possibilitando interação entre os sujeitos que os acessam por meio dos 

comentários que podem ser postados no ambiente, conforme afirma Lima (2011). 

Enquanto recurso pedagógico, o blog pode ser um espaço de acesso à informação 

especializada e/ou espaço de disponibilização de informação por parte do professor. Já em 

relação à “[...]‘estratégia pedagógica’, os blogs podem assumir a forma de: [...] portfólio 

digital. [...] espaço de intercâmbio e colaboração. [...] espaço de debate – role playing. [...] 
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espaço de integração” (GOMES, 2005, p. 312-313). Assim, a perspectiva seria fazer uso de 

multimídias diversificadas que estimulassem o desenvolvimento do letramento científico. 

As autoras Andreis e Scheid (2010) observaram que após o uso do blog pelos 

discentes em sala de aula houve um aumento da frequência, participação, responsabilidade e 

maior rendimento escolar. As autoras ressaltaram que o blog é uma ferramenta importante 

para a construção do conhecimento dos discentes, podendo em alguns momentos substituir o 

livro didático. Essa ideia do blog como ferramenta potencial a ser utilizada como recurso 

didático pedagógico para mediar a aprendizagem dos discentes foi observada também por 

Lima (2011), ao questionar os discentes de graduação que participaram de sua pesquisa. 

O conceito de blog evolui ao longo do tempo em virtude da criatividade e 

imaginação dos internautas e isso tem chamado a atenção de vários profissionais ligados à 

educação, dentre eles, os professores (GOMES, 2005). Boa parte dos jovens usa as redes 

sociais para realizar pesquisas escolares, sendo que 65% dos jovens da escola pública 

pesquisada e 97% da rede particular pesquisada fazem uso das redes sociais para essa 

finalidade (SILVA; SERAFIM, 2016). Esse resultado reforça a ideia de que os alunos não 

deverão ter dificuldades pelo fato de professores utilizarem as redes sociais como ferramenta 

nos processos de ensino e de aprendizagem, podendo ser imensamente positivo fazer uso de 

uma ferramenta presente no “mundo virtual” deles. 

A importância dessa investigação está no sentido de despertar o interesse do 

discente em aprender Biologia e ao mesmo tempo facilitar a melhoria do seu aprendizado 

significativamente. Seguindo a mesma linha, essa pesquisa poderá reforçar a ideia de que as 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) ajudam no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

No ensino de Biologia, constata-se que os discentes têm facilidade de 

aprendizagem de temáticas que tenham relação com o seu dia a dia, como por exemplo, 

conteúdos relacionados às estruturas macroscópicas: fatores bióticos e abióticos; cadeias 

alimentares; teias alimentares etc. 

Tratando-se de conteúdos em níveis microscópicos, quando descontextualizados 

do cotidiano, observa-se maiores dificuldades dos processos de ensino e de aprendizagem 

devido à complexidade e/ou grau de abstração das temáticas envolvidas nos conteúdos. 

Assim, dificilmente o estudante imaginará ou fará analogia sobre o funcionamento de 

determinado processo explorado pelo professor, como exemplo pode-se citar a ação de um 

determinado hormônio, produção de proteínas, produção de energia, fotossíntese etc. 



20 

 

Associado a tudo isso, tem o fato dos problemas ocasionados pelo uso indevido 

dos celulares e smartphones no horário das aulas, gerando conflito entre professores e alunos, 

como também reclamações recorrentes dos professores junto à equipe de gestão escolar. Esse 

tipo de problema prejudica a concentração, o foco e a aprendizagem dos estudantes. A 

distração torna-se algo prejudicial ao processo de aprendizagem do educando, principalmente 

quando esta é associada à inquietação gerada pela necessidade inconsciente de olhar 

constantemente o WhatsApp, Facebook, Instagram etc.  

Contudo, a atenção voltada para o celular pode ser também pelo fato de o discente 

querer criar uma “válvula de escape” para se distrair, por não estar gostando da aula ou por 

não estar compreendendo a temática abordada ou até mesmo por não se sentir atraído pelo 

conteúdo explorado na disciplina. 

O problema do uso indevido dos celulares no âmbito das salas de aulas gerou, 

perante à SEDUC, a necessidade de uma normatização legal, encontrando, para isto, apoio da 

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que decretou a Lei N° 14.146/2008, sancionada 

pelo governador e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) em 30 de junho de 2008, que 

proíbe o uso de celulares e outros aparelhos similares durante o horário das aulas nos 

estabelecimentos de ensino do Estado do Ceará (CEARÁ, 2008). 

Os aparelhos eletrônicos chamam muita atenção dos discentes, ocasionando 

distração, cuja consequência é a perda da noção de tempo quando estão conectados ao mundo 

digital. Talvez seja possível canalizar toda essa afeição que possuem pelo mundo digital e 

seus aplicativos/programas, utilizando este para mediar e estimular o interesse em aprender 

novos conhecimentos da Biologia e que isso possa se refletir positivamente nos processos de 

ensino e de aprendizagem. 

Nessa perspectiva, se faz necessária uma reflexão sobre a intencionalidade da Lei 

14.146/2008 e as potencialidades pedagógicas do recurso tecnológico, visando sua 

reformulação, favorecendo o uso pedagógico das tecnologias digitais e móveis, como o 

celular e smartphone, pelos discentes em sala de aula. 

Esse estímulo não é só pelo fato de o mundo digital ser atraente, mas também pelo 

fato de que muitos conteúdos têm alta abstração e pouca analogia com o dia a dia dos 

discentes, o que pode estar diminuindo o interesse pela aula. A utilização do mundo digital no 

ensino de Biologia poderá ajudar a suprir essas lacunas. Para tanto, o Ministério da Educação 

disponibiliza um portal para o professor na internet com acesso a inúmeras ferramentas 

pedagógicas de apoio como: mídias, planos de aula, notícias e cursos online, entre outros 

(BRASIL, 2019a).  
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O “Portal do Professor”, criado em 2008, objetiva aprimorar o trabalho 

pedagógico em sala de aula e contribuir com a formação docente. Há diversas atividades que 

o professor pode desenvolver nesse site, uma delas é poder baixar e distribuir vários produtos 

publicados nesse portal, dentre eles, vídeos, animações e outros. Há somente uma restrição, 

ou seja, só poderá usar os recursos caso não haja finalidade lucrativa (BRASIL, 2019b). 

Diante do exposto, foram analisadas as contribuições do uso de um blog na 

melhoria dos processos de ensino e aprendizagem de Biologia, na 2ª série de uma escola 

pública do ensino médio. Considerou-se que no blog poderiam ser adicionados vídeos, 

animações e imagens relacionadas aos temas explorados pelo professor, visando aproximá-los 

do conteúdo e/ou disciplina de forma interativa, favorecendo o aprofundamento dos 

conhecimentos biológicos, superação da abstração e analogias alinhadas ao contexto discente.  

Anatomia e fisiologia cardíaca são conteúdos que o discente pode relacionar 

facilmente ao seu corpo, utilizando-o no seu dia a dia. São temas que notoriamente são 

comentados no seio familiar e nos mais diversos meios de comunicação, principalmente 

quando se está tratando de saúde. A compreensão deste conhecimento científico biológico e 

sua exploração dinâmica interativa em blog podem contribuir para atrair a atenção do 

discente. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A REALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM DE BIOLOGIA E SUA 

NECESSÁRIA RENOVAÇÃO 

 

Na percepção de Fourez (2003), o ensino de Ciências está em crise e os principais 

autores são os professores, os empresários, os pais e os trabalhadores. Nessa perspectiva, 

todos os integrantes da sociedade têm alguma parcela de “culpa” nesta crise. Conforme o 

autor citado, os estudantes só se engajam em algum estudo se o conhecimento explorado em 

sala de aula for interessante e apresentar alguma importância, ou seja, alguma aplicabilidade 

na vida em sociedade. Para alguns professores, o conhecimento científico pode facilitar ao 

discente entender a sua realidade, explicando-lhe aquilo que está ao seu redor. 

Os alunos possuem dificuldades em certos conteúdos que apresentam muitos 

conhecimentos acumulados ao longo da história, fazendo com que se tornem complicados e 

ultrapassados na visão deles (FOUREZ, 2003). Esse termo ultrapassado talvez seja a ideia 

distorcida da Ciência que os alunos possuem, em que se faz necessário apenas decorar o 

conceito, não sabem que o conhecimento científico é formado ao logo da história, associado a 

vários pensamentos que foram comprovados e adicionados um após o outro para se chegar ao 

que se conhece hoje. Para Cachapuzet al.(2005), a falta da historicidade do conhecimento 

dificulta o aprendizado das Ciências, agravando a perda da aplicabilidade daquele 

conhecimento, pois não trabalhar a historicidade do conhecimento faz com que o aluno 

desconheça os problemas que instigaram os cientistas a encontrar a solução, ou seja, ele deixa 

de conhecer a aplicação prática do conhecimento científico. 

A escola espera que os alunos desenvolvam algumas competências sozinhos ou 

por meio da convivência familiar, como por exemplo, o uso de ferramentas tecnológicas como 

o computador. Contudo, nem todos os discentes têm acesso ao computador em suas 

residências, fato que restringe o desenvolvimento de determinadas competências e habilidades 

aos estudantes que possuem famílias de poder econômico maior. Os demais serão 

profundamente prejudicados (FOUREZ, 2003). 

O ensino de Ciências deve estar atrelado ao mundo natural e tecnológico, pois o 

mundo do discente não é somente natural. Ele está inserido ou circundado por tecnologias. 

Nessa perspectiva, o ensino de ciências deve-se atrelar à tecnologia, dando ao aluno sentido 

real do que é ciência e não mais uma ciência dita somente natural sem nenhuma relação com 

as “coisas” humanas (FOUREZ, 2003). 
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Os professores de Ciências precisam adaptar certos instrumentos no sentido de 

utilizá-los para finalidades educativas. O aluno, ao sair da escola, tem que estar preparado 

para trabalhar eficazmente em qualquer condição (FOUREZ, 2003). Sendo assim, o professor 

poderia, como exemplo, utilizar um blog como ferramenta nos processos de ensino e de 

aprendizagem, considerando seu viés de entretenimento no meio virtual para promover 

interação e discussão de assuntos previstos no currículo. 

Em relação à formação de professores ofertada nas universidades, Fourez (2003) 

aponta a falta da relação interdisciplinar do currículo e sua utilidade prática do conhecimento 

científico como responsáveis pelo ensino de Ciências descontextualizado da vida cotidiana. 

Isso faz o discente se distanciar e compreender ainda menos o conhecimento científico, apesar 

dele ainda gostar de Ciências (FOUREZ, 2003). Pozo e Crespo (2009) destacam que as 

práticas escolares descontextualizadas do conhecimento científico ou que contêm pouca 

fundamentação científica tornam o conteúdo desinteressante ou sem nenhuma relevância para 

o aluno. 

Diante da problemática evidenciada no ensino de Ciências, a utilização do blog 

como nova prática pedagógica inserida no contexto escolar poderá auxiliar nos processos de 

ensino e de aprendizagem, fazendo uso de um ambiente virtual com possibilidades variadas 

para exploração de textos, áudios, vídeos, fotos, animações e esquemas, entre outros. Além do 

acesso livre, o blog apresenta como diferencial a possibilidade de interação entre os sujeitos 

envolvidos, podendo-se postar comentários sobre o material inserido, proporcionando a 

construção do conhecimento participativo (LIMA, 2011). 

Para Vasconcelos, Praia e Almeida (2003), o ensino por “pesquisa” é uma das 

didáticas de ciências mais atuais. Ela debita no aluno a tarefa de ser o construtor do seu 

próprio conhecimento. Na Aprendizagem por Transmissão (APT), o aluno é um depositário 

passivo de conhecimento no qual o professor é o responsável por toda a informação que deve 

ser discutida em sala. Nesse caso, o discente fica em segundo plano como agente construtor 

de seu próprio conhecimento, bem como inviabilizado de transformar o conhecimento. O 

discente não desenvolve a criatividade e pode se tornar apático nas aulas. 

Um grande desafio a ser superado pela educação perpassa a superação do livro 

como única fonte norteadora, cuja relação do conhecimento em sala de aula é unidirecional, 

ou seja, do professor em direção ao aluno. As TICs possuem características que estimulam a 

proatividade do discente em sala de aula, tornando-o mais ativo na construção de seu próprio 

conhecimento, contribuindo para essa superação. Para tanto, faz-se necessário uma mudança 

tanto curricular quanto metodológica, de forma que adote metodologias ativas nas escolas, 
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que tornam o aluno um ser atuante na construção de seu próprio conhecimento (VALENTE; 

ALMEIDA; GERALDINI, 2017). 

No blog, podem-se criar condições em que o conhecimento flua em sentido 

contrário, ou seja, do aluno para o professore/ou do aluno para outro aluno. A ferramenta que 

facilita esse processo é a aba de comentários, onde eles podem postar informações novas ou 

tecerem comentários significativos que auxiliem os colegas a internalizar o conhecimento ou 

mesmo que ajudem a dar significância prática ao conhecimento que se está adquirindo. 

Nessa perspectiva, o blog poderá auxiliar na quebra do paradigma de que o 

professor é o construtor do conhecimento do aluno ou de que a aula é somente para 

transmissão de conhecimento. Por meio da interação que o blog proporciona, o aluno pode se 

tornar construtor do seu conhecimento, podendo influenciar positivamente em sua própria 

aprendizagem como também dos demais participantes. 

Os professores acumulam uma defasagem tanto em relação ao avanço da 

tecnologia quanto às necessidades que surgem nas escolas. Apresenta-se falhas em não 

conseguir que essas tecnologias cheguem aos discentes, em não conseguir formar 

adequadamente um professor para o uso das TICs como ferramentas auxiliadoras da 

aprendizagem, em não conseguirmos preparar o aluno para as adversidades da atualidade, 

pois em sala de aula, apesar de estarem usando as TICs, mantêm a metodologia do aluno 

depositário, em que a informação flui do professor para o aluno (MORAES, 2002). 

O avanço da ciência e tecnologia tem se tornado uma cobrança contínua na 

educação pela busca de novas metodologias que visem, por exemplo, à interatividade durante 

o processo da aprendizagem, fazendo com que essas novas metodologias estejam baseadas em 

novos paradigmas e não nos paradigmas do passado (MORAES, 2002). 

A crise que a educação vive nessa década é refletida no desempenho escolar dos 

alunos nas disciplinas da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que abrange as 

disciplinas de Biologia, Química e Física, além da área de estudo da Matemática. Há 

cobranças para que a escola se renove, devido a vários fatores, dentre eles, as novas 

tecnologias. Essas cobranças são devido às mudanças constantes que ocorrem na sociedade, 

onde cada vez mais se exige do cidadão novas habilidades e um grande acúmulo de 

conhecimento. Diante desse cenário, é perceptível que a escola tem um caminho árduo para 

suprir os anseios da sociedade que quer uma escola que atenda às suas expectativas. O 

professor, sendo parte integrante da escola e agente fundamental nos processos de ensino e de 

aprendizagem, se torna parte importantíssima na construção de uma nova escola (TEIXEIRA, 

2013). Para tanto, precisa-se superar os obstáculos para esta renovação. 
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Em relação ao ensino de Biologia, Teixeira (2013) identificou três pontos que 

dificultam a prática. O primeiro refere-se aos conteúdos que se restringem somente à sua 

própria disciplina e o seu desligamento do contexto social. Apesar dos inúmeros trabalhos e 

orientações pedagógicas, ainda não houve na escola uma mudança significativa que revertesse 

a forma de se trabalhar em sala conteúdos desconectados, fechados e descontextualizados. O 

segundo problema está relacionado à pouca pró-atividade que os professores possuem em 

encontrar alternativas que possam solucionar problemas de cunho pedagógico. Os docentes 

reconhecem que os objetivos que esperam alcançar pelo seu trabalho não são obtidos 

satisfatoriamente. O terceiro problema permeia a dificuldade que os docentes apresentam para 

contextualizar o ensino de Biologia, apesar de alguns conteúdos conseguirem contextualizar 

mesmo que de forma superficial. Os professores também se deparam com um dilema: ou 

cumprem o conteúdo programático extenso de forma superficial ou fracionam o conteúdo na 

intenção de explorar de forma significativa para o discente. 

De acordo com a análise das falas dos professores, constatou-se que a explicação 

para ainda existir um ensino puramente biológico e descontextualizado das questões sociais 

pode estar relacionada a dois fatores: o primeiro é a graduação fragmentária, ou seja, a 

presença de uma bifurcação na formação do professor; o segundo diz respeito à falta de 

postura por parte do professor em buscar conhecimentos para melhorar a sua didática 

(TEIXEIRA, 2013).  

De um lado da bifurcação, há os conhecimentos específicos que são priorizados e 

do outro, os conhecimentos pedagógicos que são deixados para o segundo plano. Evidenciou-

se também que os professores têm uma visão pequena em relação à educação ser um 

instrumento formativo de uma sociedade melhor. Para eles, a escola seria uma instituição 

fomentadora do conhecimento, sendo esse conhecimento descontextualizado. Os professores 

sabem que os seus objetivos não são alcançados e que muitos problemas estão relacionados às 

suas didáticas (TEIXEIRA, 2013). 

A pouca preocupação que os professores possuem em relação às consequências 

negativas na formação dos discentes advêm do pouco contato com as propostas pedagógicas 

inovadoras. As inúmeras dificuldades enfrentadas pela escola inviabilizam uma reflexão por 

parte do corpo docente sobre os resultados insatisfatórios de seu trabalho (TEIXEIRA, 2013). 

A redução da carga horária na disciplina de Biologia é uma pauta reconhecida 

pelos docentes e segundo o autor, caso continue essa tendência de redução, tornar-se-á 

inviável o desenvolvimento de um bom trabalho que alcance os objetivos desejados. É 
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necessário reconhecer que o Ensino de Biologia, da forma como se trabalha, está pouco 

interligado com fatores influenciadores da sociedade (TEIXEIRA, 2013). 

As mudanças na Lei N.º 9.394/1996 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), que ocorreram por força de lei, tornaram o currículo diversificado e flexível. Nela, 

o currículo é formado por dois grandes eixos: o primeiro é a “Base Nacional Comum” e o 

segundo é o “Itinerário”. A base comum terá uma carga horária de 1800h(BRASIL, 2018). Se 

pensarmos que as escolas possuem 200 dias letivos, ou seja, 1000h em um ano, ao longo dos 

três anos serão 3000h. 

Observando por essa ótica, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) poderá 

diminuir ainda mais a carga horária destinada à disciplina de Biologia, caso ela não seja 

contemplada no eixo “Itinerário”. O aluno só não terá uma redução na carga horária da 

disciplina caso faça a opção em se matricular em conteúdos da Biologia pelo eixo Itinerário. 

Segundo Brasil (2018), o Itinerário é opção de escolha do estudante, podendo ele optar por 

uma ou mais áreas do conhecimento. 

 

2.1.1 Currículo da BNCC e Itinerários 

 

O currículo do ensino médio tratado pela BNCC foi dividido em dois blocos, 

sendo um a Base Nacional Comum Curricular e o outro o Itinerário Formativo, cuja 

organização variará de acordo com as características locais e condições da escola. Nessas 

condições, poderão ser formados diferentes tipos de currículos em todo o país (BRASIL, 

2018).  

Nesta perspectiva, o currículo aprovado para nova BNCC abrange cinco grandes 

áreas, “[...] a saber: Linguagens e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências 

da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Formação Técnica e 

Profissional [...]” (BRASIL, 2018, 475). 

A Formação Geral Básica também deve conter estudos e práticas de: 

 

I - língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas, também, a utilização 

das respectivas línguas maternas; 

II - matemática; 

III - conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, 

especialmente do Brasil; 

IV - arte, especialmente em suas expressões regionais, desenvolvendo as linguagens 

das artes visuais, da dança, da música e do teatro; 

V - educação física, com prática facultativa ao estudante nos casos previstos em Lei; 

VI - história do Brasil e do mundo, levando em conta as contribuições das diferentes 

culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes 

indígena, africana e europeia; 
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VII - história e cultura afro-brasileira e indígena, em especial nos estudos de arte e 

de literatura e história brasileiras; 

VIII - sociologia e filosofia; 

IX - língua inglesa, podendo ser oferecidas outras línguas estrangeiras, em caráter 

optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade da 

instituição ou rede de ensino (BRASIL, 2018, p. 476). 

 

Os Itinerários Formativos são blocos flexíveis do currículo para o discente, sendo 

o aluno o determinador do tipo de formação que deseja adquirir ao longo de sua vida escolar. 

Podem compor as seguintes áreas: 

 

I – linguagens e suas tecnologias: aprofundamento de conhecimentos estruturantes 

para aplicação de diferentes linguagens em contextos sociais e de trabalho, 

estruturando arranjos curriculares que permitam estudos em línguas vernáculas, 

estrangeiras, clássicas e indígenas, Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), das 

artes, design, linguagens digitais, corporeidade, artes cênicas, roteiros, produções 

literárias, dentre outros, considerando o contexto local e as possibilidades de 

oferta pelos sistemas de ensino; 

II – matemática e suas tecnologias: aprofundamento de conhecimentos estruturantes 

para aplicação de diferentes conceitos matemáticos em contextos sociais e de 

trabalho, estruturando arranjos curriculares que permitam estudos em resolução 

de problemas e análises complexas, funcionais e não-lineares, análise de dados 

estatísticos e probabilidade, geometria e topologia, robótica, automação, 

inteligência artificial, programação, jogos digitais, sistemas dinâmicos, dentre 

outros, considerando o contexto local e as possibilidades de oferta pelos sistemas 

de ensino; 

III – ciências da natureza e suas tecnologias: aprofundamento de conhecimentos 

estruturantes para aplicação de diferentes conceitos em contextos sociais e de 

trabalho, organizando arranjos curriculares que permitam estudos em 

astronomia, metrologia, física geral, clássica, molecular, quântica e mecânica, 

instrumentação, ótica, acústica, química dos produtos naturais, análise de 

fenômenos físicos e químicos, meteorologia e climatologia, microbiologia, 

imunologia e parasitologia, ecologia, nutrição, zoologia, dentre outros, 

considerando o contexto local e as possibilidades de oferta pelos sistemas de 

ensino; 

IV – ciências humanas e sociais aplicadas: aprofundamento de conhecimentos 

estruturantes para aplicação de diferentes conceitos em contextos sociais e de 

trabalho, estruturando arranjos curriculares que permitam estudos em relações 

sociais, modelos econômicos, processos políticos, pluralidade cultural, 

historicidade do universo, do homem e natureza, dentre outros, considerando o 

contexto local e as possibilidades de oferta pelos sistemas de ensino; 

V – formação técnica e profissional: desenvolvimento de programas educacionais 

inovadores e atualizados que promovam efetivamente a qualificação profissional 

dos estudantes para o mundo do trabalho, objetivando sua habilitação 

profissional tanto para o desenvolvimento de vida e carreira quanto para adaptar-

se às novas condições ocupacionais e às exigências do mundo do trabalho 

contemporâneo e suas contínuas transformações, em condições de 

competitividade, produtividade e inovação, considerando o contexto local e as 

possibilidades de oferta pelos sistemas de ensino (BRASIL, 2018, p. 477-478). 

 

Nota-se que no item “currículo” não há uma explanação adequada sobre a área de 

Ciências da Natureza. Dessa forma, cria-se uma preocupação sobre a importância que se dará 

a essa área do conhecimento quando a BNCC estiver implementada em todo o território 

nacional. Na discussão sobre a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, comenta-se 

que um número reduzido de pessoas resolve problemas do dia a dia utilizando os 
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conhecimentos científicos aprendidos na escola. Nesse sentido, a área deve propor medidas 

que desenvolvam o letramento científico dos estudantes, articulando as três disciplinas da 

área: Biologia, Química e Física, com foco nos conhecimentos conceituais e contextualização 

dos conhecimentos, envolvendo os seguintes temas para aprofundamento: Matéria e Energia, 

Vida e Evolução, Terra e Universo, de forma que deem subsídio aos estudantes para 

conseguirem viver suas vidas em sociedade.  

Ao tratar da contextualização, um dos pontos defendidos pela BNCC é a 

participação dos conhecimentos científicos e tecnológicos na saúde do estudante. Essa 

contextualização deve ir para além da exemplificação, ou seja, o foco é na aplicabilidade do 

conhecimento que se está estudando. Processos e práticas de investigação também são 

propostos pela BNCC, sendo uma das características a elaboração de argumentos que 

expliquem um dado fato ou fenômeno. A BNCC defende que os discentes se apropriem da 

linguagem específica da área de Ciências da Natureza devido à forte presença do 

conhecimento científico na vida das pessoas (BRASIL, 2018).  

A BNCC tem a finalidade de fazer com que os alunos utilizem as Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) para analisar e divulgar os conhecimentos. 

Dentro das competências específicas da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias para 

o ensino médio, há a menção do uso das TDIC para a divulgação do conhecimento científico, 

podendo contribuir com a participação e/ou a promoção de debate. É de extrema importância 

que os alunos utilizem as TDIC para divulgar suas experiências com diversas pessoas de 

forma que compreenda e utilize os conhecimentos científicos (BRASIL, 2018). 

 

2.1.2 Aprendizagem científica 

 

De acordo com Cachapuzet al. (2005), diversos países do mundo veem a 

necessidade de uma alfabetização científica e tecnológica, considerando a importância da 

participação dos cidadãos face às decisões que se deve tomar em sociedade. Para tanto, a 

compreensão contextualizada dos conhecimentos científicos é indispensável para que sua 

participação na tomada de decisões seja consciente e autônoma. 

Contudo, será que a falta de interesse dos alunos em aprender conhecimentos 

científicos, destacada por Pozo e Crespo (2009) e Fourez (2003), tem relação com sua 

complexidade e alta abstração? A hipótese que este questionamento induz estaria correta se 

fosse por causa do “como” tem sido abordado o conhecimento científico atualmente, de forma 

distorcida e empobrecida. Para Cachapuzet al. (2005), aprender ciência deve despertar um 
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espírito crítico no aluno, desenvolvendo competências e habilidades para enfrentar problemas 

e propor soluções. 

Sendo os professores da área de Ciências da Natureza formados explorando com 

aprofundamento os conhecimentos científicos, necessitariam estar em condição de refletir 

criticamente sobre conhecimento científico, facilitando o seu ensino para os alunos. Apesar 

disso, os professores demonstram interesse em compreender melhor os conhecimentos 

científicos para melhorar estrategicamente como explorá-lo, tornando-o acessível aos 

discentes e possibilitando uma educação científica, já que a sociedade está mergulhada na 

ciência e na tecnologia (PÉREZ et al., 2001). 

Há um equívoco nas orientações para uma educação científica na escola. Não tem 

necessidade de o discente saber tudo de Física, Química e Biologia, mas que ele compreenda 

as informações da ciência, auxiliando-o a ser um cidadão consciente, tornando-o capaz de 

tomar decisões para a sua vida. Há uma resistência entre os professores em relação a uma 

educação científica para formar cidadãos e para formar cientistas. Essa resistência se dá pelo 

fato de que os professores acreditam que os alunos devem conhecer a fundo o conhecimento 

científico, pois para ser cientista é necessário trabalhar desde o início dos estudos 

(CACHAPUZ et al., 2005). 

A sociedade não vive só de cientistas, precisa também de diversas outras 

profissões para as quais não se faz necessário o conhecimento profundo da ciência. Porém, a 

escola tem o dever de estimular o desenvolvimento de habilidades mínimas por meio do uso 

reflexivo do conhecimento científico pelo educando, que melhorará sua qualidade de vida e o 

exercício pleno do seu papel na sociedade. Para tanto, a alfabetização científica precisa ser 

acessível a todos, independente da carreira acadêmica/profissional que os educandos queiram 

seguir. Assim, os docentes da área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias precisam 

enfrentar o desafio de criar novas estratégias metodológicas de abordagens, que aproximem os 

estudantes das disciplinas desta área do conhecimento. 

O ato do discente somente reproduzir o conhecimento científico, muito dos quais 

descontextualizados, em sala de aula, representa um dos fortes motivos que tem impedido a 

aprendizagem significativa dos conhecimentos científicos da Biologia. Nesses termos, estão 

saindo das escolas alunos que somente conseguem replicar o conhecimento sem saber aplicar 

na sua vida e na sociedade. Acerca do aluno que não consegue comentar o seu ponto de vista 

sobre determinado conteúdo científico diz-se que ele é “escolarizado”. O conhecimento não 

consegue sair da escola e o discente continua aplicando os conhecimentos de senso comum 

(PEDRANCINI et al., 2007). 
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É importante que os professores adquiram, além dos conhecimentos inerentes à 

sua formação, por meio de capacitação, conhecimentos da área da psicologia de ensino, 

proporcionando, assim, um melhor processo de ensino e aprendizagem para o discente 

(PEDRANCINI et al., 2007). 

 

2.1.3 As barreiras da educação científica 

 

Existe uma distância muito grande entre a quantidade de cidadãos conscientes que 

mudaram por meio da educação científica e a quantidade de discentes que se recusam a 

aprender ciências, fato que demonstra o fracasso do ensino das ciências nas escolas. A forma 

distorcida e empobrecida de como se trabalha ciências nas escolas gera desinteresse e 

rejeição, causando obstáculos que dificultam o processo de aprendizagem dos alunos 

(CACHAPUZ et al., 2005). 

Para Cachapuzet al. (2005), as dificuldades enfrentadas pelos professores em 

trabalhar atividades científicas em sala de aula não devem ser utilizadas como justificativas 

para simplificar e/ou deformar o conhecimento científico, correndo o risco de tirar a visão 

ampliada de tal conhecimento. Uma das possíveis deformações da ciência que dificulta o 

interesse do aluno para com ela é a visão descontextualizada. A contextualização do 

conhecimento científico possibilita a discussão dos problemas locais, cuja abordagem deverá 

potencializar sua utilização, aplicabilidade e repercussão no meio, além de favorecer o 

desenvolvimento de competências e habilidades para os estudantes manusearem 

conscientemente as tecnologias que estão presentes e que tem relevância no nosso dia a dia. 

Chassot (2003) defende que a ciência é uma linguagem, ou seja, o discente para 

ser considerado alfabetizado cientificamente é preciso compreender a linguagem da natureza. 

O não alfabetizado cientificamente é aquele que não consegue entender o que está ao seu 

redor. Para o autor, só há alfabetização científica caso o conhecimento seja compreendido 

eauxilie o discente na tomada de decisões, ao tempo em que entenda as possíveis aplicações 

desses conhecimentos refletidos na melhoria da vida dos cidadãos em sociedade. 

Segundo Pozo e Crespo (2009), para que haja uma mudança no aluno, no sentido 

de ter uma visão mais científica do que intuitiva, com a finalidade de entender e explicar o 

que está ao seu redor, se faz necessário, por parte dos professores, buscar mecanismos que 

viabilizem a interpretação da realidade, ou seja, consigam contextualizar o conhecimento 

científico. 
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De acordo com Cachapuzet al. (2005), a concepção individualista e elitista 

contribui também para a descontextualização da ciência. Erroneamente se imagina que o 

conhecimento científico seja para uma minoria. Ao mesmo tempo, fazem um estereótipo do 

cientista que veste bata branca com seu laboratório repleto de instrumentos aparentemente 

complicados, potencializando a ideia que o trabalho científico é para poucos, os quais são 

dotados de inteligência diferenciada, dando a entender que esse tipo de conhecimento não é 

para a maioria, em especial as mulheres. Contribui para esse elitismo a forma difícil de 

explicar o conhecimento científico, tornando a ciência cada vez mais inacessível. Pozo e 

Crespo (2009) sinalizam uma concordância de que há esse falso estereótipo do cientista, 

inclusive nos meios de comunicação. 

A concepção empírico-indutivista e ateórica, que também é responsável pela 

deformação da ciência, na visão de Cachapuzet al. (2005), retrata a ideia do professor que 

trabalha, por exemplo, com experimento sem questionamentos, sem formação de hipóteses, 

desmobilizando, desta forma, todo o processo de investigação que o aluno poderia 

desenvolver utilizando os conhecimentos científicos. Pozo e Crespo (2009) reforçam essa 

ideia, pois para eles, não se aprende ciência por meio da aquisição de saberes únicos e 

incontestáveis. A compreensão do conhecimento vem da discussão e contestação de hipóteses 

e modelos. 

A falta constante de aulas práticas em laboratórios, que primem em aguçar a 

curiosidade dos alunos e valorizar a construção do conhecimento por meio da investigação, 

restringe o ensino. Segundo Cachapuzet al. (2005), isto fica somente na esfera da transmissão 

de conhecimento, sem qualquer construção de novos conhecimentos por parte dos alunos. 

Vale ressaltar que as aulas práticas existentes, com uso de roteiros como receitas fiéis a serem 

seguidas, impedem osalunos de experienciar novas descobertas. 

Cachapuzet al. (2005) indicam algumas visões que colaboram com deformação da 

ciência, dentre elas: 

1) A visão rígida do método científico – Para superá-la, se faz necessário que o 

professor crie alternativas que favoreçam a criatividade e o ato investigativo 

do aluno. Assim, acarretará a diminuição da rigidez do método científico; 

2) A visão aproblemática – Baseia-se na ideia de se transmitir o conhecimento 

pronto ao discente. Essa maneira de se trabalhar em sala de aula priva o aluno 

de entender como foi construído esse conhecimento e que problemas 

incentivaram sua investigação na perspectiva de resolvê-los, cujo resultado da 

investigação gerou o conhecimento que lhe é apresentado em sala de aula na 



32 

 

atualidade como pronto. Assim, há necessidade de não ser simplista quando se 

trata do conhecimento científico e tecnológico, devendo-se trabalhar com os 

discentes os problemas que desencadearam a elaboração do conhecimento 

trabalhado na aula e quais soluções foram criadas a partir desse conhecimento; 

3) A visão exclusivamente analista – Esse tipo de visão simplifica, engessa a 

metodologia a ser trabalhada para resolver problemas com dados que não 

geram dúvidas e nem contestação, como se fossem problemas perfeitos. Dessa 

maneira, o problema, que se pretende discutir em sala de aula, se afasta da 

realidade do educando, e pior, remove a sua criatividade de elaborar hipóteses 

para solucionar problemas por meio de um trabalho científico; 

4) Crescimento linear da ciência – A visão cumulativa de crescimento linear 

complementa a visão rígida. Contudo, existe diferença, a saber: a visão rígida 

retrata a forma como se deu uma investigação; a visão cumulativa é uma 

interpretação pobre de todo o percurso que se caminhou até o conhecimento 

científico que se tem hoje, ou seja, a evolução e construção do conhecimento 

científico (PÉREZ et al., 2001). 

 

Essas visões deformadas da ciência são frutos da falta de reflexão sobre o 

conhecimento e de sua absorção por meio de um ensino transmissivo, que não permite criticá-

lo ou questioná-lo, assim, inviabilizando a construção e reelaboração do conhecimento pelos 

alunos junto com o professor (CACHAPUZ et al., 2005). 

Teixeira (2013) identificou dois aspectos negativos associados ao ensino de 

Biologia, a saber: primeiro aspecto, a falta de políticas públicas que visem à educação 

pública; segundo aspecto, os cursos de licenciaturas necessitam ser aprimorados, apesar de 

nos últimos anos ter havido modificações na parte pedagógica no tocante a vivenciar o 

magistério desde o início até o fim da graduação. 

 

2.2 O ENSINO DE BIOLOGIA NA ERA DIGITAL: DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

 

O uso adequado das TICs é uma barreira a ser superada pelo professor que quer 

utilizá-lo para fins educativos, principalmente aqueles mais antigos. Possivelmente, o 

computador não seja uma realidade para o professor fora da escola. As barreiras que se 

apresentam ao professor os impedem de utilizar as TICs nos processos de ensino e de 

aprendizagem (SCHUHMACHER, V.; ALVES FILHO; SCHUHMACHER, E., 2017). 
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Talvez esse seja um dos motivos que possa explicar o porquê das TICs ainda não estarem tão 

enraizadas na comunidade escolar, cujo uso caracteriza-se como superficial e subvalorizada 

nos processos de ensino e de aprendizagem. Para tanto, os autores citados anteriormente 

sugerem que o estudo das barreiras que impedem o uso das TICs seja uma nova linha de 

pesquisa, cujos resultados permitam melhorar os processos de ensino e de aprendizagem. Os 

obstáculos podem ser entendidos como a dificuldade que o professor apresenta em sala de 

aula em contribuir com a aprendizagem do aluno. Há vários motivos que justificam essa 

dificuldade encontrada pelos professores, seja a não inserção efetiva do uso das TICs nos 

cursos de Licenciatura Plena ou a falta de estrutura básica e/ou técnicos de apoio.  

A educação no Brasil tem que aproveitar o momento da modernização para 

incorporar no seu processo de ensino recursos tecnológicos, ou seja, se aperfeiçoar por meio 

das TICs de forma a contribuir com a criação de novas estratégias de aprendizagem 

(SANTOS; GROSSI; PARREIRAS, 2014). 

Os professores do ensino médio apontam como obstáculo no uso das TICs a 

dispersão dos alunos caso haja um relaxamento do processo didático, ou seja, o professor 

deve sempre estar atento para que os alunos não se dispersem para outros objetivos que não 

são os planejados. Apesar dos problemas que os professores enfrentam por não dominarem as 

TICs, reconhecem que o uso das TICs é um instrumento promissor na sua prática para 

facilitar os processos de ensino e de aprendizagem (SCHUHMACHER, V.; ALVES FILHO; 

SCHUHMACHER, E., 2017). 

Schwedere e Moraes (2013) ressaltam que o blog é estudado por diversos 

pesquisadores que defendem suas potencialidades educacionais e oportunamente, defendem 

sua utilização como ferramenta pedagógica, destacando que pode ser utilizado em diferentes 

disciplinas e níveis de escolarização. Para tanto, apresentaram como exemplo a experiência da 

construção e uso do blog como ferramenta pedagógica interdisciplinar que favoreceu a 

aprendizagem dos estudantes de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica da 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. A interdisciplinaridade beneficiou o diálogo 

entre as ciências, bem como evitou a desfragmentação dos saberes e a especialização 

exagerada de algum tema. 

Os professores precisam preparar os discentes para tomar decisões, fazendo-os 

compreenderem as temáticas estudadas, estimulando a reflexão, criticidade e autonomia do 

pensamento. Para isso, se faz necessário o compartilhamento entre eles do conhecimento de 

forma interativa e as novas tecnologias podem auxiliar a geração de novos professores e 

discentes (ANDREIS; SCHEID, 2010). 
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A inserção de novas tecnologias em sala de aula tem causado mudanças no 

processo de ensino e aprendizagem. A Educação a Distância (EaD) é um feliz resultado da 

integração da educação com novas tecnologias. Os objetivos instrucionais se diferenciam dos 

objetivos do design educacional, em que o primeiro tem objetivos muito específicos e 

engessados, enquanto o outro possui objetivos mais gerais (MATTAR, 2014). 

Os textos de design instrucional são apresentações de palavras cujo intuito é o 

aprendizado, enquanto o designer educacional seria algo maior, cujas mensagens multimídias 

seriam associadas ao conhecimento prévio do aluno, oportunizando ao aluno o controle de seu 

aprendizado. Diferentemente do que ocorre com o design instrucional, em que a 

aprendizagem do discente fica a cargo do design. O design instrucional apresenta diversas 

características ultrapassadas. Dentre elas, a rigidez, e durante o aprendizado não há nenhum 

estímulo para o desenvolvimento do protagonismo, bem como a aplicação do conhecimento 

adquirido é usurpada. Em contrapartida, o design educacional é mais flexível, e, para isso, 

buscou-se no design de games, redes sociais e aplicativos para dispositivos móveis e outros, 

princípios e características que norteiam a construção de novo modelo alternativo (MATTAR, 

2014). 

Os games invadiram a educação e são usados em diversos níveis de ensino. 

Alguns princípios do design de games se associam ao aprendizado com aplicação na 

educação. O autor instiga os educadores a entenderem como o design de game consegue atrair 

pessoas para jogar, apesar de serem considerados difíceis, evidenciando-se que o método 

utilizado é eficiente. Nesse sentido, faz-se necessário a aplicação desses princípios no design 

educacional (MATTAR, 2014).  

Um dos princípios do design de games que pode ser aplicado ao design 

educacional é a personalização dos games o qual contribui para que o jogo se adapte às 

habilidades e capacidade dos discentes. Outro elemento do game aplicável à educação é a 

determinação do “estilo de conforto”, ou seja, caso o jogador necessite de algo, o jogo torna-

se difícil para que o incentive a procurar a informação (MATTAR, 2014). 

O ato de incentivar o discente a procurar a informação pode ser aplicado ao blog, 

colocando perguntas que agucem sua curiosidade e tire-o da zona de conforto. A 

personificação pode também ser incorporada ao blog na aba de comentários, onde o discente 

pode se expressar e incentivar o debate, adaptando o blogàs características do próprio 

discente. 

A interatividade é a inovação da arte digital, pois propicia construção do 

conhecimento do aluno de forma colaborativa no design educacional (MATTAR, 2014). O 
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blog favorece essa interatividade e aprendizagem colaborativa à medida que oferece 

oportunidade do discente postar comentários, principalmente sobre o tema abordado no blog. 

É importante conhecer os alunos antes de construir o design, encontrar as 

motivações dos aprendizes e compreender os conhecimentos que possuem sobre o assunto. É 

contraditório defender uma reforma no sistema educacional ao mesmo tempo em que 

defendemos os modelos instrucionais, os quais estão voltados à instrução. Os textos utilizados 

no ambiente virtual precisam ter uma linguagem dialógica, pois os alunos que utilizam a EaD 

estão sozinhos (MATTAR, 2014). 

Mattar (2014) discorreu sobre alguns princípios norteadores na elaboração de 

materiais educacionais multimídias que podem contribuir para o aprendizado. São eles: I - A 

elaboração de material de estudo que associam as palavras às imagens propiciam melhor 

aprendizado; II - Texto e imagem relacionados devem estar próximos; III - Deve-se evitar 

palavras escritas em animações e vídeos, bem como explicar imagens ou vídeos com áudio e 

texto, nesse caso apenas texto, salvo algumas exceções; IV - O material de estudo deve ser 

simples, sem distração ou sedução, para não prejudicar a aprendizagem, ao mesmo tempo o 

material deve conter recursos que chamem a atenção do aluno; V - É necessário que o 

material de estudo tenha em destaque informações importantes; VI - É prejudicial para 

aprendizagem o exagero da fragmentação do material; VII - O conteúdo precisa ser dialógico, 

isso ajuda o discente a interagir com o computador, criando dessa forma um diálogo com o 

autor. Essa sensação de diálogo estimula um profundo processamento cognitivo. 

Em relação à elaboração dos recursos visuais para a aprendizagem, Mattar (2014) 

orientou que: o conteúdo a ser trabalhado não deveria conter informações demais e 

irrelevantes para não sobrecarregar e nem conteúdos pobres em informações para não 

desestimular o discente; se faça associação da informação nova ao conhecimento prévio do 

discente, pois, por meio desse artifício, pode-se conseguir memórias de longa duração na 

mente do aluno; as informações mais relevantes estejam destacadas; se utilize contrastes, 

cores, fonte e suas variações no material de estudo, pois propicia melhor aprendizado; se faça 

uso de formatos geométricos, pois esse é um recurso muito significativo para explorar um 

conhecimento.  

A leitura de imagens contribui para a construção do conhecimento científico 

durante o processo de ensino e aprendizagem dos alunos (TOMIO et al., 2013). Os vídeos 

podem ser ferramentas aliadas à mudança de estratégia de ensino para incentivar os alunos a 

serem ativos em sala de aula (CHAVES; OLIVEIRA; SILVA; VERAS; SOARES, 2016). 
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Existem muitas opções de atividades para a EaD. Nesse caso, fica facultado ao 

professor utilizar o que mais se adéqua à situação do momento. É importante conhecer o 

aluno, principalmente sendo da EaD, pois não pode ser considerado um ser virtual, mas sim 

um ser vivo real. As TICs são algumas das maneiras pelas quais os alunos estão aprendendo. 

Contudo, os educadores se questionam se a avaliação utilizada neste processo é compatível 

com as novas formas de aprendizado. Cabe aos professores refletirem e buscarem novas 

maneiras de avaliar, fazendo-se uso até mesmo das TICs nesse processo (MATTAR, 2014). 

 

2.3 OBLOGCOMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO ENSINO DE BIOLOGIA 

 

Nos anos 60 a 80, a relação entre professor e aluno na EaD era por meio de livros, 

vídeos e correlatos (BARBOSA, 2012). Atualmente, muitos setores da sociedade utilizam a 

internet como ferramenta de trabalho e/ou estudo, dentre eles a escola. Observa-se que sua 

utilização tem sido responsável por grandes mudanças nas rotinas de trabalho e/ou estudo. 

Posteriormente, surgiram várias redes sociais que são utilizadas para diversos objetivos e uma 

delas é a formação de grupos de estudo (SILVA; SERAFIM, 2016). 

Como exemplificação de redes sociais, pode-se citar os blogs, encontrados na 

internet com temas e objetivos diversos, dentre eles: característica informativa ou lúdica. O 

blog pode conter links enriquecidos de comentários sobre o que aborda, além de registros 

reflexivos do acervo digital disponibilizado (GOMES, 2005). 

Para usufruir do conteúdo presente no blog é evidente a necessidade do acesso à 

internet pelo usuário ou internauta. Contudo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) constatou que 102,1 milhões de pessoas de 10 anos ou mais de idade acessaram a 

internet no ano 2015, destacando-se como faixas etárias que mais acessaram os jovens entre 

15 a 19 anos de idade (IBGE, 2016). A pesquisa evidencia um crescimento do acesso à 

internet de 7,1% em relação ao ano anterior. A porcentagem de internautas em 2015 em 

relação à população total residente foi de 57,5%. 

O perfil da faixa etária identificado pelo IBGE (2016) é condizente com a idade 

prevista para os jovens cursarem o Ensino Médio, ou seja, os jovens matriculados neste nível 

de ensino são o público que mais faz uso da internet e se mantém conectado ao mundo virtual. 

Tal constatação tem sido evidenciada por gestores e professores no cotidiano escolar como 

um problema que prejudica a atenção dos estudantes em sala de aula pelo uso de celulares e 

smartphones conectados à internet. 
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Os jovens presentes nas escolas nasceram na era digital, cujo uso dos recursos 

tecnológicos existentes faz parte do seu dia a dia com naturalidade, independente de classe 

social e econômica. Contudo, a educação insiste em manter sua organização enraizada no 

passado com comportamentos e ferramentas tradicionais (como o uso em sala somente de 

quadro, livro e pincel), quando as demandas atuais são diferenciadas, exigindo novas formas 

de diálogo e interação entre os sujeitos professor e aluno. 

Oportunamente, o desenvolvimento das ferramentas de tecnologias digitais 

(notebook, netbook, celular, smartphone, smartTVetc) facilitou a disseminação de 

informações em tempo real, fazendo-se uso da criatividade para atrair cada vez mais a atenção 

das pessoas. Contudo, se faz necessário refletir que o acesso crescente à informação não 

significa apropriação crítica e autônoma do conhecimento, mas tão somente que as 

informações estão tendo formas e linguagens diversificadas para alcançar a população. 

De acordo com Barbosa (2012), o avanço das tecnologias digitais também 

permitiu diversas formas de comunicação entre as pessoas, por meio de espaços interativos, 

que possibilitam a troca de ideias, socializações de percepções sobre temas variados, 

discussões de vídeos e textos online, entre outros, contribuindo para redefinir o papel e 

atuação do aluno e professor em ambiente virtual de aprendizagem. A teoria 

socioconstrutivista de Vygotsky é a que mais atende aos pressupostos teóricos de educação 

online em relação a de Piaget, pois depende da interação social defendida por ele. 

Diante desta realidade virtual presente incessantemente no dia a dia, o ensino de 

Biologia permanece restrito a aulas expositivas, essencialmente teóricas. Dentre as 

consequências desta prática docente estão a pouca participação dos discentes e a rotulação de 

ser uma disciplina difícil de entender. Uma alternativa de mudança seria o uso das TICs no 

processo de ensino e aprendizagem, na perspectiva de melhorar a qualidade (CARVALHO; 

GUIMARÃES, 2016). 

Apesar das redes sociais estarem bem presentes no cotidiano dos professores e 

alunos, na maioria das vezes, as escolas não permitem o uso, tornando essa ferramenta 

subutilizada em sala de aula. Acredita-se que as redes sociais possam contribuir com o 

trabalho do professor (SILVA; SERAFIM, 2016). 

Barbosa (2012) diz que o uso de tecnologia pelo aluno e professor no processo da 

aprendizagem contribui para colocar o discente na posição de sujeito ativo do processo de 

aprendizagem, enquanto as informações compartilhadas e construídas em conjunto 

proporcionarão um fazer pedagógico social e democrático. 
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Segundo Gomes (2005), a possibilidade de fazer comentários nos espaços virtuais 

permite aos visitantes do blog se posicionarem, transformando-os em uma ferramenta de 

comunicação com intenções pedagógicas, ultrapassando a dimensão somente informativa para 

promover construção do conhecimento alicerçado em aprendizagem significativa. A 

popularização dos blogs provavelmente esteja associada ao fato de ser fácil a sua utilização 

por pessoas que não entendem de construção de websites e que na maioria das vezes é sem 

custos. 

Silva (2008) comenta que o blog é admirado pelos jovens, pois o ele contém 

ferramenta que permite a postagem de seus pontos de vista e por facilitar a comunicação. O 

blog é um recurso didático que o professor pode utilizar para redesenhar suas aulas de forma a 

intensificar sua ação pedagógica (FRAGA et al., 2011). 

Mesmo com acesso à internet, o trabalho do professor é fundamental na sociedade 

da informação. Contudo, é necessário acompanhar essas tecnologias e usar novas formas de 

ensinar e aprender. A maioria dos alunos da escola pública pesquisada acessa internet todos 

os dias, apesar de haver uma pequena diferença em relação aos alunos da escola particular 

pesquisada, com 61% e 63%, respectivamente (SILVA; SERAFIM, 2016). Esses valores são 

condizentes com os dados levantados pelo IBGE (2016), em que a maioria dos jovens entre 

15 a 17 anos é usuário de internet e os discentes que participaram da pesquisa de Silva e 

Serafim (2016) possuíam entre 14 e 17 anos. 

As TICs possibilitam maior interação entre os discentes e os aproximam dos 

conteúdos trabalhados. Os alunos sentem falta de aulas diferenciadas e sentem-se felizes 

quando utilizam as tecnologias nas aulas, sendo possível observar a participação ativa dos 

discentes no processo de ensino aprendizagem (GIASSI; RAMOS; TRAMONTIN, 2016). Em 

consonância, Barbosa (2012) diz que as TIC têm ajudado o discente a construir sua 

aprendizagem.  

Silva e Serafim (2016) defendem que as escolas devem permitir a entrada da 

“Nova Era da Informação e da Comunicação” e incentivar os professores a incorporarem as 

redes sociais como estratégia pedagógica, a fim de explorar as temáticas previstas 

interativamente, fazendo uso dos ambientes virtuais mais frequentados pelos discentes. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 

Analisar as contribuições do uso de um blog na melhoria dos processos de ensino 

e de aprendizagem de Biologia, na 2ª série de uma escola pública do Ensino Médio. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

1) Caracterizar as realidades do ensino e da aprendizagem de Biologia na 2ª série 

do Ensino Médio; 

2) Produzir um blog educativo como ferramenta mediadora do processo de ensino 

e aprendizagem em Biologia; 

3) Avaliar as influências do blog nos processos de ensino e de aprendizagem; 

4) Analisar a viabilidade de uso do blog como ferramenta pedagógica pelos 

discentes no cotidiano escolar. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa adotou estudo de caso, pois se trata de uma investigação detalhada do 

uso de uma ferramenta utilizada por discentes de uma turma de 2ª série do ensino médio. 

Assim, pode-se ter uma análise detalhada rica em informações sobre sua contribuição nos 

processos de ensino e de aprendizagem. De acordo com Gil (2008, p. 57), “o estudo de caso é 

caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a 

permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa praticamente impossível mediante os 

outros tipos de delineamentos considerados.” 

O estudo de caso tem sido utilizado por diversos pesquisadores com diferentes 

finalidades, dentre elas: explorar situações reais que não possuem limite bem conhecidos; 

descrição do contexto em que está inserida a investigação; e explicar as causas de um dado 

fenômeno em que é inviável o uso de experimentos (GIL, 2008). 

Diante do exposto, a presente investigação adotou como método de pesquisa o 

estudo de caso, tendo como abordagem para análise dos dados coletados, a quantitativa e 

qualitativa. Estes foram observados e analisados a partir da produção de um blog com 

multimídias informativas disponíveis nainternet, cuja utilização deste ambiente teve como 

finalidade analisar suas contribuições na melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem. 

O blog foi criado no endereço eletrônico <https://fisiologiacardiacainterativa.blogspot.com/>, 

abrigado no<http://www.blogspot.com>, o qual foi citado por Gomes (2005) como um 

weblog dos mais conhecidos mundialmente. 

No intuito de enriquecer o aprofundamento do estudo, foi realizada pesquisa 

bibliográfica nas categorias: ensino e aprendizagem de Biologia; Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) no meio educacional; e blog como ferramenta pedagógica. Para tanto, 

foram utilizados livros de autores reconhecidos nestas categorias de estudo, como também 

artigos científicos/acadêmicos disponíveis nos periódicos. 

 

4.2 FORMA DE ESTUDO 

 

A investigação adotou como forma de estudo a descrição e explicação, à luz de 

Gil (2008), pois com base na descrição das realidades do ensino e da aprendizagem de 
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Biologia, bem como na conexão dos jovens com a era digital e a influência desta no cotidiano 

escolar, se buscou explicar fundamentando-se teoricamente.  

A partir do quadro da realidade descrito e explicado foi planejado e elaborado um 

blog que foi usado a favor da aprendizagem de Biologia e da interatividade entre os sujeitos 

envolvidos no cotidiano escolar. Para tanto, o diálogo presente na exploração das temáticas se 

apoiou em material complementar como vídeos e imagens, tanto da internet como autoral, e 

livros, os quais foram analisados, quantificados e discutidos de forma que poderiam extrair a 

compreensão das contribuições do uso de um blog na melhoria dos processos de ensino e de 

aprendizagem de Biologia. 

As aulas ocorreram no período de novembro a dezembro de 2018, com as 

seguintes fases:  

1) 1ª fase (3horas/aulas): aplicação do pré-teste, aula expositiva dialogada e 

apresentação do blog, nesta sequência, conforme plano de aula no Apêndice H. 

O pré-teste com duração de tempo previsto em 60 min. para resolução. Dando 

sequência, a aula expositiva dialogada iniciou com uso do boneco anatômico 

para demonstrar o sistema circulatório, buscando-se estimular interação e 

questionamentos dos alunos. No final da aula foi apresentado o blog com seu 

endereço eletrônico e solicitou-se que os alunos trouxessem para aula seguinte 

fones de ouvidos e o celular, pois seria disponibilizada internet para acessarem 

o blog pelo celular, assim aprenderiam a utilizá-lo pelo aparelho; 

2) 2ª fase (3 horas/aulas): aula expositiva dialogada, revisão do conteúdo e uso do 

blog no Laboratório Educacional de Informática, conforme plano de aula 

apresentado no Apêndice I. Os alunos foram organizados em células, 

subdividindo-os em grupos menores de acordo com o número de 

computadores; 

3) 3ª fase (2 horas/aulas): acesso dos alunos ao blog para interagir com as 

respostas dos outros colegas e realizar atividades no Laboratório Educacional 

de Informática, disponibilizando computador para acessar o blog e internet 

para acessá-lo pelo celular, conforme plano de aula elaborado (APÊNDICE J); 

4) 4ª fase (2horas/aulas): aplicação da avaliação escrita de Biologia e do pós-teste 

com o questionário de “Viabilidade do blog”. 
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4.3 UNIVERSO DA AMOSTRA 

 

A pesquisa teve como universo da amostra uma unidade escolar pública regular de 

ensino médio, da rede estadual, cuja matrícula abrange 282 estudantes, no município de 

Iguatu-CE. Considerando a inviabilidade de abranger a pesquisa em todas as turmas de ensino 

médio e que a referida escola adota o ensino das disciplinas por semestralidade, selecionou-se 

das duas (02) turmas de 2ª série, a que estava cursando a disciplina de Biologia no segundo 

semestre do ano 2018. 

Vale ressaltar que foi solicitada anuência dos responsáveis pela escola, diretor(a) 

ou coordenador(a) escolar, por meio da carta de anuência (APÊNDICE A) para participar da 

pesquisa e como seu responsável concordou, ele(a) assinou o termo de anuência (APÊNDICE 

B) para que a pesquisa pudesse ser desenvolvida na escola. 

 

4.4 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

A escola pública de Ensino Médio foi escolhida tendo como destaque os critérios: 

unidade escolar em que o pesquisador tem fácil acesso, pertencente ao município de Iguatu-

CE; possuir discentes da área urbana e rural; e por adotar o ensino da disciplina de Biologia 

por semestralidade. 

 

4.5 AMOSTRA 

 

Participaram da pesquisa 16 alunos, mas como dois discentes faltaram na fase de 

aplicação do pré-teste, os seus dados não foram para a consolidação dos resultados referentes 

às questões do pré-teste e pós-teste. Tratando-se dos dados obtidos do questionário de 

viabilidade do blog, todos participaram, ou seja, os 16 alunos. 

A participação dos alunos se deu voluntariamente após convite, desde que 

possuíssem acesso à internet para uso do blog e exploração dos conteúdos presentes nele. Os 

discentes, maiores de 18 anos, assinaram o Termo de Consentimentos Livre e Esclarecido – 

TCLE (APÊNDICE C). Os que eram menores de 18 anos, seus respectivos pais e/ou 

responsáveis assinaram o TCLE (APÊNDICE D) e os discentes assinaram o Termo de 

Assentimento a Estudantes (APÊNDICE E). 

Todos os discentes participantes tiveram identidades preservadas, sendo que suas 

respostas foram mantidas em anonimato, no intuito de garantir a fidedignidade. A pesquisa 
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submeteu-se ao Comitê de Ética e Pesquisa – CEP da UECE, sendo aprovada com o parecer 

N°. 2.908.489. 

 

4.5 INSTRUMENTOS E COLETA DE DADOS 

 

A pesquisa teve como instrumento de coleta de dados o questionário 

semiestruturado, que segundo Gil (2008) compreende um conjunto de questões aplicado a 

uma pessoa, no intuito de adquirir informações, assim podem ser autoaplicados ou aplicados 

com entrevista ou formulário. 

O questionário foi aplicado aos discentes em dois momentos, a saber: antes de ter 

participado das aulas e de ter feito uso do blog; após o uso do blog, a fim de comparação da 

influência dessa ferramenta mediadora do processo de ensino e aprendizagem em Biologia. 

No questionário, continham perguntas sobre o tema abordado nas aulas e/ou no 

blog, no intuito de verificar a influência dele nos processos de ensino e de aprendizagem, 

perguntas para avaliar a aceitabilidade dos alunos em relação ao uso do blog e 

questionamentos que contribuíram com a identificação da viabilidade de uso do blog pelos 

discentes. 

O tema abordado nas aulas e no blog foi “Anatomia e Fisiologia Cardíaca”, 

conteúdo este presente na disciplina de Biologia da 2ª série do Ensino Médio, considerado de 

suma importância para vida em sociedade, além de contribuir para manter a própria saúde e 

qualidade de vida. 

 

4.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados coletados por meio dos questionários foram consolidados fazendo-se 

uso do software Excel (versão 2007). Cada questionário foi codificado com números, 

garantindo-se aos respondentes o anonimato. Em relação às questões discursivas, a pesquisa 

adotou análise de conteúdo segundo Bardin (2016), tendo como parâmetro para categorização 

das respostas dos discentes a homogeneidade, a exaustividade, exclusividade e relação com o 

tema abordado.  

A partir da consolidação, estes foram quantificados e condensados em gráficos 

e/ou tabelas com dados, produzindo-se dados estatísticos. Os resultados foram analisados de 

forma quantitativa e qualitativa e comparados com a literatura relacionada ao tema do projeto.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos pela pesquisa e sua discussão foram divididos em quatro 

tópicos. O primeiro tópico retrata a construção do blog, sua estrutura e conteúdo. O segundo 

aborda a caracterização do ensino e aprendizagem de Biologia. Nele, encontram-se 

informações sobre como ocorre o ensino, a carga horária e os instrumentos disponíveis pela 

escola que contribuem para os processos de ensino e aprendizagem. O terceiro tópico faz a 

avaliação da influência do blog nos processos de ensino e aprendizagens. Os dados 

quantitativos advêm da comparação do pré-teste com o pós-teste e as questões que foram 

resolvidas e postadas pelos discentes no blog. O quarto e último tópico abordam a viabilidade 

do blog como ferramenta pedagógica contributiva dos processos de ensino e de aprendizagem.  

 

5.1 PRODUÇÃO DO BLOG EDUCATIVO 

 

O blog foi criado no intuito do educando ter acesso a uma ferramenta pertencente 

ao grupo das TDICs que facilitasse o ensino e aprendizagem dos alunos, com textos 

contextualizados, vídeos e figuras que ajudassem a compreensão do conteúdo na construção 

do seu próprio conhecimento. 

O blog “Fisiologia Cardíaca Interativa” foi criado na perspectiva de ser utilizado 

por alunos da 2ª série do Ensino Médio, na plataforma Blogger, que é um dos aplicativos dos 

produtos Google no endereço eletrônico <https://fisiologiacardiacainterativa.blogspot.com/>. 

O conteúdo abordado pelo blog, que é Anatomia e Fisiologia Cardíaca, está contemplado no 

tema “saúde humana”, justamente um dos pontos defendidos pela BNCC (BRASIL, 2018). 

Neste ambiente, foram disponibilizados textos contextualizados e dialógicos, com 

propostas de atividades para consolidar a aprendizagem. Para tanto, foram inseridas abas para 

postagens/comentários das respostas dos discentes participantes. O conteúdo do blog foi 

organizado em cinco pontos principais, a saber: por que estudar; a importância do sistema 

circulatório; coração, vasos sanguíneos e sangue; percurso do sangue pelo coração; e 

eletrocardiograma e varizes. 

Para ilustração do conteúdo no blog,utilizou-se algumas imagens e vídeos da 

internet com indicação das fontes. Outras foram elaboradas por Souza (2018), de forma que 

pudessem se encaixar no texto elaborado, facilitando a compreensão do assunto abordado pelo 

discente com interatividade e dinamismo, resultando na sua aprendizagem. 

https://fisiologiacardiacainterativa.blogspot.com/


45 

 

As atividades foram pensadas de forma contextualizada e interligada com o 

conteúdo que se explorou na narrativa dos textos, sendo apresentadas no final de cada tópico, 

com espaço apropriado para os discentes postarem seus comentários, em resposta ao 

questionamento apresentado, conforme Figura 1. 

 

Figura 1 - Exemplo de aba de comentário presente no blog 

 
Fonte: Souza (2018).  

 

As abas de comentários têm valor significativo nos processos de ensino e de 

aprendizagem, pois nelas são postadas as falas dos usuários, possibilitando interação entre os 

alunos e professor. Esse passa a ser um ambiente de aprendizagem na medida em que o 

discente tem a disposição de realizar postagem ou, mesmo antes de postar algo, ter a 

curiosidade de ler o que os seus colegas postaram. Ao ler, constrói-se um aprendizado, pois 

despertou nele o interesse sobre o assunto. Essa leitura do que foi postado pode contribuir 

para uma melhora na construção do seu próprio conhecimento que está se desenvolvendo na 

mente e, ao mesmo tempo, pode contribuir para a busca de uma melhor resposta a ser postada 

nos comentários. 

Durante a resolução das atividades constatou-se, por meio da fala de um dos 

participantes, o receio em comentar a resposta dos colegas e estes não gostarem. Nesse 

sentido, o trabalho do professor precisou se voltar em sala de aula para a conscientização de 

que o conhecimento deve ser construído de forma colaborativa, desmistificando essa sensação 

de que um colega possa não gostar de alguém que comente sua postagem.  

O blog passou a ser uma referência de fonte confiável para estudo da temática 

explorada, contribuindo para o aprofundamento dos conhecimentos dos discentes, além de 

espaço para esclarecimento de dúvidas. A confiabilidade do material está relacionada há dois 

pontos: o primeiro ao cuidado em que o professor tem em selecionar os conhecimentos 

científicos presentes no blog; o segundo está relacionado à quantidade de acesso feita pelos 

estudantes. Dessa maneira, o ambiente blog pode ter contribuído para a melhoria da 

aprendizagem.  
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Um dos grandes desafios na construção do blog foi a elaboração dos vídeos 

autorais, que abrangeram dificuldades tanto de equipamentos como operacionais. A 

necessidade não somente de ter uma câmera para filmagem, mas também checar se a imagem 

era legível, o cuidado com o foco, a distância da câmera, se o som da fala estava alto ou baixo 

e tantos outros detalhes que só foram percebidos na hora da gravação, principalmente para 

quem não é especialista da área audiovisual.  

A construção da narrativa e a sequência lógica do conteúdo que se pretendeu tratar 

no vídeo tiveram que ser muito bem projetadas para que a pessoa que assistiu pudesse 

compreender o assunto abordado e conseguisse alcançar os objetivos pretendidos pelo vídeo. 

Buscou-se também a sincronia do que se falava com o que aparecia nas imagens, para melhor 

compreensão. A confecção dos vídeos pelos alunos também representa um grande desafio, 

principalmente pelo tempo que se dedica à construção do vídeo, tanto em relação à 

organização como em relação ao conteúdo que se deposita nos vídeos. No primeiro tópico do 

blog tratou-se a questão “Por que estudar?”, cuja intencionalidade foi de o leitor compreender 

a importância que o conteúdo “Anatomia e Fisiologia Humana” possui, dando sentido e 

significado a ele. O discente, compreendendo sua importância, pode vislumbrar sua 

aplicabilidade e funcionalidade do que aprendeu.  

A construção dos vídeos autorais se deu pela necessidade de conter vídeos com 

informações que o professor julgou necessárias e importantes para o entendimento dos 

discentes sobre os conhecimentos científicos abordados. Os vídeos autorais contribuíram 

também para evitar abordagens que dificultassem a aprendizagem e o excesso de informações 

não relevantes para a construção do conhecimento científico. 

Vale ressaltar que os alunos do ensino médio estão na faixa etária caracterizada 

como adolescência, sendo naturais os questionamentos e explicações sobre tudo o que está ao 

seu redor. Nesta fase, estão passando pelo momento de construção de suas ideias, visão de 

mundo e suas próprias opiniões, sendo necessário que se explorem os conteúdos com 

preocupação em contextualizar com a vida cotidiana dos discentes, quando possível, 

demonstrando sua aplicabilidade para que se crie em sua mente uma realidade palpável, de 

forma que atraia sua atenção e perceba a devida importância do conhecimento científico para 

a sua formação como pessoa que vive em sociedade. 

Fourez (2003) comenta que é necessário, do ponto de vista de resgatar o interesse 

do aluno, a contextualização do conteúdo, ou seja, dar sentido e aplicação do conhecimento 

científico na vida do estudante. O mesmo autor faz uma pergunta sobre se o professor está 

preparado para isso e compreende-se que o blog utilizado nesta pesquisa responde 
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positivamente aos objetivos pedagógicos pretendidos, podendo-se responder às expectativas 

dos alunos. O uso do blog na aprendizagem do discente refletiu o que Fourez (2003) tanto 

defende, ou seja, o universo do aluno não é somente a natureza, a tecnologia está enraizada na 

vida dos estudantes. Significa que o trabalho utilizando o blog nos processos de ensino e 

aprendizagem representa a realidade da vida dos jovens, ou seja, vivendo em um mundo 

natural circundado por tecnologias. 

Nesta perspectiva, o texto foi criado como se fosse uma conversa, visando maior 

aproximação dos discentes, como observado na Figura 2, diminuindo a sensação de 

formalidade e complexidade com termos muito técnicos, o que dificulta a aprendizagem e até 

mesmo desestimula a leitura, por falta de compreensão do que se lê, sendo obstáculo para 

aprendizagem dos conhecimentos científicos. Na parte final desse ponto foi proposta uma 

atividade investigativa com o seguinte questionamento: “Por que ao obstruir uma artéria do 

coração chamada coronária a pessoa pode morrer?”. Considerando que a obstrução de uma 

artéria retrata um problema de saúde muito comum nos seres humanos, alertando que pode 

causar a morte, a atividade objetivou contextualizar o conhecimento científico de forma que o 

discente pudesse perceber que está próximo da realidade dele e que podem ser aplicados em 

sua vida. 

 

Figura 2 - Parte do texto presente no blog no ponto “Por que estudar?”

 
Fonte: Souza (2018). 

 

O segundo tópico explorado no blog foi “A importância do sistema circulatório”, 

sendo abordadas as funções do sistema circulatório e o perigo que a obstrução das coronárias 

pode ocasionar e as substâncias presentes no sangue, que são transportadas pelo sistema 
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circulatório. Na abordagem da temática, buscou-se estimular a curiosidade por meio de 

questão problema, correlacionando o estudo à necessidade de estabelecer rotinas saudáveis.  

Para contribuir com o aprendizado, junto ao texto foi adicionada uma imagem do 

site Uaucance (2018) retratando uma obstrução arterial e quatro vídeos. Destes, os dois 

primeiros retratam a obstrução coronariana; o terceiro, um procedimento de desobstrução 

coronariana e o último abordava o sangue percorrendo o corpo e o coração. Também foi 

adicionada uma tabela com exemplos de substâncias que são transportadas pelo sistema 

circulatório. 

O primeiro vídeo do site Minha Vida (2012) retrata outros pontos, dentre eles, 

sintomas de um infarto, maus hábitos que contribuem para um infarto e procedimento para 

desobstrução, como a angioplastia. No segundo vídeo do site PlusEsMas (2014), apesar de ser 

em idioma espanhol, o foco foi na ilustração interna de como ocorre uma obstrução. O 

terceiro vídeo do Movies Rating Analysis (2017) também retratou uma animação de 

desobstrução arterial com uma trilha sonora bem comovente que dá uma sensação de uma 

grande luta com um ar de uma grande vitória no final, podendo contribuir para comover o 

discente e atrair a sua atenção. O quarto vídeo que estava disponível no endereço 

<https://youtu.be/eUx5Yp9Pawo>apresentou uma falha em que foi detectada a não execução 

do vídeo. É provável que ele tenha saído do ar. 

Foram propostas também duas atividades nesse tópico, sendo elas a elaboração de 

dois vídeos. O primeiro retrataria uma obstrução de vaso sanguíneo utilizando um protótipo. 

Já o segundo vídeo deveria abordar os conteúdos presentes na tabela desse tópico, a qual 

retrata as substâncias transportadas pelo sangue. Esses dois vídeos seriam elaborados em 

grupos, cada grupo representado por uma célula de estudo. 

O terceiro tópico do blog tem como temática “Coração, vasos sanguíneos e 

sangue”, cujo objetivo de aprendizagem foi facilitar a compreensão da anatomia das estruturas 

pertinentes ao sistema circulatório, bem como as funções desempenhadas por elas. Para tanto, 

buscou-se explorar a anatomia do sistema circulatório, a saber: coração, vasos sanguíneos e 

sangue, organizando-os em três subtópicos.  

Em relação ao subtópico “Coração” discorreu-se sobre as cavidades cardíacas e 

para tal, além do texto utilizou-se de uma figura e vídeo (1min30s) elaborados pelo próprio 

autor visando melhor entendimento do conteúdo. Para tanto, a figura exemplifica as cavidades 

cardíacas para o discente compreender que o coração possui átrios e ventrículos, tanto direito 

como esquerdo. Já o vídeo intitulado “Cavidades do coração” abordou as quatro cavidades 

cardíacas e suas duas valvas atrioventriculares, bem como a presença de sangue venoso no 

https://youtu.be/eUx5Yp9Pawo
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lado direito do coração e sangue arterial no lado esquerdo do coração. O vídeo apresentou-se 

de maneira bem ilustrativa, breve e sincronizada, como indicado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Captura de tela do vídeo intitulado “Cavidades cardíacas” presentes no blog 

 
Fonte: Souza (2018). 

 

Foi proposta, nesse subtópico, a confecção de um protótipo e, consequentemente, 

de um vídeo explicando o percurso do sangue pelo coração (pequena circulação e grande 

circulação). Essa atividade tinha como objetivo a aprendizagem coletiva e a visualização do 

percurso do sangue em pleno funcionamento. 

No subtópico “Vasos sanguíneos” objetivou-se a ampliação dos conhecimentos 

relacionados aos vasos sanguíneos tanto em relação à morfologia quanto à funcionalidade. 

Esse subtópico iniciou-se com um pequeno texto contendo seu conceito básico e os diferentes 

tipos de vasos com suas respectivas funções. Para contribuir com o processo de construção do 

conhecimento, de forma que o aluno consiga realizar mentalmente a formação de imagens e 

mapas conceituais sobre o assunto, foi disponibilizado um vídeo de Souza (2018) intitulado 

“Diferença entre veia e artéria” com duração de 1min12s e de uma imagem do blog Sinais 

Vitais (2018) sobre a anatomia dos vasos sanguíneos, que discorre sobre conceitos básicos 

entre veia e artéria e exemplificações e artérias coronárias, as quais irrigam o músculo 

cardíaco (Figura 4). 
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Figura 4 - Captura de tela do vídeo intitulado “Diferença entre veia e artéria” presentes 

no blog 

 

Fonte: Souza (2018).  

 

Objetivou-se no subtópico “Sangue” que o discente pudesse entender que o 

sangue não é somente um líquido vermelho que propicia a vida, mas é um líquido composto 

por células e substâncias que desempenham funções vitais para a manutenção da vida do 

organismo e que qualquer alteração na composição desse líquido acarretaráuma série de 

consequências à saúde do indivíduo. Em relação a esse subtópico, inseriu-se um breve texto 

sobre o conceito e os tipos de elementos celulares que podem ser encontrados em sua 

composição. Para ilustração, disponibilizou-se uma figura disponível no endereço 

<http://picbear.online/tag/crioprecipitado>e uma tabela sobre a composição do líquido 

circulante, tanto em relação à presença de elementos celulares quanto à presença de 

substâncias orgânicas e inorgânicas. Detectou-se que a imagem não era possível ser vista 

pelos usuários, possivelmente por ter sido retirada da internet. Como sugestão, faz-se 

necessário o monitoramento dos vídeos e imagens do blog que são da internet para que haja 

possível substituição. Esse problema reforça a ideia de construir vídeos e imagens autorais 

para que possa evitar esse tipo de problema. 

A atividade proposta para consolidar o estudo deste subtópico foi individual, cujo 

discente deveria postar pelo menos três doenças, sendo uma para cada elemento figurado do 

sangue, bem como a causa da doença. Nessa atividade, esperava-se que o discente ampliasse 

seu campo de visão em relação aos inúmeros tipos de problemas/alterações que poderiam ser 

desencadeadas em um organismo por causa de mudanças na composição do sangue.  

http://picbear.online/tag/crioprecipitado
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No quarto tópico, explorou-se o tema “Percurso do sangue pelo coração” 

organizando-o nos subtópicos: “Aprofundando o Tema”; “Pequena Circulação e Grande 

Circulação”; e “Revisão Geral”. Para aprofundar o estudo, iniciou-se com uma indagação 

sobre o percurso que o sangue faz nas cavidades cardíacas. Mais adiante, um pequeno texto 

explicando o porquê do sangue presente nas cavidades cardíacas do lado direito ser rico em 

sangue venoso e o dascavidades cardíacas do lado esquerdo ser rico em gás oxigênio. Além 

do texto, outros recursos pedagógicos estão presentes para contribuir nos processos de ensino 

e de aprendizagem, como um vídeo de Souza (2018), intitulado “Percurso do sangue pelo 

coração” (Figura 5) e uma imagem autoral. 

 

Figura 5 - Captura de tela do vídeo intitulado “Percurso do sangue pelo coração” 

presentes no blog 

 
Fonte: Souza (2018). 
 

O vídeo autoral possui uma duração de 4min07s e retrata o percurso que o sangue 

faz, começando pelas veias cavas, passando pelas cavidades do lado direito do coração até 

chegar aos pulmões e retornando ao coração pelas veias pulmonares, que, em seguida, segue 

em direção às cavidades cardíacas do lado esquerdo do coração e novamente sai do coração 

pela artéria aorta para todo o corpo. Também no vídeo são relembradas várias observações, 

dentre elas, a troca gasosa que ocorre nos pulmões, conhecida como hematose. A sincronia 

que ocorre entre o que se fala e o que aparece na imagem do vídeo é um diferencial 

importante para que o discente possa compreender com mais clareza a dinâmica do sangue ao 

longo do percurso que ele realiza nas cavidades cardíacas. 

A figura presente neste subtópico é uma simplificação fluxográfica sobre o 

percurso que o sangue faz e as estruturas básicas que o sangue encontra durante esse percurso. 
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Abaixo da figura existe uma observação para que o usuário se atente a clicar na figura de 

forma que possa visualizar nitidamente as informações presentes na imagem. 

Tratando-se do subtópico “Pequena circulação e grande circulação”, o texto 

presente retratou a função da pequena circulação e as estruturas presentes nesse percurso. Para 

a dinamização desse conteúdo foram disponibilizados dois vídeos, sendo um deles autoral, 

conforme apresentado na Figura 6. 

 

Figura 6 - Capturas de tela do vídeo intitulado “Pequena circulação e Grande 

circulação” presentes no blog 

 
Fonte: Souza (2018).  

 

O primeiro vídeo de Souza (2018), intitulado “Pequena circulação e Grande 

circulação”, com duração 2min16s, cuja primeira parte foi dedicada à pequena circulação, 

explica a breve saída e o retorno do sangue ao coração a fim de que possa ser oxigenado; na 

segunda parte foi explicada a saída do sangue e seu retorno demorado ao coração, devido ter 

que percorrer todo o corpo até chegar ao átrio direito pelas veias cavas, tanto a superior 

quanto a inferior. 

O segundo vídeo “O incrível Pontinho Azul” (2017), cujo título é “Sistema 

Cardiovascular – a parceria entre pulmões e coração” tem a duração de 2min52seg. Nele um 

apresentador virtual explica os processos que envolvem o sistema cardiovascular, incluindo a 

grande e a pequena circulação. O vídeo é dinâmico com linguagem de fácil entendimento, 

bem como se apresenta de forma didática e ilustrativa (Figura 6). 

Após os vídeos, é proposta uma atividade subdividindo-a em três, quantidade 

correspondente ao número de equipes de estudo, em que cada uma seria responsável por fazer 

uma dessas atividades previamente escolhida. Essas três subatividades consistem em três 

entrevistas, sendo as duas primeiras com a enfermeira e a terceira com o médico, ambos do 

posto de saúde da região.  
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A primeira atividade demandava investigar os problemas de saúde locais 

relacionados ao sistema cardiovascular. A segunda atividade envolvia o levantamento dos 

problemas acarretados pelo excesso de sal e gordura. A terceira atividade solicitava que os 

adolescentes elencassem ações humanas que contribuíssem para se ter um coração saudável.  

No intuito de realizar uma revisão geral das temáticas abordadas sobre o sistema 

cardiovascular, foram inseridos dois vídeos retirados da internet, sendo que o primeiro vídeo, 

com o título “Sistema Cardiovascular”, publicado por “So Enfermagem” (2015), retratava a 

localização do coração, sua anatomia e a função do sistema circulatório, estando presente 

também conceitos básicos de sístole e diástole e sangue venoso e sangue arterial. O segundo 

vídeo, com o título “Sistema Cardiovascular/Sistema Circulatório”, publicado por Mundo 

Incrível (2018), explorava as funções do sistema circulatório, tipos de vasos sanguíneos, 

conceitos básicos de artérias e veias, trocas de gases e nutrientes a nível capilar bem como na 

captura de resíduos, anatomia do coração, o trabalho independente de cada lado do coração e 

o passo a passo do percurso do sangue pelo coração, englobando a pequena e grande 

circulação. O vídeo tem uma animação atrativa e criativa sobre o percurso do sangue no 

coração de forma bem sincronizada. 

Após os vídeos, tem uma proposta de atividade na qual há uma indagação do 

motivo que leva o sangue do lado direito do coração ser rico em CO2 e o lado esquerdo ser 

rico em O2. Espera-se dessa atividade que o discente possa entender que o sangue do lado 

direito não se mistura com o do lado esquerdo e que cada lado trabalha para uma função 

específica, ou seja, enquanto o lado direito trabalha no intuito de oxigenar o sangue, o lado 

esquerdo trabalha no intuito de transportar o sangue oxigenado para todo o corpo. 

Para finalizar a discussão no blog “Fisiologia Cardíaca Interativa” foi explorada a 

temática “Eletrocardiograma e Varizes”, cujo tópico teve como objetivos de aprendizagens 

conhecer a existência de exames que monitoram o funcionamento cardíaco, bem como o 

significado das ondas que se apresentam no eletrocardiograma. Por se tratar das varizes, o 

objetivo vislumbra a contextualização e aplicação dos conhecimentos em situações que 

podem surgir na vida ou no seio familiar. Para tanto, foram organizados nos subtópicos: 

“Eletrocardiograma” e “varizes”. 

O tema eletrocardiograma é um bom exemplo para se contextualizar o 

conhecimento científico do funcionamento do coração com um exame bem comum, 

conhecido popularmente como “bater um eletro”. Nesse contexto, o conteúdo passa por um 

esclarecimento maior sobre a importância médica de se conhecer um pouco mais sobre os 

conhecimentos que envolvem o sistema circulatório. 
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O blog utilizou-se de um texto contendo informações sobre a função do 

eletrocardiograma para melhor compreensão desse conhecimento por parte dos usuários.  

Outros recursos foram utilizados, tais como: figura, retratando um ciclo cardíaco no 

eletrocardiograma; vídeo de Souza (2018) intitulado “Eletrocardiograma”, com duração de 

2min39s, explicando a formação das ondas do eletrocardiograma com animação, ou seja, o 

evento cardíaco (contração ou relaxamento dos átrios ou ventrículos) como responsável pela 

formação da onda no eletrocardiograma (Figura 7). 

 

Figura 7 - Captura de tela do vídeo intitulado “Eletrocardiograma” presente no blog 

 
Fonte: Souza (2018).  

 

Após o vídeo foi proposta uma atividade subdividida em três partes e para cada 

parte uma equipe ficou responsável. As duas primeiras subatividades consistiam em 

entrevistas no posto de saúde local no intuito de saber que estabelecimentos realizam 

eletrocardiograma pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e como o eletrocardiograma pode 

contribuir para a detecção de que doenças. A terceira subatividade consistia em o discente 

realizar um breve levantamento sobre familiares que já fizeram o eletrocardiograma e solicitar 

que esse familiar explicasse um pouco de como foi feito. Essa atividade objetivava a 

descoberta do uso dos conhecimentos científicos sendo aplicados à realidade do aluno e que 

está ao seu próprio alcance a chance de usufruir dos frutos que o conhecimento científico 

disponibiliza à sociedade. 

Em relação ao tema “Varizes”, o texto do blog começa instigando o leitor com 

dois questionamentos, a saber: se tinham ouvido falar sobre varizes e a causa das varizes. O 

texto dá o exemplo das veias das pernas que possuem um artifício anatômico para ajudar o 

retorno do sangue ao coração, contrária à força da gravidade. Ao desenvolver algum mau 

funcionamento nessa válvula ocorre um acúmulo de sangue, causando assim uma dilatação 
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dessa veia. Para ilustrar esse conhecimento de forma que facilitasse a aprendizagem discente, 

foi disponibilizado no blog uma animação de curta duração com o título “Animação da Veia 

Saudável X Veia Comprometida”, publicado por Gabriel Aragão (2016), demonstrando o 

funcionamento de uma válvula normal e outra anormal e a consequência do mau 

funcionamento. 

Após o vídeo, foi proposta uma atividade em grupo que consistia em duas 

subatividades: na primeira, o discente deveria perguntar a algum parente que desenvolveu 

varizes se atribui a elas algum sintoma; a segunda pergunta se refere ao fato desse parente 

conhecer as causas que levam à formação de varizes. O objetivo dessa atividade era de que o 

aluno, por meio do uso investigativo, pudesse compreender que pode e deve construir seus 

próprios conhecimentos, não somente por meio da escola, mas por meio de sua vivência. 

O blog, ao longo do seu material, preserva a linguagem específica da área de 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias, algo que a BNCC tanto defende, linguagem essa 

acompanhada da contextualização. O blog Fisiologia Cardíaca Interativa está alinhado ao que 

defende a BNCC, ou seja, o uso das TDICs pelos estudantes (BRASIL, 2018). 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM DE BIOLOGIA 

 

5.2.1 Caracterização do ensino de Biologia pelo professor 

 

A escola em que se desenvolveu a pesquisa apresenta, além da sala de aula, outros 

ambientes nos quais podem se desenvolver o processo de ensino e aprendizagem, como: 

Laboratório Educacional de Ciências (LEC), que pode ser utilizado para aulas práticas em 

Biologia; Laboratório Educacional de Informática (LEI), com acesso à internet a fim de que 

se possa utilizá-la como meio de promover a aprendizagem, sendo por meio de pesquisa ou 

uso de ferramentas disponíveis na internet; um anfiteatro, para estimular as atividades 

culturais pedagógicas, porém, devido ao sol e calor, esse espaço é pouco utilizado; sala de 

multimeios, podendo ser encontrados neste ambiente alguns livros de Biologia, apesar de ser 

um acervo com quantitativo pequeno e pouco diverso; jardins, que podem ser utilizados como 

ambientes de aprendizagens ao ar livre, mas como a escola é um ambiente recém-construído, 

carece de sombra para que esses ambientes sejam mais bem utilizados. A respeito dos 

recursos materiais/tecnológicos para uso com finalidade pedagógica pelos professores, a 

escola dispõe de data shows, caixa de som e notebook para uso em sala de aula.   
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Em relação à jornada de trabalho, o professor de 40h/a semanais tem destinado 

para planejamento no ambiente escolar 13h/a semanais. Nesse planejamento, o professor 

planeja suas aulas, aprofunda seus conhecimentos com estudos de temáticas pedagógicas 

diversas, elabora e corrige suas avaliações, lança as notas dos alunos. Os planejamentos são 

de suma importância para que se possam alcançar os objetivos pretendidos em sala de aula. 

Sem esse planejamento, a qualidade da aula e os processos de ensino e de aprendizagem 

ficam comprometidos. 

A aula expositiva dialogada é a estratégia mais frequente nas aulas de Biologia. 

As aulas são contextualizadas, nas quais é destacada a importância social e ambiental dos 

conteúdos. Há o incentivo a participação, principalmente durante a correção do exercício, em 

que os discentes compartilham suas respostas e seus pontos de vistas diante do 

questionamento que o exercício proposto pelo livro didático aborda. Também há aulas 

diferenciadas, como o uso de um protótipo do corpo humano; uso das TICs para a 

apresentação de vídeos/documentários e café da manhã com alimentos produzidos a partir de 

fungos e bactérias, possibilitando à turma se deliciar de um café da manhã com informações 

relevantes sobre o tema, entre outros. 

Ao aluno é proposta a elaboração de um resumo sobre o conteúdo que será 

abordado em sala de aula para que ele possa, em sala de aula, ter subsídios de conhecimentos 

básicos para poder se sentir confiante e participar de forma crítica na construção do 

conhecimento. Ao mesmo tempo, o discente adquire uma maior habilidade na escrita e 

aumenta o seu vocabulário. 

Dentre os exercícios propostos para os discentes, solicita-se a transcrição das 

questões em casa, com o propósito de aumentar a habilidade na escrita e aumentar o 

vocabulário. Para as questões de múltipla escolha, é solicitada uma justificativa plausível para 

a resposta selecionada, na perspectiva de contribuir para o processo de ensino e aprendizagem 

por meio de elaboração de argumentos que reforcem o item escolhido. Busca-se também 

contribuir para uma escrita mais correta e científica. Na correção, é solicitada a um discente a 

leitura de uma questão para que se possa cooperar com o seu aprimoramento de leitura 

correta. O professor tem o cuidado para que o discente entenda o que se pede na questão e ao 

mesmo tempo realizar ajustes nas respostas e/ou correção. 

O material didático mais utilizado em sala de aula, tanto em relação à fonte de 

conhecimento e de atividade, é o livro didático adotado pela escola. O livro didático é fruto de 

escolha do professor da disciplina de Biologia. O Guia de Livros Didáticos do Programa 

Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) 2018 contém treze parâmetros auxiliadores 



57 

 

que contribuem com a escolha do livro didático de acordo com as características em que a 

escola está inserida (BRASIL, 2017). No processo de escolha do livro didático, os parâmetros 

que mais influenciaram foram a sequência do conteúdo, a contextualização, textos de fácil 

compreensão, conteúdo científico, boas atividades, sugestões de aulas práticas, imagens 

coloridas e que contribuem para o entendimento do texto e tamanho da letra. 

Os discentes obtêm suas notas principalmente por meio de uma avaliação parcial e 

uma avaliação global. As atividades feitas pelos alunos, como o exercício, são monitoradas 

para que os mesmos se disciplinem a realizar as atividades propostas. A realização das 

atividades propostas representa a sua produção, seu esforço, sua construção concreta do 

conhecimento. 

O que se percebe muito nos discentes é a falta de interesse em dedicar um tempo 

ao estudo e na primeira dificuldade desiste. É perceptível a dificuldade com leitura e a não 

compreensão do que se está lendo por parte de alguns discentes, muito mais evidente em 

relação às questões com enunciado longo. 

O ensino de Biologia na 2ª série do Ensino Médio é ofertado aos alunos na 

semestralidade, ou seja, os conteúdos são explorados apenas em um único semestre com carga 

horária semanal de 3horas. A carga horária total é de 60h/a ao longo do ano letivo. Isso 

representa uma redução de 25% da carga horária para o ensino de Biologia, que deveria ser de 

80h/a. É possível que a justificativa se dê pelo remanejamento das aulas para a parte 

diversificada do currículo (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Mapa Curricular da 2ª Série do Ensino Médio ano 2018 

ÁREAS BÁSICAS DISCIPLINAS 
CARGA HORÁRIA 

Semanal     Anual 

Linguagens e Códigos e suas Tecnologias Português 4 160 
Ed. Física 2 80 
Artes - - 

Matemática, Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias 
Matemática 5 200 
Física 3 60 

Matemática, Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias 

Química 3 60 

Biologia 3 60 

Ciências Humanas e suas Tecnologias História 2 40 

Geografia 3 60 

Filosofia 1 20 

Sociologia 1 20 

Parte diversificada Inglês 1 20 

Espanhol 1 20 

 F. para a Cidadania e 

Desenv. de Comp. 

Socioemocionais 

1 40 

 N. T. Pesquisa 4 160 

 Redação 1 40 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Mapa Curricular de 2018 adotado pela escola participante. 
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Os professores de Biologia consideram que a carga horária desta disciplina nas 

escolas é insuficiente devido aos conteúdos serem extensos. Caso haja essa persistência de 

redução da carga horária, isto poderá tornar os objetivos de aprendizagem estabelecidos pelos 

documentos oficiais inalcançáveis (TEIXEIRA, 2013). 

O livro didático adotado pelos professores de Biologia da escola participante é 

“Biologia Hoje”, de autoria de Linhares, Gewandsznajder e Pacca (2016), cujos conteúdos da 

2ª série são organizados em 5 unidades e 22 capítulos, conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Organização dos conteúdos de Biologia da 2ª série do Ensino Médio 

UNIDADES CAPÍTULO 

Unidade 1 – A diversidade da Vida Capítulo 1 –Classificação dos seres vivos 

Unidade 2 – Vírus e seres de organização 

mais simples 

Capítulo 2 –Vírus e procariontes 

Capítulo 3 –Protozoários e algas 

Capítulo 4 –Fungos  

Unidade 3 – Plantas Capítulo 5 – Briófitas e pteridófitas 

Capítulo 6 – Gimnospermas e angiospermas 

Capítulo 7 – Morfologia das angiospermas 

Capítulo 8 – Fisiologia vegetal 

Unidade 4 – Animais Capítulo 9 – Poríferos e cnidários 

Capítulo 10 – Platelmintos e nematódeos 

Capítulo 11 – Moluscos e anelídeos 

Capítulo 12 – Artrópodes 

Capítulo 13 – Equinodermos e primeiros cordados 

Capítulo 14 – Peixes 

Capítulo 15 – Anfíbios e répteis 

Capítulo 16 – Aves e mamíferos 

Unidade 5 – Anatomia e fisiologia 

humanas 

Capítulo 17 – Nutrição 

Capítulo 18 – Respiração 

Capítulo 19 – Circulação 

Capítulo 20 – Sistema urinário 

Capítulo 21 – Sistema endócrino 

Capítulo 22 – Sistemas nervosos e sensoriais 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Linhares, Gewandsznajder e Pacca (2016). 

 

A Biologia prevista para 2ª série do Ensino Médio é composta por conteúdos que 

estudam os seres vivos, são eles: vírus, bactérias, fungos, protozoários, algas, fungos, plantas, 

animais, anatomia e fisiologia humana. Diante do pouco tempo que se tem dedicado ao ensino 

de Biologia, priorizou-se alguns seres vivos relacionados com o processo de adoecimento do 

ser humano e o funcionamento de órgãos e sistemas do corpo humano. 

O cotidiano escolar é dinâmico, sendo necessário utilizar bem o tempo escolar 

para dúvidas dos discentes, resolução e correção de exercícios, aulas práticas investigativas, 

resolução e apresentação de trabalhos, avaliações externas e internas, comemorações, entre 

outros. Considerando todas as demandas escolares, verificou-se que o tempo é extremamente 

curto para se trabalhar os conteúdos previstos durante o semestre letivo.  
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Para se ter noção de que o tempo é muito pouco, veja esse exemplo: para corrigir 

um exercício de 10 questões pode-se levar até 2 h/a, pois é nesse tipo de atividade que o aluno 

pode apresentar suas dúvidas e questionamentos. Nesse caso, o professor tem que dispor 

desse tempo para suprir e sanar essas dúvidas. Também deve-se levar em consideração que 

durante a correção existe a leitura e explicação da pergunta e claro, a explicação da resposta, 

sendo que poderá surgir questionamentos sobre o porquê da resposta de tal aluno não estar 

correta e ainda deixar um tempo para que os alunos que não acertaram possam corrigir suas 

respostas. Percebam que um único exemplo consome muito tempo e fazendo a conta 

simplificada, seria necessário utilizar 44 h/a para os exercícios dos 22 capítulos. 

Contudo, a escola adota a semestralidade, significa que a disciplina de Biologia é 

ofertada apenas em um dos semestres do ano letivo, ou seja, os conteúdos de Biologia ficam 

concentrados em um único semestre. Esse sistema contribui para o acúmulo de conteúdos que 

se tem que estudar, compilados em um único semestre. Levando também em consideração 

que a carga horária de 3h/a semanais representa somente 60 h/a anuais, esse cenário 

apresentado prejudica o estudo da Biologia.  

Ora, se o cenário já se apresentava complicado para cumprir o cronograma com 

todos os conteúdos apresentados no livro didático adotado pela escola anualmente e com 80 

h/a anual, imagine com essa característica de semestralidade e ainda com redução da carga 

horária. Diante do cenário apresentado, a Tabela 3 abaixo apresenta os conteúdos propostos 

pelo professor da disciplina de Biologia da 2ª série do Ensino Médio da escola que se 

desenvolveu a pesquisa. 

 

Tabela 3 - Organização dos conteúdos adotados pela escola 

UNIDADE CAPÍTULO 
Unidade 1 – A diversidade da Vida Capítulo 1 – Classificação dos seres vivos 
Unidade 2 – Vírus e seres de organização mais 

simples 
Capítulo 2 – Vírus e procariontes 
Capítulo 3 – Protozoários e algas 

Unidade 5 – Anatomia e fisiologia humanas Capítulo 19 – Circulação  
Capítulo 18 – Respiração 
Capítulo 17 – Nutrição 
Capítulo 20 – Sistema urinário 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Plano Anual adotado pela Escola. 
 

Dos 22 capítulos apresentados na Tabela 2, o professor selecionou 8 capítulos de 

três unidades no livro didático de Biologia, conforme apresentado na Tabela 3. A unidade de 

plantas e animais não apresenta nenhum capítulo na organização de conteúdos adotados pela 

escola. Como o tempo é muito curto, houve seleção de conteúdos considerados importantes 

para os discentes. Todos os conteúdos de Biologia apresentam importância, mas dentre esses, 
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há aqueles essenciais para os discentes melhorarem a qualidade de vida, norteando-os na 

tomada de decisões. 

Conhecer os seres vivos que causam doenças nos seres humanos, a forma de 

contágio, os sintomas e as medidas profiláticas apresenta um grau de importância inestimável, 

pois esses conhecimentos interferem diretamente em toda a vida dos alunos. Esses 

conhecimentos influenciam sua qualidade e durabilidade de vida. 

Outros grupos de conteúdos que seguem nessa mesma linha são os que envolvem 

os conhecimentos do corpo humano. Como foi dito, todo conhecimento possui seu grau de 

importância, mas o que escolher: estudar as plantas ou o seu próprio organismo? Dentre os 

dois citados, o que terá mais impacto direto e imediato em sua vida serão os conteúdos que 

envolvem a anatomia e fisiologia humana, porque é o estudo do próprio corpo. De que adianta 

estudar as características de plantas gimnospermas com alunos inseridos na vegetação 

Caatinga e esses mesmos alunos não entenderem o funcionamento do seu próprio organismo? 

A otimização do tempo é um fator implacável. No final das contas, conteúdos vão 

ser excluídos e outros reduzidos o seu tempo de exploração em sala de aula. Nessa 

perspectiva, conteúdos relacionados ao processo de adoecimento dos seres humanos e que 

estudam o organismo humano estão fortemente presentes na organização dos conteúdos 

adotados pelo professor, conforme Tabela 3. 

 

5.2.2 Caracterização da aprendizagem de Biologia 

 

Ao longo desse tópico é discutida a aprendizagem em Biologia, utilizando como 

subsídio as atividades propostas no blog, resolvidas pelos discentes.  

O blog propõe nove atividades, distribuídas ao longo dos conteúdos abordados. 

Destas, três eram atividades individuais e as demais atividades em grupo. Contudo, foram 

realizadas pelos discentes somente as atividades individuais. É possível que a não realização 

das atividades em grupo esteja relacionado ao pouco tempo disponibilizado para a sua 

execução, pois atividades que envolvem a formação de equipes, associadas à confecção de 

protótipos e vídeos, bem como atividades de campo demandam planejamento e tempo. 

Somado a isso, os discentes estavam nos momentos finais do ano letivo, com realização de 

avaliações. 

O período final do ano letivo é o momento em que muitos estudantes tentam 

recuperar o “tempo perdido” para conseguirem ser aprovados, sendo assim, um momento 

muito conturbado para a realização de atividades que demandam tempo. 
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Atividades que demandam planejamento, tempo e que apresentam grau de 

dificuldade desperta a expectativa e, de certa maneira, uma cobrança por algum tipo de 

pontuação dada pelo professor aos discentes como forma de incentivo para a sua execução e 

também como forma de reconhecer o esforço e o aprendizado obtido nessas atividades. 

Considerando os problemas enfrentados na pesquisa, sugere-se que atividades semelhantes 

sejam realizadas em períodos do ano letivo que dispõem de tempo hábil para os discentes 

executarem e alcançarem os objetivos desejados. Assim, a atividade será melhor explorada e 

utilizada para a construção coletiva do conhecimento científico. As atividades resolvidas 

pelos discentes serão apresentadas e discutidas a seguir. 

A atividade 1 do blog inicialmente faz uma pergunta retórica no intuito de 

interagir com o leitor usando um discurso dialógico. Em seguida, faz uma pergunta 

solicitando uma explicação sobre o motivo de uma obstrução coronariana ocasionar a morte 

de uma pessoa. O objetivo pretendido nessa pergunta é de que o discente compreenda que 

uma das funções vitais do sistema circulatório é levar oxigênio para todas as células, inclusive 

às do coração, e que sem a presença de oxigênio a célula morre, ocasionando assim, um 

infarto do miocárdio. 

Dos 16 alunos participantes da pesquisa, 14 postaram a resposta da atividade 1 do 

blog, representando uma participação de 88% dos discentes. No geral, 64,3% dos discentes 

responderam corretamente à explicação solicitada na questão, enquanto somente dois 

estudantes (14,3%) postaram respostas incorretas. Três discentes (21,4%) responderam 

parcialmente correta. Ver Tabela 4 com o consolidado da atividade 1.  

 

Tabela 4 - Motivo pelo qual a obstrução da coronária pode causar morte 

CATEGORIA TOTAL DE 

ALUNOS 
PERCENTUAL 

Transporte de sangue rico em oxigênio ao coração 7 50% 
Transporte de sangue com oxigênio e proteína 1 7% 
Transporte de oxigênio e nutrientes ao músculo cardíaco 2 14% 
Morte das células do corpo por carência de oxigênio 2 14% 
Entupimento da artéria coronária 1 7% 
Não se aplica 1 7% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A aprendizagem foi ampla nesse quesito, pois somente duas pessoas não 

responderam corretamente. Pelas respostas, pode-se constatar que a aprendizagem foi 

significativa para os discentes, pois enriqueceram suas respostas com informações relevantes 

que contribuíram para a justificativa do problema levantado na atividade. Essa riqueza de 

informações científicas denota o grau de significação que representa para ele, o discente, 
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devido à naturalidade com que constrói sua hipótese utilizando os conhecimentos científicos. 

Veja a resposta de alguns discentes: “Por que as artérias coronais, trasportam sangue com 

oxigênio para o coração, ao serem obstruídas elas podem gerar diversos problemas cardíacos, 

causados pelo fornecimento de sangue inadequado ao coração” (DISCENTE 13); “a pessoa 

morrera pois se está artéria estiver interrompida a circulação do sangue com o oxigênio e 

proteínas, não vai circular em todo o corpo, assim não produzira energia para sobreviver” 

(DISCENTE 26). 

O(a) aluno(a) 13 formula uma hipótese sobre a morte da pessoa ocasionada por 

uma obstrução da coronária, devido essa artéria ser responsável por transportar o oxigênio 

para o coração. O(a) discente 26, apesar de apresentar dificuldades quanto à escrita, enriquece 

mais ainda a resposta dos colegas com a informação que sem a presença do oxigênio não há 

produção de energia para o indivíduo sobreviver. Percebe-se que os discentes trazem 

conhecimentos que apontam a justificativa correta e, ao mesmo tempo, complementam com 

outras informações científicas novas, ou seja, que ainda não haviam sido compartilhadas 

anteriormente. Contribuindo, assim, para a alfabetização científica e apropriação de mais 

conhecimentos compartilhados entre os colegas. 

Há uma visão errada sobre a alfabetização científica, pois para os professores da 

área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e responsáveis por fazer os currículos 

acreditam que a alfabetização científica tem se organizado como se todos os discentes fossem 

ser um dia cientistas em uma das disciplinas da área das Ciências da Natureza (CACHAPUZ 

et al., 2005). 

Para Cachapuzet al. (2005), a educação científica deve acontecer não por meio da 

“simplificação” do conhecimento científico, mas sim por meio de mudanças nas práticas 

pedagógicas de forma a contribuir tanto para a formação dos cidadãos como para formação de 

cientistas. 

A contextualização do conhecimento científico associado às potencialidades que 

as TICs oferecem por meio do blog, possivelmente contribuiu para a alfabetização do 

conhecimento científico no contexto escolar, não diminuindo o conhecimento científico, mas 

abordando de uma forma diferente da convencional para que o conhecimento da ciência possa 

formar cidadãos e cientistas. Assim, é possível vencer a crise da Ciência observada por 

Fourez (2003) e Pozo e Crespo (2009). 

Outra atividade do blog pedia para que cada aluno postasse pelo menos uma 

doença relacionada à hemácia, leucócito e plaquetas e que desse informações sobre a causa da 
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referida doença. Dos 16 alunos participantes, 12 responderam a essa atividade, ou seja, houve 

a participação de 75% dos discentes na tentativa de realizar o que a questão solicitava. 

Foi solicitada a causa das doenças citadas como resposta. Alguns alunos 

informaram características da doença como uma breve explicação sobre o tema. É possível 

que eles tenham lido esse trecho da questão “uma breve explicação da causa da referida 

doença citada” e ter interpretado “uma breve explicação da referida doença citada”. Nessas 

condições, havendo o discente comentado sobre a doença, foi considerado como objetivo 

alcançado.  

O que se está objetivando nesse item é o incentivo à busca de novos 

conhecimentos e se o discente tem conhecimento sobre doenças relacionadas aos elementos 

celulares sanguíneos, bem como se possui alguma informação científica inerente a essa 

doença, demonstrando, assim, conhecimento de mundo com uma ótica científica. 

No grupo das doenças relacionadas às Hemácias, foram citados dois tipos de 

doenças. A que teve maior frequência foi a anemia, sendo ela citada por 83% dos discentes. A 

macrocitose foi citada somente por um único estudante (8%). Um(a) discente não citou 

nenhuma doença relacionada à hemácia. Ver Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Doenças relacionadas à Hemáciacitadas 

CATEGORIA TOTAL DE ALUNOS PERCENTUAL 

Anemia 10 83% 
Macrocitose 1 8% 
Não citou 1 8% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

As respostas relacionadas à Hemácia foram categorizadas em “certo”, “em 

partes”, e “incorreto”, dependendo da categoria que surge em cada doença citada. Os dados da 

categorização da doença anemia, citados pelos discentes, estão na Tabela 6. Dos 10 discentes 

que citaram a anemia como uma doença relacionada à Hemácia, oito (80%) postaram 

informações corretas relacionadas à doença citada. Somente um discente (10%) postou 

informações incorretas. 

 

Tabela 6 - Respostas dos discentes relacionadas à Anemia 

CATEGORIA TOTAL DE ALUNOS PERCENTUAL 

Certo 8 80% 
Em partes 1 10% 
Incorreto 1 10% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O(a) único(a) discente que postou a doença macrocitose como sendo uma doença 

relacionada à Hemácia postou comentários corretos sobre a doença. O segundo tipo de doença 

que a questão pediu para os alunos citarem foi relacionada aos Leucócitos. Nesse quesito, 

houve uma riqueza nas quantidades de doenças citadas e postadas pelos discentes. Ao todo 

foram citadas quatro doenças. Contudo, um aluno não respondeu nenhum exemplo. Ver 

Tabela 7. A doença mais citada foi a Leucopenia, por 33% dos discentes. Em segundo lugar 

foram duas: a Leucemia e a Leucocitose, com 17% cada. 

 

Tabela 7 - Doenças indicadas nas respostas discentes relacionadas aos Leucócitos 
CATEGORIA TOTAL DE ALUNOS PERCENTUAL 

Leucemia 2 17% 
Leucocitose 2 17% 
Agranulocitose 1 8% 
Leucopenia 4 33% 
Não se aplica 2 17% 
Não respondeu 1 8% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

As respostas relacionadas aos Leucócitos foram categorizadas em: “certo”e “em 

partes”. Os dados da categorização sobre a doença leucemia, citada pelos discentes, 

revelaram: dois discentes que citaram a leucemia como uma doença relacionada a Leucócito, 

um aluno (50%) postou informações corretas e outro (50%) postou informações parcialmente 

correta. 

Dois discentes que postaram a doença leucocitose como relacionada aos 

Leucócitos, postaram comentários corretos sobre a doença, ou seja, 100% responderam 

corretamente, em destaque a resposta do(a) discente 26: “Leucocitose: É definida como um 

aumento anormal do número de leucócitos circulantes”. 

A respeito da agranulocitose, doença citada e que está relacionada aos Leucócitos, 

um aluno postou comentário considerado correto. A última doença citada relacionada aos 

Leucócitos foi a leucopenia, sendo que quatro alunos a citaram e postaram informações 

corretas, ou seja, 100% dos discentes, dentre estas respostas a do(a) discente 13: “Leucopenia: 

É a redução anormal do número de leucócitos no sangue periférico” . 

Solicitou-se também na atividade que o aluno postasse pelo menos uma doença 

relacionada às Plaquetas. Nesse quesito, foram indicadas quatro doenças pelos discentes 

(Tabela 8). A doença mais citada foi a Trombocitopenia, representando 33% dos discentes e, 

em segundo lugar, foi Trobocitemia e Púrpura. 
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Tabela 8 - Doenças relacionadas às Plaquetas 
CATEGORIA TOTAL DE ALUNOS PERCENTUAL 

Trombocitemia 2 17% 
Trombocitopenia 4 33% 
Trombastenia 1 8% 
Púrpura 2 17% 
Não se aplica 3 25% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

As respostas relacionadas às Plaquetas foram categorizadas em “Certo” e “Em 

partes”, seguindo o padrão da Tabela 6 para o tipo de resposta. Os dados da categorização da 

doença Trombocitemia, citada pelos discentes, revelaram que os dois discentes que citaram a 

Trombocitemia como uma doença relacionada às Plaquetas postaram informações corretas 

sobre a doença, ou seja, 100% dos discentes acertaram. 

Dos quatro discentes que postaram a doença trombocitopenia como doença 

relacionada às Plaquetas, três postaram comentários corretos sobre a doença. Isso representa 

75% de acerto (Tabela 9). O(a) outro(a) discente respondeu corretamente em partes, 

representando 25% (um(a) discente). 

 

Tabela 9 - Compreensão sobre Trombocitopenia 

Categoria Aluno Percentual 
Certo 3 75% 
Em partes 1 25% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Tratando-se do(a) discente que postou a doença trombastenia como doença 

relacionada às Plaquetas, apresentou compreensão parcialmente correta sobre a doença em 

seu comentário, enquanto dois alunos postaram corretamente comentários sobre a doença 

púrpura. 

Tal atividade proposta no blog foi riquíssima em vários aspectos, os quais 

possivelmente influenciaram a aprendizagem significativa. A primeira delas é o incentivo à 

pesquisa. O discente foi instigado a buscar a informação científica por conta própria, ou seja, 

passou a ser o responsável pela construção do seu conhecimento científico. Para Silva e 

Serafim (2016), as redes sociais podem facilitar a aprendizagem dos discentes por causa da 

sua atuante participação na construção do conhecimento científico. Santos, Grossi e Parreiras 

(2014) perceberam que aumentou o interesse dos discentes em pesquisar e responder às 

atividades. Os autores identificaram também que o uso do blog no ambiente escolar pode 

influenciar positivamente a criatividade e aumentar a interação entre os discentes, bem como 

contribui também para o aprofundamento dos conhecimentos científicos. 
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O segundo aspecto é a descoberta do novo, conhecimentos antes longe do alcance 

deles passam a ser próximos e conhecidos por eles. Conhecimentos esses que agregaram 

crescimento como um ser humano que vive em sociedade. Silva e Serafim (2016) ressaltam que 

as TICs permitem que uma quantidade enorme de conhecimentos possa ser acessível ao discente, 

que durante o processo de ensino e aprendizagem pode contribuir para a construção de seus 

conhecimentos científicos. 

O terceiro aspecto é o reflexo que esse conhecimento pode causar de positivo na vida 

dele ou de familiares, principalmente no campo da saúde, pois podem ser aplicados e replicados. 

Nesse último aspecto, possivelmente pode-se vislumbrar uma mudança no comportamento dos 

discentes quando passam a utilizar esse conhecimento. Nesse caso, faz-se necessário que novas 

pesquisas analisem essa mudança de comportamento do discente no seio familiar. Como diz 

Andreis e Sheid (2010), os discentes precisam entender e refletir os conhecimentos científicos e 

para isso há a necessidade do professor facilitar o compartilhamento do conhecimento. 

A atividade 5 potencializou uma quantidade muito grande de informações que 

dificilmente conseguiria ser explorada em sala de aula e que, por sinal, facilmente seria somente 

uma transmissão de conhecimento e não uma construção de conhecimento, como foi observado 

nessa atividade. Ao todo foram abordados 10 tipos de problemas com diversas informações 

sobre elas. Para Barbosa (2012), os discentes podem aprender novas informações por meio do 

compartilhamento de conhecimentos feito pelos colegas. 

Outra atividade que contou com participação significativa foi a “7”, que pedia uma 

explicação do porquê o lado direito ser rico em gás carbônico e o lado esquerdo ser rico em 

oxigênio. Dos 16 alunos participantes, 12 responderam a atividade 7, ou seja, houve a 

participação de 75% dos discentes na construção de uma resposta que explicasse essa indagação.  

Os alunos obtiveram um índice de acerto elevado, 67% deles responderam 

corretamente à explicação solicitada na questão. Houve uma aprendizagem significativa por 

parte dos alunos, pois souberam explicar o motivo pelo qual o sangue do lado direito do coração 

ser rico em gás carbônico. Eles compreenderam que quando o sangue vem do corpo para o 

coração, ele encontra-se extremamente saturado de gás carbônico devido à troca de gases que 

ocorreu nos tecidos nos quais o sangue doou oxigênio e capturou o gás carbônico liberado pelas 

células dos tecidos. Dois discentes responderam incorretamente (17%) e outros dois não 

responderam (17%). Veja a seguir as respostas de alguns discentes: “o lado direito é rico em gás 

carbônico, pois ele recebe o sangue que vem do corpo, ou seja sem oxigênio, pois ele oxigenou 

todos os tecidos do corpo”(Discente 25); “O lado direito do coração recebe sangue das veias que 

trazem o sangue de todo o corpo. Este "sangue usado" é pobre em oxigênio e rico em gás 
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carbônico - é chamado de sangue venoso” (Discente 26). Percebe-se que dentre as informações 

com que os discentes se preocuparam em tentar formalizar em suas respostas que pudesse 

explicar o fato, foi o lado direito ser rico em gás carbônico. 

A respeito das respostas relacionadas às explicações do lado esquerdo do coração 

ser rico em gás oxigênio, os alunos obtiveram um índice de acerto também elevado, ou seja, 

67% deles responderam corretamente o motivo o qual justifica o lado esquerdo ser rico em 

gás oxigênio. Esse índice é igual ao encontrado na justificativa correta de o sangue ser rico em 

gás carbônico. Eles compreenderam perfeitamente que: o lado esquerdo recebe sangue vindo 

do pulmão cheio de oxigênio e a finalidade do sangue ir ao pulmão é ser oxigenado para que o 

próprio sangue possa fornecer oxigênio para todas as células. Veja a seguir as respostas de 

alguns discentes: “O lado esquerdo recebe o sangue depois que ele volta dos pulmões, já 

tendo recebido oxigênio” (Discente 3); “já o lado esquerdo é rico em oxigênio por que o 

sangue que ele recebe vem dos pulmões” (Discente 15). 

Tais respostas se justificam como explicação ao fato do sangue vir do pulmão, 

cuja finalidade da passagem do sangue pelo pulmão era para que fosse oxigenado. Fica 

explícito que esse conteúdo apresenta neles significação, ou seja, os discentes tiveram uma 

aprendizagem significativa. Silva e Serafim (2016) destacam que a aprendizagem significativa 

é um gargalo no trabalho do docente, mas que o docente tem que desenvolver estratégias 

pedagógicas para alcançar essa aprendizagem significativa. 

Dois discentes postaram a resposta parcialmente correta (17%) e dois alunos 

responderam de forma incorreta, destes, o discente 39 voltou-se basicamente para a descrição 

da anatomia do lado esquerdo do coração, de forma que se distanciou da explicação que 

justificasse o lado esquerdo ser rico em oxigênio; e a resposta do discente 40 basicamente 

limitou-se a informar o tipo de sangue presente no lado esquerdo do coração, sem que 

houvesse uma explicação que justificasse o lado esquerdo ser rico em oxigênio. Nesses casos, 

constatou-se que os discentes detêm informações relevantes sobre o sistema circulatório. 

Contudo, não conseguiram elaborar uma justificativa plausível para o fenômeno abordado na 

questão. 

Percebe-se que, em relação às explicações solicitadas na atividade 7, o índice de 

acerto foi maior na tentativa de justificar o porquê do sangue do lado esquerdo ser rico em 

oxigênio, pois além de 67% dos discentes responderem corretamente, 17% responderam 

parcialmente correta, enquanto na tentativa de justificar o porquê do sangue do lado direito ser 

rico em gás carbônico o acerto foi de 67% e 0% para respostas parcialmente correta. 
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É importante destacar a fala do(a) discente 25 para que se possa compreender as 

informações científicas apresentadas, a saber: “o lado direito é rico em gás carbônico, pois ele 

recebe o sangue que vem do corpo, ou seja sem oxigênio, pois ele oxigenou todos os tecidos 

do corpo, já o lado esquerdo o sangue chega no coração e vai ao pulmão e troca o gás 

carbônico pelo oxigênio, e esse gás carbônico quando expiramos sai pelo nariz” (Discente 

25). 

O(a) discente 25 foi além do que a questão pretendia, pois formulou hipótese na 

tentativa de explicar o questionamento da atividade 7, enriquecendo sua resposta com outras 

informações, tais como: “[…] e esse gás carbônico quando expiramos sai pelo nariz”. 

Constatou-se que o conhecimento construído por ele tem tanta significação que consegue 

articular as informações científicas na construção de sua hipótese. Não é somente o grau de 

significação que consegue ser visto nesse aluno(a), também pode ser observado que consegue 

interligar os conhecimentos entre circulação e respiração. 

 

5.3 AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO BLOG NO ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A avaliação da influência do blog na melhoria da aprendizagem foi mensurada por 

meio dos dados obtidos nos questionários pré-teste e pós-teste. Essa avaliação foi importante 

para que se pudesse compreender essa influência que o blog apresenta nos processos de 

ensino e aprendizagens. As atividades presentes no pré-teste e pós-teste foram divididas em 

três níveis, a saber: fácil, intermediário e complexo.  

A primeira análise é das questões fáceis, em seguida, as intermediárias e, por 

último, as complexas. As questões de nível fácil apresentam assuntos que envolvem 

identificação de estruturas simples, a aplicação simples de conceitos e funções básicas das 

estruturas. A Tabela 10 apresenta as questões de nível fácil.   

 

Tabela 10 - Descrição das questões de nível fácil 
QUESTÃO DESCRIÇÃO 

1 Faz-se necessário ao aluno recordar a anatomia simples das cavidades cardíacas. 
3 Esse item traz a aplicação de conceitos de forma contextualizada em situações que pode ocorrer no dia a dia e que 

é utilizado no âmbito da saúde do indivíduo em sociedade. 
6 Demonstra que os sistemas se conectam, ou seja, os sistemas não trabalham independentes, pelo contrário, eles 

trabalham em sintonia. Nesse item só há necessidade de conhecer a função conectiva entre o sistema circulatório e 

o sistema respiratório. 
8 Faz-se necessário ao aluno interpretar uma imagem simples do coração de modo que identifique a estrutura que se 

pede.  
9 Faz-se necessário ao aluno interpretar uma imagem simples do coração de modo que identifique a estrutura que se 

pede.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os alunos tiveram um crescimento muito positivo de acerto das questões de nível 

1 no pós-teste, comparados com o pré-teste. O quesito 1, que tratava do questionamento “O 

coração é uma bomba que impulsiona o sangue por todo o corpo pelos vasos sanguíneos. Para 

isso se faz necessário que o coração possua cavidades em seu interior por onde o sangue 

circula. Sendo assim, quantas cavidades o coração possui?” Tinha como opções: a) 2;b) 3;c) 

4; d) 5. Constatou-se que os discentes tiveram maior percentual de acerto no pós-teste, 

chegando a 92,9%, conforme evidencia-se no Gráfico1. Para respondê-la corretamente era 

necessário o aluno recordar a anatomia simples das cavidades cardíacas. Apesar dos alunos 

não terem feito a atividade 4, proposta no blog, verificou-se que aprenderam o conteúdo 

avaliado na Questão 1. 

As respostas do pré-teste estão distribuídas em todos os itens da questão, como 

pode ser observado no Gráfico 1, enquanto que no pós-teste as respostas concentram-se mais 

em um único item, sendo esse item o correto. Possivelmente, os discentes, durante o pré-teste, 

desconheciam as cavidades que compõe o coração e no pós-teste já compreendiam essas 

estruturas. 

 

Gráfico 1 - Identificação da quantidade de cavidades que o coração possui 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O quesito 3 que tratava do questionamento “Quando nos sentimos doente 

buscamos o médico para tratamento adequado. Geralmente, o médico solicita uma bateria de 

exames de sangue aos seus pacientes para tentar detectar a causa da doença. Para realização 

desses exames se faz necessário retirar um pouco de sangue venoso de uma das veias do 

braço.  O sangue venoso é rico em que tipo de gás?” apresentava como opções: a) Oxigênio; 
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b) carbônico; c) nitrogênio; d) monóxido de carbono. Essa questão refere-se à aplicação de 

conceitos de forma contextualizada em situações que pode ocorrer no dia a dia e que é 

utilizado no âmbito da saúde do indivíduo em sociedade. 

Nos resultados constatou-se crescimento percentual na ordem de 28,5% no nível 

de acerto, passando de 50% no pré-teste para 64,3% no pós-teste, conforme o Gráfico 2. É 

possível que o percentual de acerto não tenha sido maior devido esse assunto ter sido 

explorado implicitamente, apresentando-se no texto de forma secundária, havendo a 

necessidade de ser trabalhado associando-se a um texto e/ou imagem para reforçar a 

composição do sangue arterial e venoso. 

As respostas do pré-teste apresentaram-se distribuídas em todas as opções, 

enquanto no pós-teste as respostas concentraram-se somente no gás carbônico e gás oxigênio, 

possivelmente por ser reconhecido pelos discentes como os gases importantes presentes no 

sangue. Contudo, parte dos discentes provavelmente confundiu o tipo de gás presente no 

sangue venoso. 

 

Gráfico 2 - Gás que o sangue venoso é rico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O quesito 6, que tratava do questionamento “Qual a finalidade do sangue ir do 

coração aos pulmões por meio da artéria pulmonar?”, tinha como opções: a) Filtrar o sangue 

para retirar o ácido úrico; b) Receber nutrientes como os carboidratos; c) Trocar o gás 

carbônico por oxigênio, processo conhecido como hematose; d) Trocar o gás nitrogênio pelo 

gás carbônico, processo conhecido como fotossíntese. Essa questão evidencia que os sistemas 

se conectam, ou seja, os sistemas não trabalham independentes, pelo contrário, trabalham em 
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sintonia. Para essa questão, só há necessidade de conhecer a função conectiva entre o sistema 

circulatório e o sistema respiratório. O nível de acerto no pré-teste para essa pergunta foi 

significativo, obtendo um valor de 78,6%, elevando-se para 85,7% no pós-teste (Gráfico 3).  

Observa-se que no pré-teste as respostas se distribuem em três itens com 

finalidades totalmente diferentes. No pós-teste percebe-se a concentração das respostas mais 

em um único item, que no caso é o item “c”, sendo considerada a resposta correta. Nota-se 

que os discentes compreenderam a real finalidade da pequena circulação. Em relação aos 

discentes que marcaram o item incorreto fica evidenciado que não compreenderam a 

finalidade do sangue ter que passar pelos pulmões, pois atribuiu aos pulmões a função que é 

inerente aos rins. 

 

Gráfico 3 - Finalidade do sangue percorrer do coração ao pulmão por meio da artéria 

pulmonar 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O quesito 8, que tratava do questionamento “Que número representa a localização 

da valva tricúspide?”, instiga no aluno a necessidade de interpretar uma imagem simples do 

coração (Figura 8) de modo que identifique a estrutura que se pede, que no referido caso é a 

valva tricúspide. 
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Figura 8 - Imagem utilizada no pré e pós-teste para resolução dos quesitos 8 e 9 

 

Fonte: Pré e Pós-Teste da pesquisa. 

 

No pré-teste, o percentual de acerto foi de 35,7%, enquanto que no pós-teste 

atingiu 42,9%, conforme Gráfico 4. Isso representa um crescimento percentual de 20%. Esse 

assunto foi trabalhado no blog de forma secundária por meio dos vídeos 5 e 10. Mesmo assim, 

verificou-se esse aumento. Deste modo, é possível que os vídeos tenham contribuído para um 

melhor aprendizado, mesmo que o assunto abordado não seja o foco principal dos vídeos. 

 

Gráfico 4 - Número que representa a localização da valva tricúspide 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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As respostas dos discentes, tanto do pré-teste quanto a do pós-teste, apresentaram-

se distribuídas em todos os itens, conforme o Gráfico 4. É possível que parte dos discentes 

apresente dificuldades de identificar estruturas inerentes ao coração. Neste caso, há a 

necessidade de que haja um aprofundamento na estratégia de se trabalhar ainda mais com 

imagens e/ou com dissecações de coração bovino em uma videoaula prática postada no blog 

para que possa suprir essa carência. Coração bovino é facilmente encontrado em frigoríficos 

certificados pela vigilância sanitária. 

O quesito 9 solicita do aluno o número que identifica a artéria aorta, empregando 

para tal a mesma imagem da Figura 8, utilizada na questão anterior. Verificou-se que para 

essa questão o nível de acerto foi de 50% no pré-teste, sendo que no pós-teste atingiu 57,1% o 

percentual de acerto, conforme Gráfico 5.  

 

Gráfico 5 - Identificação do número que representa a artéria aorta 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No pré-teste as respostas apresentavam-se distribuídas em todas as opções, 

enquanto no pós-teste elas se concentraram mais nas opções “a” e “b”, justamente as opções 

que apontavam para vasos sanguíneos, demonstrando que os discentes sabiam de que 

estrutura estava sendo tratada (Gráfico 5). Os discentes que marcaram as opções “c” e “d” 

claramente apresentam grandes dificuldades de identificar estruturas básicas do coração. Os 

discentes que optaram pela opção “a” é possível que tenham se confundido sobre o tipo de 

vaso sanguíneo. Diante da necessidade de melhorar as dificuldades apresentadas por alguns 

discentes fica a sugestão dada no quesito anterior. 
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As questões classificadas como de nível 1, ou seja, fáceis, apresentaram bons 

resultados. Contudo, ressalta-se que mesmo sendo de fácil aprendizado, não significa que se 

deve dar pouca importância à sua explanação ao longo dos trabalhos durante o processo de 

ensino e aprendizagem. Mesmo que os assuntos sejam simples, faz-se necessário uma 

abordagem explícita em texto associada a imagens e vídeos para melhor aprendizagem, 

contribuindo com a construção de imagens mentais sobre o assunto, interligando-as aos textos 

em sua memória permanente. Verificou-se isso, observando-se que os assuntos tratados 

explicitamente e várias vezes dentro do blog, como a questão 1, obtiveram resultados 

expressivos, enquanto os assuntos abordados implicitamente (questão 8) os resultados foram 

pouco expressivos, apesar de ter tido aumento no nível de acerto. É possível que os discentes 

tenham focado mais na questão principal dos vídeos, dando pouca importância às informações 

adicionais presentes nesses vídeos. 

As questões de nível intermediário envolveram assuntos que relacionam 

compreensão de funcionamento, função das estruturas, a aplicação de vários conceitos e a 

aplicação de conceito associado à função. As questões de nível intermediário e o que abordam 

estão presentes na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Questões de nível intermediário 

Questão Descrição 

2 Nesse item tem-se a necessidade por parte do discente de compreender o funcionamento 

do sistema circulatório e consequentemente sua função no organismo que é de captar o gás 

oxigênio dos pulmões. 
4 Instiga o discente a associar dois conceitos (veia e artéria) e interligá-los à estrutura 

anatômica do coração de forma que informe a resposta correta. 
5 Na abordagem desse item o aluno deve compreender que o sistema circulatório apresenta 

dois sistemas circulantes concomitantes (a pequena circulação e a grande circulação), bem 

como conhecer os órgãos envolvidos nesses sistemas circulantes. 

7 Essa questão remete de forma contextualizada à necessidade de entender e conhecer a 

anatomia dos vasos sanguíneos a fim de que se possa compreender a importância de 

determinadas estruturas, como as artérias serem ricas em tecido muscular quando 

comparadas às veias. Por abordar conceitos e a função de uma das estruturas dos vasos 

sanguíneos de forma conjunta esse item fica classificado como médio. 

10 Ao aluno é cobrado a ideia de que o sangue não é simplesmente um líquido de 

substâncias, mas um líquido que possui células e que elas desempenham funções no 

organismo. É necessário recordar os tipos de células presentes no sangue e associá-las às 

suas devidas funções. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O quesito 2, que tratava do questionamento “O lado esquerdo do coração recebe 

sangue vindo dos pulmões. Esse sangue é trazido para o coração por meio das veias 

pulmonares. Sendo assim, o lado esquerdo do coração passou a ser rico em que tipo de 

substância?”, apresentava como opções: a) glicose; b) adrenalina; c) gás oxigênio; d) gás 
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carbônico. Essa questão aborda o processo da pequena circulação em que o sangue deve 

passar pelos pulmões a fim de que ocorra a troca gasosa. Nesse caso, é cobrado do discente a 

necessidade compreender o funcionamento do sistema circulatório e consequentemente sua 

função no organismo, que nesse caso é captar o gás oxigênio dos pulmões. 

Na análise do pré-teste observou-se que o índice de acerto foi de 78,6%, conforme 

Gráfico 6, valor muito alto para uma informação extremamente específica para um assunto 

ainda não estudado. No pós-teste, o índice subiu para 85,7%, resultado bastante animador e 

endossado pelas diversas formas em que foram trabalhadas no blog. 

As respostas do pré-teste se distribuem em três opções, sendo uma delas contendo 

uma substância que não representa uma substância gasosa (gás carbônico e gás oxigênio), 

enquanto no pós-teste as respostas se concentraram em duas, justamente as que contêm as 

opções de substâncias gasosas (Gráfico 6). É possível que essa pequena parcela dos discentes 

que marcaram a opção incorreta no pós-teste apresente um pouco de dificuldade que pode ser 

suprida com um reforço na leitura e revisão dos vídeos presentes no blog. Essa dificuldade 

não é profunda, pois no pós-teste os discentes não marcaram nenhuma opção que não fosse 

relacionado a uma substância gasosa. 

 

Gráfico 6 -Substância mais abundante no lado esquerdo do coração após o sangue 

passar pelos pulmões 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A questão 4 envolve uma situação-problema que instiga o discente a associar dois 

conceitos (veias e artérias) e interligá-los à estrutura anatômica do coração, com o propósito 

de facilitar sua compreensão para alcançar a hipótese correta. 
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A apropriação desse conhecimento por parte dos discentes foi surpreendente. No 

pré-teste o índice de acerto foi de 21,4%, enquanto que no pós-teste alcançou os 85,7%, 

conforme Gráfico 7. Esse resultado possivelmente é uma demonstração de que o 

desenvolvimento de um conhecimento utilizando o blog com suas quatro frentes de atuação, 

chamadas de instrumentos “tetrapartite”, que são: atividade blog (comentários), textos, figuras 

e vídeos, possam contribuir para a aprendizagem do conhecimento científico. 

Os discentes que no pós-teste marcaram uma das opções incorretas provavelmente 

apresentem diferente grau de dificuldade para com o conteúdo abordado. O(a) discente que 

optou pela resposta “Artéria braquial” entende que os vasos sanguíneos que irrigam órgãos, 

levando para eles o oxigênio, são as artérias. Nesse caso, possivelmente tenha confundido o 

nome do vaso sanguíneo, revelando assim que apresenta pouca dificuldade. O(a) outro(a) 

discente que marcou a opção “Veia jugular” apresenta uma dificuldade maior, pois além de 

não identificar o vaso sanguíneo correto ele(a) não compreende que os vasos sanguíneos que 

irrigam órgãos, levando para eles o oxigênio, são as artérias e não as veias. Diante da 

necessidade de melhorar os diferentes graus de dificuldades apresentados por alguns discentes 

necessitaria que houvesse um estímulo maior na leitura dos textos presentes e imagem e 

visualização dos vídeos presentes no blog. 

 

Gráfico 7 - Vaso sanguíneo responsável por irrigar o coração e transportar oxigênio 

para suas células 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O quesito 5, que tratava do questionamento “Uma das etapas do percurso do 
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do coração e em seguida voltar. Que item representa a pequena circulação?”, apresentou as 

seguintes  sequências entre as  opções para os alunos: a) Coração – rim – coração; b) Coração 

– corpo – coração; c) Coração – fígado – coração; d) Coração – pulmão – coração. Essa 

pergunta trata de marcar o item que contém os órgãos envolvidos na pequena circulação. Na 

abordagem desse item, o aluno deve compreender que o sistema circulatório apresenta dois 

sistemas circulantes concomitantes (a pequena circulação e a grande circulação), bem como 

conhecer os órgãos envolvidos nesses sistemas circulantes. 

A análise do pré-teste evidenciou um índice de acerto elevado, cujo valor atingiu 

64,3% de acerto entre os discentes, conforme Gráfico 8. O pós-teste dessa pergunta atingiu 

um dos maiores índices entre as perguntas feitas do conteúdo de sistema circulatório, 

pontuando 92,9% de acerto por parte dos discentes. A forma como se foi trabalhado esse tema 

reforça mais ainda o que foi comentado no item anterior. 

 

Gráfico 8 - Item que representa a pequena circulação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No pré-teste, observa-se que parte dos discentes não possuía o domínio de 

conhecimento sobre o órgão que participava da pequena circulação, apontando como 

respostas o “rim”, “corpo” ou “fígado”. No pós-teste, as respostas concentraram-se quase em 

sua totalidade na opção correta, que era a opção “d”, demonstrando que os discentes passaram 

a compreender o assunto abordado no quesito 5. Um(a) discente não compreendeu o percurso 

do sangue pela pequena circulação, de forma que confundiu com um órgão do sistema 

digestivo, assim, que desconhece esse conteúdo, apesar de no pré-teste ter marcado a opção 

correta. 
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O quesito 7 remetia a uma situação-problema e de forma contextualizada a 

respeito do tipo de vaso sanguíneo que possui em sua estrutura muito tecido muscular, 

buscando avaliar se o aluno compreendia/conhecia a anatomia dos vasos sanguíneos e a 

importância de determinadas estruturas, como exemplo: as artérias serem ricas em tecido 

muscular quando comparadas às veias para resistirem a pressão, que é maior nas artérias 

quando comparadas com as veias. Por abordar conceitos e a função de uma das estruturas dos 

vasos sanguíneos de forma conjunta, esse item fica classificado como nível intermediário. 

A análise do pré-teste identificou que 57,1% dos discentes, conforme Gráfico 9, 

marcaram a alternativa correta em relação ao tipo de vaso sanguíneo que é rico em tecido 

muscular. Esse resultado do pré-teste foi uma surpresa, pois esse valor foi acima de 50%, 

considerando que esse conhecimento é muito específico da área. Mesmo o índice do pré-teste 

sendo considerado alto, foi obtido no pós-teste um aumento bastante significativo. O índice de 

acerto por parte dos alunos subiu para 92,9%. 

As respostas do pré-teste se distribuem em todas as opções do quesito 7, 

demonstrando desconhecimento do assunto por uma boa parte dos discentes. No pós-teste, 

observa-se que apenas 7,1% não compreenderam o conteúdo abordado nesse quesito. É 

possível que pela falta de compreensão do conteúdo o(a) discente tenha direcionado a sua 

resposta para um item desconhecido por ele(a). 

 

Gráfico 9 - Vaso sanguíneo que possui muito tecido muscular 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O quesito 10, que tratava do questionamento “Existem no sangue diversas 

substâncias dentre elas: água, sais minerais, carboidratos, inclusive células que desempenham 

diversas funções no organismo. Uma célula em especial é responsável por transportar o gás 
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oxigênio pela corrente sanguínea. Quando os níveis dessa célula estão baixos no sangue a 

pessoa sente fraqueza, sonolência e até déficit de aprendizagem na escola, pois a falta de 

oxigênio diminui a produção de energia. Que célula do sangue é responsável por transportar o 

gás oxigênio?”, tinha como opções: a) Hemácia; b) Plaquetas; c) Leucócitos; d) Hepatócitos. 

Com relação a essa pergunta, ao aluno é cobrado a ideia de que o sangue não é 

simplesmente um líquido de substâncias, mas um líquido que possui células e que elas 

desempenham funções no organismo. É necessário recordar os tipos de células presentes no 

sangue e associá-las às suas devidas funções. 

A análise do pré-teste revelou que somente 21,4% identificaram o item correto, 

conforme o Gráfico 10. Tratando-se do pós-teste, esse índice subiu para 71,4%, um resultado 

extremamente positivo diante do pré-teste, que se apresentou muito baixo. O valor do pós-

teste representa mais que o triplo do pré-teste. 

 

Gráfico 10 - Célula do sangue que é responsável por transportar o gás oxigênio 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As respostas do pré-teste se distribuíram em três opções, demonstrando que os 

discentes se apresentavam confusos em relação ao tipo de célula sanguínea, que apresentava a 

função de transportar o gás oxigênio. No pós-teste, as respostas concentraram-se em dois 

itens. Percebe-se também um direcionamento elevado da opção “b” para a opção “a” e uma 

migração total do “c” para a opção “a”. A permanência de alguns discentes na alternativa “b” 

sugere que eles não desenvolveram habilidades e competências sobre as funções inerentes às 

hemácias e plaquetas, enquanto que possivelmente eles entendem que os leucócitos 
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participam das funções de defesa e os hepatócitos não fazem parte do conjunto de elementos 

celulares do sangue. 

As questões complexas (Tabela 12) envolvem a resolução de situação-problema 

que demanda o domínio de muitos conceitos, assuntos relacionados à compreensão global que 

envolve muitas estruturas e aplicação dos conhecimentos teóricos à prática. 

 

Tabela 12-Questões de nível complexo 

Questão Descrição 

11 Há uma complexidade nesse item, na qual o discente deve aplicar os conceitos construídos 

em uma situação-problema real na vida das pessoas. Também há uma necessidade de 

aplicação conjunta de que hábitos alimentares e atividade física são importantes estarem 

juntas para uma vida mais saudável. 
12 Nesse quesito envolve a fisiologia do sistema cardíaco, em que o corpo, quando em 

atividade, necessita de energia para continuar se exercitando, e para tal, o coração aumenta a 

frequência cardíaca a fim de que possa fornecer nutrientes e oxigênio para que haja 

disponibilidade de energia. Sendo assim, esse quesito instiga ao aluno a resolução de uma 

situação-problema real fazer uma reflexão sobre as funções do sistema circulatório e 

identificar a função que está sendo exercida naquela circunstância. 
13 Na abordagem desse item o aluno deve compreender que o sistema circulatório apresenta 

dois sistemas circulantes concomitantes (a pequena circulação e a grande circulação) bem 

como conhecer os órgãos envolvidos nesses sistemas circulantes. Contudo o nível de 

complexidade é maior devido ao número de estruturas envolvidas no percurso do sangue na 

grande circulação. 
14 Essa questão é cobrada do aluno a resolução de uma situação-problema extremamente 

complexa em que, lançando mão de todo o conhecimento construído de anatomia e fisiologia 

do sistema circulatório, ele tem que propor uma solução que resolva o problema e mantenha o 

bebê vivo. 
15 Há interpretação de dados de uma situação-problema em que o discente terá de associá-los 

aos conhecimentos científicos adquiridos e chegar a uma conclusão plausível. 
16 Há interpretação de dados de uma situação-problema em que o discente terá de associá-los 

aos conhecimentos científicos adquiridos e chegar a uma conclusão plausível. 
17 Esse item expressa a aplicabilidade dos conhecimentos científicos construídos de forma que 

possam ser usados pelo discente em sua vida em sociedade. Há uma associação entre a teoria 

e a prática. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O quesito 11 levanta o questionamento sobre as mortes ocasionadas por infarto e 

faz uma ligação entre o comportamento alimentar e o tipo de atividade que se fazia no 

passado com o que se faz no presente. Nessa questão, observa-se que há certa complexidade, 

pois os discentes devem aplicar os conceitos científicos construídos em sala de aula em uma 

situação-problema real na vida de uma pessoa, ou seja, nesse problema o aluno faz a relação 

entre o conhecimento construído na mente dele com uma explicação plausível que justifique 

tal fato.  

Apesar de ser uma questão que envolve a aplicação do conhecimento científico do 

que se aprendeu de forma a indicar uma justificativa plausível para o fenômeno observado, 

pode se observar pelo pós-teste que 100% dos alunos responderam corretamente esse item, 
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conforme o Gráfico 11. Pode-se perceber que o entendimento sobre esse tema foi apreendido 

por todos. Essa relação texto, vídeo e figura parece uma combinação muito positiva para que 

o aluno possa desenhar seus conhecimentos na mente e de alguma forma esse conhecimento 

possa fazer sentido, quando se observa um fenômeno e o relaciona com aquilo que leu e viu e 

consequentemente com aquilo que desenhou em mente. 

Essas questões complexas que envolvem explicações plausíveis que justificam 

algum fato ou fenômeno fazem com que o discente encontre por conta própria a 

contextualização do conhecimento científico construído por ele. Nesse momento, o discente 

encontra um sentido daquilo que se aprendeu sobre o conhecimento científico. 

 

Gráfico 11 - Conclusão sobre o fato de estarem morrendo mais pessoas de infarto nos 

dias atuais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A questão 12 retrata a relação da frequência cardíaca com o estado de repouso e 

de atividade do organismo. Ela pede para que o discente marque o item que explica 

corretamente o motivo da frequência cardíaca aumentar devido a alguma atividade física 

exercida. Na análise do pré-teste, identificou-se que 92,9% dos discentes marcaram o item 

correto em relação à justificativa que explica corretamente o motivo da frequência cardíaca ter 

aumentado durante a atividade física, conforme Gráfico 12. Esse resultado foi uma surpresa, 

pois esse valor foi muito acima de 50%, considerando que esse conhecimento é muito 

complexo e que envolve a resolução de uma situação-problema real. Mesmo o pré-teste tendo 

obtido um alto índice, verificou-se que no pós-teste o índice de acerto alcançou os 100% dos 
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discentes. Nessa questão, os discentes conseguiram relacionar a função do sistema circulatório 

com a explicação plausível do fenômeno relatado nela. 

 

Gráfico 12 - Justificativa que explica o aumento da frequência cardíaca durante o 

exercício físico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Este resultado sugere que os alunos não apresentaram dificuldades em resolver 

essa questão de nível complexo, em que o discente tem que relacionar os conceitos 

apreendidos para explicar ou dar sentido científico a determinado fenômeno biológico. O 

assunto frequência cardíaca abordado não estava presente no blog, somente estava presente no 

livro didático adotado pela escola. Contudo, o blog abordou as funções que o sistema 

circulatório desempenha, dentre elas, a de transportar nutrientes e oxigênio para que as células 

produzam energia para sobreviver. Também abordou por meio da Atividade 1 o motivo de 

uma obstrução da coronária causar a morte de uma pessoa, a qual os discentes responderam. 

Todo esse suporte presente no blog pode ter contribuído para alcançar esse resultado. 
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No questionamento 13, o discente deveria identificar o item que continha todas as 

estruturas do coração, desde a veia cava até a artéria aorta. Para isso, se faz necessário que o 

discente compreenda que o sistema circulatório apresente dois sistemas circulantes (pequena 

circulação e grande circulação), bem como os órgãos envolvidos nesse sistema circulante, 

com o apoio de uma figura que representa esse sistema circulante. De acordo com o Gráfico 

13, a maioria dos discentes (71,4%) marcou corretamente o item solicitado na questão, índice 

superior ao do pré-teste (42,9%).  

 

Gráfico 13 - Sequência correta de todas as estruturas conectadas ao coração 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O blog utilizou-se de muitos vídeos, textos e figuras na exploração da temática, o 

que pode ter sido um diferencial para alcançar esse resultado. Os discentes conseguiram 

compreender o sistema circulatório bem como a complexidade de estruturas envolvidas no 

percurso do sangue. 

Contudo, para alguns discentes, esse conhecimento necessita de uma abordagem 

diferenciada, em que o aprofundamento dele seja gradativo. Isso significa que há necessidade 

de elaborar vídeos cuja complexidade e aprofundamento evoluam. Se por um lado, a maioria 

não demonstra dificuldade na interpretação textual e na compreensão de diversas estruturas 

interligadas, por outro lado, um pequeno grupo de discentes ainda possuem.  
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O quesito 14 aborda um caso clínico em que o discente é instigado a propor uma 

solução para um bebê que apresenta um problema congênito no sistema circulatório. Essa 

questão é uma síntese de todo o processo que envolve circulação sistêmica e pulmonar 

conjuntamente associado a uma situação-problema real. De acordo com o Gráfico 14, o pós-

teste atingiu 28,6% de acerto, sendo que no pré-teste o índice era de 50%. 

Mesmo o blog abordando o tema por meio de vídeos, textos e figura, o ato de 

adicionar uma situação-problema em uma questão considerada complexa, por exigir 

compreensão do sistema circulatório bem como a complexidade de estruturas envolvidas no 

percurso do sangue, apresentou-se como um fator de dificuldade muito grande em que não 

pode ser superada pelos discentes. Nesse caso, há a necessidade de se aprofundar nas funções 

de cada estrutura presente, para que, assim, o discente possa entender e propor soluções 

plausíveis na resolução de uma situação-problema proposta em um questionamento.  

 

Gráfico 14 - Técnica viável para solucionar o problema da síndrome do bebê azul 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As questões 15 e 16 estão interligadas por uma situação-problema em que o 

discente tem que interpretar dados contidos no texto sobre três pessoas em diferentes 

situações. Esses dados auxiliaram os discentes a identificar a pessoa(s) que apresenta(m) 

problema(s) cardíaco(s), como se pede na questão 15, e informar o motivo que fez o discente 

identificar a(s) pessoa(s) que apresenta(m) problema(s) cardíaco(s), conforme solicita a 

questão 16. 
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Os índices dos quesitos 15 e 16 são muito bons, conforme Gráficos 15 e 16. No 

pós-teste essas duas questões apresentaram 85,7% e 100% de acerto, respectivamente, valores 

encontrados acima do que foi observado no pré-teste. O assunto sobre batimentos cardíacos 

abordado nessas questões estava presente somente no livro didático adotado pela escola.  

Contudo, o blog relatou que o sangue é responsável por transportar oxigênio e 

nutrientes para que as células produzam energia. É possível que esse conhecimento possa ter 

colaborado com o que está presente no livro didático para que os discentes chegassem a uma 

conclusão de que a pessoa apresentava algum problema cardíaco devido aos seus batimentos 

estarem acima do normal, sem que houvesse nenhuma justificativa de aumento de gasto de 

energia que explicasse esse aumento dos batimentos cardíacos. Para reforçar o que foi dito 

acima, a questão 12 referia-se a esse mesmo tema e que obteve um elevado índice de acerto, 

alcançado 100% de acerto no pós-teste, conforme Gráfico 12. 

 

Gráfico 15 - Item que representa a(s) pessoa(s) que possivelmente apresenta(m) 

problema(s) cardíaco(s) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As respostas dos discentes no pré-teste apresentaram-se distribuídas em todas as 

opções, ressaltando que parte dos discentes apresentava dificuldades de identificar as 

informações que indicariam um possível problema cardíaco, conforme Gráfico 15. No pós-

teste, há um direcionamento das respostas para o item “b”, que é a opção correta. O(a) 

discente que no pós-teste marcou o item “a” apresenta muita dificuldade de identificar as 

informações que indicam um possível problema cardíaco, enquanto que o(a) discente que 

apontou o item “d” possivelmente tenha se atentado somente para a frequência cardíaca que 

estava alta, sem observar o motivo desse aumento. 
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Gráfico 16 - Justificativa que fundamenta indicar a(s) pessoa(s) que possivelmente 

apresenta(m) problema(s) cardíaco(s) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os discentes conseguem interpretar dados de uma situação-problema e associá-los 

a uma possível causa, utilizando conhecimentos científicos. Apesar de não estar presente no 

blog, o aprofundamento do conhecimento científico pode contribuir para que se tenha mais 

clareza das conclusões que se tem de tomar para explicar um dado problema. Por ser também 

um assunto notoriamente abordado na sociedade, pode ter contribuído na tomada de decisão 

correta em relação a essas duas questões. 

Quanto mais instrumentos estiverem envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem por meio do blog, e que esses instrumentos estejam sendo usados com o 

potencial que elas oferecem, mais percebe-se um salto muito positivo na apropriação do 

conhecimento científico. 

A questão 17 retrata substâncias que podem causar problemas à saúde. Nela, 

solicitou-se dos discentes que indicassem duas substâncias e os problemas que podem causar 

à saúde. A Tabela 13 representa as respostas do pré-teste e do pós-teste da referida questão. O 

ato dos discentes citarem alimento/comida/bebida em vez de substâncias foi considerada de 

igual valor pelo autor. 

 

Tabela 13 - Substâncias e os problemas que podem causar à saúde de acordo com a visão 

dos discentes 
Categorização Pré-teste Percentual Pós-teste Percentual 

Correto 10  71% 8 57% 
Em partes 2 14% 4 29% 
Não respondeu 2 14% 2 14% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O índice de acerto do pré-teste (71%) foi maior do que no do pós-teste (57%), 

enquanto que 14% acertaram parcialmente a questão no pré-teste e no pós-teste, esse índice 

subiu para 29%. Somente dois alunos não responderam à questão 17, em ambos os 

questionários (Tabela 13). É importante ressaltar que a falta de um tópico específico no blog 

abordando o tema da questão pode ter contribuído negativamente para que houvesse uma 

diminuição nos índices. 

As questões de nível fácil e intermediário apresentaram valores do pós-teste acima 

do pré-teste em todas as questões. Das sete questões de nível complexo, somente duas 

obtiveram valores do pós-teste abaixo do pré-teste, ou seja, a maioria das questões de nível 

complexo obteve valores do pós-teste acima do pré-teste. Nessas circunstâncias, percebe-se 

que os discentes conseguem aprender e entender conhecimentos simples que envolvem 

identificação de estruturas, aplicação simples de conhecimentos, funções básicas das 

estruturas, bem como compreensão de funcionamento e função das estruturas, aplicação de 

mais de um conceito e aplicação de conceitos associados à função. Apresentam também 

capacidade de resolução de situação-problema que demanda o domínio de muitos conceitos, 

assuntos relacionados à compreensão global que envolve muitas estruturas e aplicação dos 

conhecimentos teóricos à prática. Contudo, observam-se algumas limitações entre teoria e 

prática. A fim de que se possam suprir essas limitações, há a necessidade de uma abordagem 

mais paulatina nos vídeos, no intuito de que o discente possa aprender de forma progressiva e 

contínua os conhecimentos científicos, bem como a construção de mais tópicos específicos 

sobre os assuntos não tão bem explorados pelo blog. 

Os dados apresentados nas questões de nível fácil, intermediário e complexo 

reforçam a ideia de que possivelmente o blog contribuiu para o aprendizado do discente, bem 

como para a construção de seu conhecimento científico. Para Fraga et al. (2011), o blog é uma 

ponte que pode unir professor e aluno para a construção do conhecimento científico, pois ele é 

uma ferramenta que desperta o interesse do discente nativo digital, ao tempo em que para o 

professor imigrante digital é uma ferramenta que é de fácil operação. 

Alguns fatores podem ter contribuído para os alunos apresentarem esses baixos 

índices observados nas questões 14 e 17, que pertencem ao grupo de questões de nível 

complexo. O primeiro fator, tratando-se da questão 14, pode estar relacionado ao fato de 

haver realmente a necessidade de abordar os conhecimentos científicos nos vídeos, 

paulatinamente e progressivamente, para que o discente possa acompanhar a construção do 

conhecimento científico. Tratando-se da questão 17,o primeiro fator pode ser o fato de o 

assunto ter sido pouco explorado no blog.  



88 

 

O segundo fator pode envolver o fato de que parte dos alunos da escola em que se 

desenvolveu a pesquisa serem provenientes de uma unidade escolar do ensino fundamental 

cujos resultados do SPAECE foram baixos, tanto na proficiência de Língua Portuguesa como 

em Matemática (CEARÁ, 2016a; CEARÁ, 2016b).  

Em relação ao SPAECE de Língua Portuguesa, o nível muito crítico relaciona-se 

a um discente que compreende apenas textos simples que retratam o dia a dia e assuntos que 

são previamente conhecidos por eles. Ou seja, os discentes apresentam dificuldades em 

desenvolver a competência leitora. No nível crítico, os discentes conseguem compreender 

textos não tão simples e que contém assuntos pouco conhecidos por eles. O nível 

intermediário representa discentes que possuem habilidades de identificar elementos presentes 

nos textos. Os alunos que se encaixam no nível adequado conseguem compreender que 

abordam assuntos complexos desconhecidos por eles (CEARÁ, 2014a). 

Nessas circunstâncias, é possível que os discentes ainda apresentem tais 

dificuldades no ensino médio e que esses problemas afetam tanto a aprendizagem em Língua 

Portuguesa como também a aprendizagem dos conhecimentos científicos que envolvem a 

disciplina de Biologia.  

 

5.4 VIABILIDADE DO BLOG COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA 

 

Esse tópico discute a viabilidade do blog no contexto escolar com base nas 

informações fornecidas pelos discentes. Nele, abordaremos o acesso à internet, o grau de 

importância dele para o aprendizado, a média de acesso e de leitura do material do blog, bem 

como a quantidade de vídeos que assistiram, de postagem que leram dos colegas e o grau de 

importância que os discentes deram ao blog. 

O maior acesso à internet pelos estudantes participantes do projeto é em suas 

residências (Gráfico 17), reforçando o que diz a pesquisa do IBGE (2016), em que os jovens 

entre 15 a 19 são as pessoas que mais acessam a internet no país. Entre os jovens de 15 a 17 

anos o percentual é de 82% e entre 18 ou 19 anos o percentual atinge 82,9% de usuários de 

internet (IBGE, 2016). Nessas condições, o blog tornou-se viável ao uso pedagógico como 

parte integrante do material didático disponível aos discentes a qualquer hora. Não há uma 

distinção significativa entre grandes e pequenas áreas urbanas e/ou rural quando se fala em 

acesso à internet. Dentre os estudantes que participaram, um assinalou dois itens e outro 

discente assinalou três itens. Por essa razão, cada opção foi analisada separadamente, podendo 

o percentual cada um alcançar 100%. 
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Gráfico 17 - Principal acesso dos discentes à internet 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na era digital em que os jovens são facilmente associados a celulares e 

computadores, pode-se constatar que os aparelhos mais utilizados para acessar o blog foram 

celulares e notebooks, representando 75% do universo pesquisado, conforme apresentado no 

Gráfico 18. Levando em consideração a soma de todos que utilizaram celulares ou notebooks, 

totalizam os 100%, ou seja, para os discentes não há problema para acesso ao blog.O divisor 

de águas está no interesse do discente em reservar um pouco de seu tempo para as atividades 

escolares. 

 

Gráfico 18 - Aparelho utilizado para acesso ao blog 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os dados do IBGE reforçam esse resultado, pois 93,3% das residências 

particulares permanentes em 2015 possuíam somente telefone celular móvel. Tratando-se de 

somente telefone fixo convencional o índice foi de 2,1%, enquanto que as residências que 

possuíam celular e fixo convencional era de 33,2% (IBGE, 2016). Esses valores contradizem 

a realidade atual constatada no gráfico, em que 100% têm acesso à internet. Provavelmente, o 
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avanço ao acesso à internet foi muito grande nessa região, possivelmente devido à expansão 

de empresas regionais, locais e/ou operadoras de celular. É uma realidade, quando se vê nos 

sítios (zona rural) as antenas de internet à rádio nos telhados das casas. 

O grau de importância do blog para os discentes, no que se refere ao aprendizado, 

é relevante, pois 100% dos discentes responderam que o blog é muito importante (69%) ou 

importante (31%), conforme Gráfico 19. 

 

Gráfico 19 - Grau de importância do blog pelos discentes ao seu aprendizado 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A tamanha importância dada pelos discentes ao blog endossa três pontos. O 

primeiro deles é o despertar do interesse por parte dos alunos, pois um dos passos para o 

aprendizado é justamente o interesse em aprender, estar disponível a aprender. Por despertar 

esse interesse, o blog passa a ser um excelente instrumento ao alcance dos discentes e 

docentes, que pode ser utilizado durante o processo de ensino e aprendizagem, representando, 

assim, o segundo ponto. O terceiro seria a confiabilidade das informações, por se tratar de um 

blog produzido por seu professor, com fundamentação teórica e o grau de complexidade das 

informações disponíveis contidas no blog serem acessíveis à faixa etária dos alunos, 

facilitando a compreensão.  

O desinteresse pelos estudos é perceptível dentro das escolas públicas por parte 

dos discentes, ao passo que a cada ano a percepção do professor é agravamento do problema. 

Para o aluno, ocorre a compreensão distorcida/equivocada que é necessário somente estar 

presente na escola, mesmo que ausente mentalmente, para alcançar aprovação no final de cada 

ano letivo. Um grande desafio para a educação é conseguir tirar o aluno do marasmo, de 

forma que se conscientize da necessidade de estudar, tanto em sala de aula como após o 

horário presencial habitual da escola. 
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Para tanto, se faz necessário, por parte dos professores, utilizar ou até mesmo 

desenvolver ferramentas pedagógicas que contribuam para a conquista e o despertar do 

interesse em aprender conhecimentos novos de forma atrativa. Porém, para que o professor 

possa utilizar novas ferramentas pedagógicas dentro da sala de aula, ou até mesmo o aluno 

utilizar tais ferramentas em sua residência, necessita-se de apoio pedagógico por parte do 

núcleo gestor escolar, bem como de uma estrutura física escolar e equipamentos adequados, 

que viabilizem o planejamento docente e desenvolvimento de atividades diversificadas que 

estimulem o interesse dos discentes. 

É muito comum encontrar alunos, que ao se depararem com as avaliações, sequer 

lembram os conteúdos que são abordados nela. É evidente que esse aluno não tem o hábito de 

estudar em casa para aprofundamento do conhecimento explorado ou de realizar as atividades, 

tais práticas facilitariam sua aprendizagem. Também há aqueles alunos que por algum 

bloqueio, como por exemplo, a ansiedade, possa contribuir negativamente na avaliação. 

O blog se concretiza como uma ferramenta pedagógica que pode ser utilizada 

dentro das instituições de ensino como facilitador do processo de ensino e aprendizagem, pois 

contribui para que o aluno saia da inércia, através da leitura de textos, visualização de vídeos 

e imagens relacionadas ao conteúdo, resolução de atividades variadas e acesso ilimitado ao 

ambiente (Gráfico 20), podendo rever todos os itens explorados. Esse resultado apresentado 

no gráfico demonstra que o blog desperta um comprometimento maior na construção do 

conhecimento. Caso fosse calculado de forma mensal, o discente teria uma quantidade de 

acesso ao blog bem considerado. Somente 12,5 % não responderam a esse item. 

 

Gráfico 20 - Percentual de acesso ao blog pelos discentes 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A leitura é a premissa básica para o discente se apropriar de novos conhecimentos, 

seja por meio do livro didático ou pelas páginas da internet. Contudo, muitos alunos não 

apresentam maturidade ou até mesmo não foram instruídos para selecionar páginas da internet 

que apresentam certa confiabilidade da informação. 

A produção de um texto que contenha início, meio e fim, com tudo interligado, 

necessita de leitura e escrita. Quando se perguntou no questionário a(o) discente se ele(a) fez 

leitura dos conteúdos (textos) do blog, 75% fizeram leitura de todo o material e os outros 25% 

responderam que fizeram leitura da maior parte do material(Gráfico 21). Nessas condições, o 

blog apresenta-se como uma excelente ferramenta pedagógica para aprimorar a construção do 

conhecimento, bem como ser fonte confiável de informações à disposição dos discentes. A 

leitura é uma das atividades fundamentais para se apropriar e compreender um conhecimento 

científico e pelos resultados apresentados no Gráfico 18 percebe-se que o blog possivelmente 

despertou nos discentes esse interesse, tão primordial para a construção do conhecimento. 

 

Gráfico 21 - Percentual de leitura dos conteúdos (texto) do blog 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Foi percebido na pesquisa que o blog pode ser uma alternativa para amenizar a 

redução da carga horária da disciplina de Biologia, redução essa percebida por Teixeira 

(2013), estimulando o aluno a realizar leitura dos conteúdos do blog (Gráficos 20 e 21), 

postagens interativas e leitura de comentários (Gráfico 25). Assim, os alunos terão um tempo 

de estudo em ambiente virtual, reduzindo os efeitos negativos da redução de carga horária em 

Biologia sobre os processos de ensino e aprendizagem. 
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A construção do blog não foi feita somente por meio de textos informativos. Nele 

também contém mídias, ou seja, videoaulas que ajudam o aluno a compreender o 

conhecimento, construir imagens e mapas mentais, a fim de que se possa ancorar os novos 

conhecimentos naqueles que já possui sobre o assunto abordado no vídeo. As imagens 

contidas no blog corroboram o aprendizado. 

Pelos resultados apresentados no Gráfico 22, fica caracterizado nesses índices que 

os vídeos e ilustrações do conteúdo atraem o interesse dos discentes e torna um excelente 

instrumento para a construção do conhecimento científico, além de possivelmente contribuir 

para um melhor aprendizado. Os vídeos podem representar uma síntese do que se foi lido, ou 

ainda representar a materialização daquilo que estava descrito em palavras e até mesmo a 

aplicação do conhecimento teórico. É importante que os vídeos não sejam longos, evitando-se 

três problemas óbvios: não enfadar; desmotivar o discente de assistir e perder o foco da 

mensagem que se quer explorar. 

 

Gráfico 22 - Percentual de visualização dos vídeos disponibilizados no blog 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Apesar de alguns alunos não visualizarem alguns vídeos, por meio do Gráfico 23, 

é perceptível constatar que no geral o resultado é positivo e muito animador, pois no blog 

existem 13 vídeos, o que quer dizer que muitos vídeos foram assistidos pela maioria 

dosalunos para os quais foram disponibilizados. É possível que alguns vídeos não tenham sido 

vistos devido a alguma incompatibilidade do aparelho, internet,ou mesmo que o vídeo tenha 

sido retirado da internet.  
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Gráfico 23 - Quantidade de vídeos que não conseguiu visualizar nenhuma vez 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Poucos estudantes não conseguiram visualizar as imagens, como mostra o Gráfico 

24. Nele, 62,5% visualizaram todas as imagens disponíveis no blog. Esse resultado é positivo, 

pois as imagens estão associadas ao conteúdo explorado, ou seja, elas contribuem para 

compreensão do conhecimento científico que se está explicando no texto. 

 

Gráfico 24 - Quantidade de imagens que não conseguiu visualizar nenhuma vez 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A anatomia e fisiologia cardíaca é um ramo da Biologia que utiliza figuras e 

esquemas para facilitar a compreensão de conteúdos complexos e/ou materializar algo cuja 

imagem mental pode ser complexa e muito abstrata. É complicado para quem está estudando 

determinado assunto em imaginar algo que nunca viu ou mesmo que não entende o seu 
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funcionamento. Por essas razões, se deve dar muita importância à utilização de imagens e 

esquemas em conteúdos que envolvem essa necessidade, de forma a contribuir para a 

descomplicação e consequentemente facilitar a criação de esquemas mentais. 

As contribuições das imagens nos conteúdos de Biologia na ótica dos alunos vão 

de encontro ao que foi exposto anteriormente, pois para os estudantes foram destacadas três 

funções para as imagens no ensino de Biologia, a saber: fazer com que o conteúdo fique mais 

atrativo e ao mesmo tempo contribua para a sua ilustração; facilitar a compreensão dos 

conteúdos estudados, pois as imagens contribuem para interpretação daquilo que se está 

estudando; contextualizar situações do dia a dia e elucidar situações práticas que os discentes 

podem passar ao longo da vida (TOMIO et al., 2013). 

O blog tornou-se uma ferramenta de pesquisa importante, pois foram utilizados 

dele as figuras e esquemas que contêm informações importantes para a compreensão do 

conhecimento científico abordado nos textos. Os dados reforçam isso, aos que participaram da 

pesquisa, 68,5% visualizaram todas as figuras e esquema, enquanto que 19% só não 

visualizaram uma figura e 12,5%, duas figuras. O que não respondeu foi interpretado pelo 

autor como se estivesse visualizado todas as figuras, pois a pergunta foi relativa ao fato de não 

ter visualizado nenhuma vez. No momento atual em que muitas escolas só possuem o livro 

didático como única fonte de pesquisa confiável,conformeobservado por Chaves et al. (2016), 

o blog passa a ser uma ferramenta ao alcance do discente para o aprimoramento de suas 

competências e habilidades. 

O livro didático, assim como sites da internet, passa a ideia de que os conteúdos 

abordados estão prontos e acabados, não há o que ser acrescentado. Ao se corrigir um 

exercício em sala de aula, um ou outro aluno quer dizer sua resposta ou saber se está 

“correta”. Boa parte tem vergonha de apresentar para a turma sua resposta. Postar uma 

resposta no blog sobre um questionamento é uma quebra de paradigma. Vai mais além, ao 

postarem suas respostas, constroem conteúdos para si e para os colegas, como se fosse um 

compartilhamento de informação, no qual alguém sempre está postando algo/detalhe que o(s) 

colega(s) não lembrava(m) ou desconhecia(m). As respostas postadas passam a ser um 

compartilhamento do conhecimento de forma democrática. Ajuda a revelar que não se sabe de 

tudo e que sempre há algo que não se conhece ou domina, além de contribuir para o 

crescimento do colega e o seu próprio. O Gráfico 25 demonstra que as postagens serviram de 

material para os colegas, pois 81% fizeram leitura da maior parte das postagens. 
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Gráfico 25 - Percentual de leitura das postagens dos colegas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os discentes podem apresentar visões diferentes sobre uma imagem, ou seja, 

podem entender de outra ótica não vista por outra pessoa (TOMIOet al., 2013). Nessa 

perspectiva, é possível que os textos na mente dos alunos possuam também interpretações 

diferentes. Para Tomioet al. (2013), o professor tem que aglutinar como positivas essas visões 

diferentes, dando valor, aproximando-as do conhecimento científico. Pensando assim, a 

ferramenta blog passa a exercer parte desse papel, à medida que os alunos vão expondo seus 

comentários sobre determinado assunto.  

O blog não é somente uma ferramenta de suporte pedagógico de pesquisa para 

leitura. As postagens e leituras das respostas dos questionamentos feitas dentro do blog fazem 

com que o aluno seja proativo na construção de seu próprio conhecimento e participante da 

construção do conhecimento do colega de sala e o fluxo de informação que era do professor 

para o aluno passa a ser conforme a Figura 9. 

Um dos pontos importantes no processo do ensino e aprendizagem é a confiança 

em que você deposita na ferramenta de trabalho utilizada, não só o professor, mas também o 

discente tem que confiar que aquela ferramenta que está à sua disposição vai favorecer o seu 

crescimento acadêmico. 
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Figura 9 - Fluxo da informação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O descrédito de alguma ferramenta utilizada pelo docente pode fazer com que os 

discentes não deem a importância e o engajamento necessário para construir um 

conhecimento novo em sala de aula. O blog foi destacado pelos discentes como ferramenta 

com elevado grau de importância para favorecer a aprendizagem, conforme Gráfico 26. 

 

Gráfico 26 - Grau de importância dada ao blog para que seja inserido na escola como 

ferramenta para melhorar o aprendizado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como os alunos apresentam problemas na escrita e leitura, bem como dificuldade 

de interpretação textual (CEARÁ, 2016a; CEARÁ 2014a), questões de enunciados extensos já 

são suficientes para o aluno se perder na questão, ou seja, não conseguem identificar o que a 

questão quer e muito menos identificar informações importantes que contribuem para uma 

resposta adequada do problema proposto naquele item. 
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Os estudantes utilizam as imagens como instrumentos em suas aprendizagens nos 

conteúdos de Biologia, com a finalidade de obter maior compreensão e entendimento do 

conteúdo. Os discentes apresentam muita dificuldade em ir além da memorização, ou seja, 

apropriar-se de todo o conhecimento que uma imagem pode trazer e os links que ela 

proporciona nos conteúdos relacionados (TOMIO et al., 2013).   

É possível que algumas questões que envolvam imagens complexas com 

conhecimentos complexos podem ser um dos fatores que está influenciando negativamente a 

busca do item correto da questão, pois muitos alunos chegaram ao nível médio com situação 

crítica e muito crítica, de acordo com o resultado do SPAECE, tanto em Português como em 

Matemática. Para tanto, se faz necessário o que Tomioet al. (2013) ressaltou sobre a 

necessidade de se alfabetizar os discentes na questão visual (imagens, gráficos) para que esses 

recursos sejam bem aproveitados em sala de aula, sendo que as imagens e gráficos são muitos 

utilizados nos conteúdos de Biologia. Assim, a leitura de imagem de modo correto pode 

contribuir para a construção e melhor entendimento do conhecimento científico. 

A educação no Brasil encontra-se no tempo das tecnologias, e, para tanto, 

necessita-se de um esforço conjunto para que ocorram mudanças dentro da educação apoiada 

na modernização. O processo de ensino e aprendizagem deve estar associado às novas 

tecnologias, a fim de que se possa modernizar e se adequar às novas formas de aprendizagem 

(SANTOS; GROSSI; PARREIRAS, 2014). 

A escola deve se abrir às novas TICs de forma que sejam inseridas em seus 

processos de ensino e aprendizagem. Não é mais aceitável que a escola se exclua do mundo 

em que ela está inserida, se trancando dentro de suas fronteiras resistentes ao novo. Ela deve 

oportunizar ao aluno novos horizontes que proporcionem sua inclusão no mundo digital e 

profissional. Se os discentes utilizam as novas tecnologias no seu dia a dia, por que não as 

empregar como recurso pedagógico? Apresentando nova abordagem no processo de ensino e 

aprendizagem, tornando-a mais significativa para o discente (SANTOS; GROSSI; 

PARREIRAS, 2014).  

A busca pelas novas maneiras de se desenvolver o ensino e aprendizagem em 

Biologia deve envolver recursos que estão presentes na vida dos discentes e no mundo atual. 

Nessas condições, a educação terá qualidade e contextualização. Em outras palavras, o 

professor terá chamado a atenção do aluno e criado uma forma nova de construir novos 

conhecimentos em sala de aula. A inserção das TICs na educação contribui para que os 

discentes estejam em contínua aprendizagem e reaprendizagem, refletindo em sua vida em 

sociedade (SANTOS; GROSSI; PARREIRAS, 2014).  
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O uso do blog representa essa veracidade de aprendizagem e reaprendizagem por 

meio das TICs, como exemplo, o fato dos alunos lerem as respostas postadas dos colegas, em 

que por meio dessas respostas podem comparar com os demais e observar erros, acertos e 

novas informações que não conheciam. Sendo assim, o discente teria uma contínua 

aprendizagem e reaprendizagem. Os dados do Gráfico 25 reforçam essa afirmação, pois 81% 

responderam que fizeram leitura da maior parte das postagens dos colegas. 

O uso do blog nas escolas como recurso pedagógico contribuiu significativamente 

no ensino e aprendizagem. Ele é um instrumento a serviço da aprendizagem, cujos objetivos 

são vários, dentre eles a potencialização dos estudos dos conteúdos, diminuição das distâncias 

entre o que se estuda em sala de aula e o que está presente no mundo e facilitação da 

divulgação dos conhecimentos produzidos pelos próprios alunos (SANTOS; GROSSI; 

PARREIRAS, 2014).  

A questão 11 perguntou ao aluno qual atividade do blog contribuiu para uma 

aprendizagem significativa e que justificasse como foi essa contribuição. No questionário 

continha dois espaços, sendo um para a resposta e o outro para a justificativa. Contudo, alguns 

discentes adicionaram a resposta e a justificativa no primeiro espaço e, no segundo espaço, 

adicionaram outra resposta. Para a análise da questão 11 foi considerada, pelo autor, a 

primeira resposta e a primeira justificativa dada pelo discente.  

Dos 16 alunos participantes, 15 responderam a essa questão. As atividades em 

geral e o conteúdo do blog foram os mais citados pelos discentes, conforme Tabela 14. 

Percebeu-se que muitas atividades e os instrumentos presentes no blog contribuíram para a 

aprendizagem significativa na visão dos discentes. Carvalho e Guimarães (2016) ressaltam o 

uso das TICs no contexto escolar como um instrumento colaborativo para se alcançar uma 

aprendizagem significativa. 

Os discentes deixam claro que o blog em si ajudou a construir aprendizagens 

significativas, não se limitando apenas às atividades, mas em todo o material que o compõe 

(Tabela 14). Para Silva e Serafim (2016), o uso das TICs no processo de ensino e 

aprendizagem é de suma importância para se alcançar uma aprendizagem significativa. 

Realmente, o seu uso, que no caso foi o blog, contribuiu para uma aprendizagem significativa.  

Um(a) discente respondeu que as abas de comentários foi a atividade contributiva 

para a aprendizagem significativa, a saber: “fazer comentarios no blog, ajudando assim a 

pensarmos mais” (Discente 26). Demonstrou-se aqui que o(a) discente entende que os 

comentários postados colaboraram para sua aprendizagem. Barbosa (2012) esclareceu que os 
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conhecimentos postados demonstram a interatividade e que esses conhecimentos postados vão 

além disso, representam a verdadeira construção do conhecimento. 

O(a) discente deixa claro que os comentários postados no blog os instigam a 

construir um conhecimento, formar ideias, entender melhor o conteúdo, ou seja, refletir sobre 

os significados e a sua importância. Talvez os alunos nem percebam que estão se tornando 

agentes ativos na construção do seu próprio conhecimento. Para Santos, Grossi e Parreiras 

(2014), o uso do blog colabora para o desenvolvimento da aprendizagem significativa. 

 

Tabela 14 - Atividade do blog que contribuiu para a promoção de aprendizagem 

significativa na visão do discente 

CATEGORIAS TOTAL DE ALUNOS PERCENTUAL 

Atividades em geral 5 33% 
Atividade 5 2 13% 
Atividade 7 1 7% 
Conteúdo do blog 5 33% 
Abas de comentários 1 7% 
Vídeos 1 7% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com relação às justificativas que os discentes expuseram, 80% responderam que a 

aprendizagem estava relacionada ao bom conteúdo do blog e suas atividades interessantes 

(Tabela 15). É muito importante que o conhecimento seja um fator instigante da curiosidade 

dos discentes e que ao mesmo tempo tenha um sentido prático para que desperte também o 

interesse de aprender novos conhecimentos. 

 

Tabela 15 - Justificativa apresentada pelos alunos referentes à forma de contribuição 

que a atividade do blog proporcionou para a promoção da aprendizagem significativa 

CATEGORIAS TOTAL DE ALUNOS PERCENTUAL 

Aprendizagem 12 80% 
Curiosidade 1 7% 
Estimulação 1 7% 
Interação 1 7% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A questão 12 traz à luz do conhecimento as vantagens/potencialidades do uso do 

blog no ensino de Biologia na visão do aluno. As respostas delinearam-se em quatro 

categorias, conforme Tabela 16. 



101 

 

Tabela 16 -Vantagem(ns)/potencialidade(s) do uso do blog no Ensino de Biologia na 

visão do aluno 

CATEGORIAS TOTAL DE ALUNOS PERCENTUAL 

“Complementa o material didático” 3 19% 
“Complementa o material didático” e “Interação” 

(comentários) 
1 6% 

“Facilitar o estudo” 10 62% 
“Facilita o estudo” e “Complementa o material 

didático” 
2 13% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A maior potencialidade do blog na visão de 62% dos discentes foi facilitar o 

estudo, ou seja, para eles o blog contribuiu para que pudessem compreender melhor os 

conhecimentos científicos construídos em sala de aula. Se agregar os percentuais das 

categorias “Facilita o estudo” e “Complementa o material didático” o índice cresce para 75%, 

valor muito significativo. Em termos simples, o blog facilitou o aprendizado, pois segundo os 

alunos: facilitou o estudo; tornou mais prático e interessante; e acesso a novos conhecimentos. 

O não entendimento de um conhecimento leva ao desinteresse por parte dos 

alunos. Quando se utiliza alguma ferramenta que facilita o processo de ensino e de 

aprendizagem, essa ferramenta deve ser adotada e replicada nas escolas. Para Silva e Serafim 

(2016), o professor tem que se reinventar com as TICs, criando novas metodologias de 

aprendizagens que refletem os jovens de hoje. 

Constatou-se na exploração do blog a potencialidade deste ambiente ofertar para 

os alunos material didático complementar, reconhecida por 19% dos discentes, conforme a 

Tabela 16. Agregando-se todas as categorias que contemplam “Complementa o material 

didático” o índice sobe para 38%. Significa dizer que o blog serviu de fonte de informação 

confiável e aprendizado, que possivelmente refletiu na construção do conhecimento científico, 

haja vista que a maioria dos alunos informou que o blog facilitou o estudo, conforme Tabela 

16. Andreis e Scheid (2010) entendem que o uso das TICs em sala de aula a torna uma 

ferramenta que reflete diretamente no aprendizado do discente, podendo também ser usado 

como complemento do livro didático. 

O blog não é uma ferramenta de substituição do livro didático, sendo segundo 

Carvalho e Guimarães (2016), um instrumento agregador que facilita o trabalho do professor 

e o desenvolvimento da aprendizagem significativa. 

O(a) aluno(a) 13 enfatizou que o blog cria um ambiente de interação entre os 

alunos, principalmente na possibilidade das postagens de comentários em respostas às 

perguntas propostas no blog. É provável que essa interação esteja se tratando do fato de ler e 
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passar a conhecer novas versões de respostas às perguntas, as quais podem trazer novos 

conhecimentos científicos para além do que já se conhecia. Silva e Serafim (2016) destacam 

que os jovens da sociedade atual possuem o princípio da integração, esse princípio está 

presente nas TICs. Para Barbosa (2012), as informações compartilhadas demonstram a 

interatividade e, consequentemente, a construção do conhecimento científico de forma 

democrática. 

Santos, Grossi e Parreiras (2014) identificaram também que o uso do blog no 

ambiente escolar pode influenciar positivamente a criatividade e aumentar a interação entre os 

discentes. Contribui também para o aprofundamento dos conhecimentos científicos. 

Quando questionados sobre a viabilidade do blog observando-se os desafios do 

uso do blog para ajudar na aprendizagem, as respostas apontaram oito categorias, conforme a 

Tabela 17. O maior desafio no uso do blog apresentado pelos discentes foi com relação ao 

acesso ao blog.Contudo, esta falta de acessibilidade citada pelos alunos participantes deveria 

se referir às demais pessoas em geral, pois 100% dos sujeitos participantes tiveram acesso ao 

blog por meio (Gráfico 14) de aparelhos celulares e computador (Gráfico 15). Apesar de ser 

uma preocupação válida, a resolução do problema poderá ser viabilizada com o uso dos LEIs 

nas escolas públicas, dependendo das políticas públicas educacionais para garantir a 

manutenção dos computadores ou aquisição de novos equipamentos e melhoria da rede de 

acesso à internet para o pleno funcionamento pedagógico deste ambiente. 

Atrair o interesse do aluno foi a segunda preocupação mais relatada, 

correspondendo a 19% dos discentes (Tabela 17), com destaque à percepção do(a) discente 

que retrata exatamente esse problema: “O desinteresse por parte de muitos alunos” 

(DISCENTE13). O ensino de Ciências vive realmente uma crise segundo Fourez (2003), em 

que os alunos estão cada vez mais distantes dos conhecimentos científicos (POZO; CRESPO, 

2009). Um dos motivos é a visão descontextualizada do conhecimento científico 

(CACHAPUZ et al., 2005). O blog como ferramenta tecnológica tem se apresentado como 

um caminho alternativo a ser percorrido para superar a crise do ensino de Ciências e a 

descontextualização, pois foi elaborado explorando contextualizadamente os conhecimentos 

científicos e  demonstrou resultados positivos sobre os processos de ensino e aprendizagem. 
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Tabela 17 - Desafio(s) no uso do blog para ajudar na aprendizagem na visão dos 

discentes 

CATEGORIAS TOTAL DE ALUNOS PERCENTUAL 

Acesso 4 25% 
Atrair o interesse do aluno 3 19% 
Desconcentração 2 13% 
Desinformação sobre o blog 1 6% 
Interatividade 1 6% 
Mais informação 1 6% 
Não há desafios 3 19% 
Problemas com vídeos 1 6% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

É importante ressaltar que um dos desafios que o blog enfrenta para se tornar um 

recurso pedagógico disponível aos discentes é o professor se libertar das práticas tradicionais 

e perder o medo pelo novo (SANTOS; GROSSI; PARREIRAS, 2014). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A escola em que se desenvolveu a pesquisa possui uma excelente estrutura física e 

materiais tecnológicos para que se possa desenvolver os processos de ensino e de 

aprendizagem em Biologia. As estratégias de ensino são diversificadas, de forma que 

possivelmente colaboram para a construção do conhecimento científico de forma 

significativa. O livro didático é um fator de grande influência na organização dos conteúdos 

de Biologia a serem estudados e como fonte de material de estudo. A carga horária dedicada 

ao ensino de Biologia na unidade escolar não é suficiente para cumprir de forma satisfatório o 

estudo dos conteúdos. 

Foi construído um blog com o tema “Fisiologia Cardíaca Interativa” como 

ferramenta facilitadora do processo de ensino e de aprendizagem. As atividades propostas no 

blog, que foram resolvidas pelos discentes, apresentaram aprendizagem significativa do 

conteúdo proposto em Biologia, obtendo índices satisfatórios, além de incentivar a pesquisa 

por parte dos discentes, tornando-os ativos na construção do seu conhecimento, bem como 

ampliando a quantidade de conhecimentos disponíveis no ambiente do blog. 

A contextualização do conhecimento científico associado ao uso do blog 

possivelmente contribuiu para a alfabetização científica. As atividades propostas no blog que 

foram resolvidas pelos discentes obtiveram boa participação e um bom índice de acerto, 

possivelmente contribuiu para uma aprendizagem significativa. A atividade do blog também 

incentivou a pesquisa por parte dos discentes, tornando-o ativo na construção do seu 

conhecimento, bem como ampliou a quantidade de conhecimentos disponível para os 

discentes. 

Em relação à contribuição do blog no processo de ensino e de aprendizagem, 

constatou-se que a maioria dos discentes apresentou, no final da pesquisa, resultados positivos 

que refletiam na melhoria da aprendizagem. Os discentes apresentaram bons resultados em 

questões de nível fácil e um ótimo resultado nas questões de nível intermediário. Nas questões 

complexas, os discentes apresentaram ótimos resultados na maioria delas. As duas questões 

de nível complexo em que os discentes apresentaram dificuldades sugerem que sejam reflexos 

da necessidade de uma abordagem dos conteúdos científicos mais paulatinos, principalmente 

nos vídeos, referindo-se ao Quesito 14; e pelo assunto ter sido pouco abordado, referindo-se 

ao Quesito 17. 

O blog apresentou viabilidade de acesso tanto em relação ao sinal de internet 

quanto ao aparelho de acesso. A maioria dos discentes fez a leitura de todo o material e 
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realizou vários acessos ao blog, bem como a metade dos discentes assistiram a todos os 

vídeos. Eles consideraram que o blog foi importante para o seu aprendizado. Nessas 

condições, o blog torna-se uma alternativa como fonte de conhecimento científico confiável.  

Em relação às postagens, a maioria dos discentes fez leitura de grande parte das 

postagens, tornando o blog um ambiente democrático e construtivo, uma vez que o discente 

ao postar seus conhecimentos contribui para o aprendizado do outro colega que fará a leitura 

do conhecimento postado. Fica evidente a interação entre os discentes tratando-se da leitura e 

compartilhamento de informação. 

Os discentes concordaram que o blog seja inserido na escola como ferramenta 

para melhorar o seu aprendizado e que as atividades em geral presentes nele contribuíram 

para a aprendizagem significativa. Na visão dos alunos o uso do blog é um facilitador do 

estudo e que os maiores desafios são o acesso e atrair o interesse do aluno. 

Diante desse cenário, o blog se concretiza como uma ferramenta pedagógica 

potencializadora dos processos de ensino e de aprendizagem no contexto escolar de uma 

sociedade que necessita cada vez mais se apoderar dos conhecimentos científicos e das 

TDICs. 
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APÊNDICE A – Carta de Anuência 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA EM REDE NACIONAL 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

Prezado(a) Coordenador(a), 

 

 

Solicitamos autorização institucional para realização da pesquisa intitulada “O 

USO DO BLOG COMO FERRAMENTA DE SUPORTE NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM EM BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO”, a qual envolve (uso do blog 

e aplicação de questionários/entrevistas com os discentes). Serão os discentes que usarão o 

blog e responderão ao questionário/entrevista. Esse estudo é essencial para compreender a 

eficácia do uso do blog, na melhoria do processo de ensino-aprendizagem, na disciplina de 

Biologia da 2ª série do Ensino Médio. 

Os participantes serão convidados por meio de uma conversa. Somente 

participarão dos encontros, os indivíduos com seus respectivos pais, se menores de 18 anos de 

idade, que tenham assinado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

A coleta de dados da pesquisa será iniciada no segundo de semestre de 2018 (no 

período de 20 de agosto de 2018 a 31 de dezembro de 2018), sendo conduzida pelo mestrando 

Prof. Antonio Irio Coelho de Souza, sob orientação da pesquisadora Prof.ª Dr.ª Francesca 

Danielle Gurgel dos Santos, ambos pertencentes ao Mestrado Profissional em Ensino de 

Biologia em Rede Nacional. 

Os dados coletados serão publicados de maneira a não identificar os participantes 

e somente se iniciará a coleta após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres 

Humanos da Universidade Estadual do Ceará.  
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Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta Direção, 

agradecemos antecipadamente a atenção, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos 

que se fizerem necessários.  

 

Iguatu - CE, ____ de ___________________de 2018. 

 

 

__________________________________________________ 

PROF. ANTONIO IRIO COELHO DE SOUZA 

Mestrando do PROFBIO 

 

 

______________________________________________ 

Dr.ª FRANCESCA DANIELLE GURGEL DOS SANTOS 

Pesquisadora e Professora colaboradora do PROFBIO 
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APÊNDICE B – Termo de Anuência da Direção Escolar 

 

 

TIMBRE DA UNIDADE ESCOLAR 

 

TERMO DE ANUÊNCIA DA DIREÇÃO ESCOLAR 

 

 

Eu, _______________________________, coordenador(a) escolar da EEM 

_________________________________, autorizo a realização da pesquisa “O USO DO 

BLOG COMO FERRAMENTA DE SUPORTE NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM EM BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO”,a ser realizada pelo 

mestrando Prof. Antonio Irio Coelho de Souza, sob orientação da pesquisadora Prof.ª Dr.ª 

Francesca Danielle Gurgel dos Santos, nas turmas da 2ª séries do Ensino Médio desta unidade 

escolar, a ser iniciada após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

da Universidade Estadual do Ceará (UECE), no período de 20 de agosto de 2018 a 31 de 

dezembro de 2018. 

 

 

Iguatu - CE, ____ de___________________de 2018. 

 

 

 

_______________________________ 

(Nome do coordenador(a) Escolar) 

Coordenador(a) Escolar 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA EM REDE NACIONAL 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Prezado(a) estudante, 

 

Venho através deste, convidá-lo a participar da pesquisa “O USO DO BLOG 

COMO FERRAMENTA DE SUPORTE NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM EM BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO”, cujo objetivo geral consiste 

em analisar a eficácia do uso de um blog, na melhoria do processo de ensino-aprendizagem, 

na disciplina de Biologia da 2ª série da Escola de Ensino Médio _________________. 

Caso concorde em colaborar com esta pesquisa, fará uso do blog educacional que 

abordará temáticas previstas para a disciplina de Biologia da 2ª série, sob orientação/ 

mediação do pesquisador mestrando Prof. Antonio Irio Coelho de Souza; antes e 

posteriormente ao uso do blog, responderá a questionários/entrevistas, a fim de coletar 

informações que indicarão a eficácia ou não desta ferramenta como recurso pedagógico para 

ser utilizado na disciplina de Biologia.  

Esclareço, que sua participação não é obrigatória e, a qualquer momento, poderás 

desistir. Tal recusa não acarretará prejuízos na sua relação com o pesquisador ou com a 

instituição em que estuda. Em se tratando dos riscos possíveis vinculados a sua participação 

na pesquisa, estes poderão estar relacionados a superação das próprias dificuldades de 

aprendizagem de forma compartilhada com os demais colegas da turma da 2ª série, fato que 

poderá causar certa timidez ou constrangimento em se expor.  

Saliento, que tudo foi planejado para minimizar tais riscos na sua participação, 

porém se sentir desconforto emocional, dificuldade ou desinteresse poderá interromper a 
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participação e, se houver interesse em conversar com o pesquisador, este estará disponível 

para esclarecimentos. 

A participação na pesquisa não gera remuneração. Em estudos similares a 

presente pesquisa, os participantes puderam contribuir através da exposição/ relato de suas 

experiências, e certamente sua participação também contribuirá com esta investigação na 

perspectiva de melhorar o ensino e aprendizagem de Biologia. As suas respostas não serão 

divulgadas de forma a possibilitar sua identificação, sendo esta totalmente preservada. Além 

disso, estará recebendo uma cópia deste termo onde consta o número do celular do 

pesquisador principal, podendo tirar dúvidas agora ou a qualquer momento. 

 

Iguatu - CE, ____ de ___________________de 2018. 

 

 

__________________________________________________ 
PROF. ANTONIO IRIO COELHO DE SOUZA 

Pesquisador responsável - Celular (88) 99902 4525 
E-mail: antonioirio@yahoo.com.br 

Mestrando do PROFBIO 
 

 

O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 

Seres Humanos da UECE que funciona de segunda a sexta-feira de 8:00 às 12:00 e de 13:00 

às 17:00 na Av. Dr. Silas Munguba, 1700, Campus do Itaperi, Fortaleza-CE, telefone (85) 

3101-9890, e-mail cep@uece.br. Se necessário, você poderá entrar em contato com esse 

Comitê o qual tem como objetivo assegurar a ética na realização das pesquisas com seres 

humanos. 

 

 

Eu, _____________________________________________________ aceito participar da 

Pesquisa “O USO DO BLOG COMO FERRAMENTA DE SUPORTE NO PROCESSO 

DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO”, que tem o 

objetivo analisar a eficácia do uso do blog na melhoria do processo de ensino-aprendizagem 

na disciplina de Biologia, na 2ª série da Escola de Ensino Médio _________________. 

Compreendias coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer. Entendi que posso dizer 

“sim” e participar, mais que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir, que ninguém 

vai ficar chateado ou furioso. Não tenho dúvidas.  
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Recebi uma cópia deste termo de assentimento, li e concordo em participar da 

pesquisa. 

 

Iguatu - CE, ____ de ___________________de 2018. 

 

 

Nome do Aluno e Assinatura Acima 
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos Pais 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA EM REDE NACIONAL 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS PAIS 

 

Venho através deste, solicitar seu consentimento para seu filho(a), menor de idade 

ou menor sob sua responsabilidade, participar da pesquisa “O USO DO BLOG COMO 

FERRAMENTA DE SUPORTE NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM 

BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO”, cujo objetivo geral consiste em analisar a eficácia do 

uso de um blog, na melhoria do processo de ensino-aprendizagem, na disciplina de Biologia 

da 2ª série da Escola de Ensino Médio _________________. 

Caso autorize a participação na pesquisa, esclareço que no desenvolvimento desta, 

seu filho(a) ou menor sob sua responsabilidade, fará uso do blog educacional que abordará 

temáticas previstas para a disciplina de Biologia da 2ª série, sob orientação/ mediação do 

pesquisador mestrando Prof. Antonio Irio Coelho de Souza; antes e posteriormente ao uso do 

blog, responderá a questionários/entrevistas, a fim de coletar informações que indicarão a 

eficácia ou não desta ferramenta como recurso pedagógico para ser utilizado na disciplina de 

Biologia.  

Esclareço, que a participação dele(a) não é obrigatória e, a qualquer momento, 

poderás desistir. Tal recusa não acarretará prejuízos na relaçãodele(a) com o pesquisador ou 

com a instituição em que estuda. Em se tratando dos riscos possíveis vinculados a 

participaçãodele(a) na pesquisa, estes poderão estar relacionados a superação das próprias 

dificuldades de aprendizagem de forma compartilhada com os demais colegas da turma da 2ª 

série de Ensino Médio, fato que poderá causar certa timidez ou constrangimento em se expor.  

Saliento, que tudo foi planejado para minimizar tais riscos na participaçãodele(a), 

porém se seu filho(a) sentir desconforto emocional, dificuldade ou desinteresse poderá 

interromper a participação e, se houver interesse em conversar com o pesquisador, este estará 

disponível para esclarecimentos. 
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Oportunamente, explico que seu filho(a) não receberá remuneração pela 

participação, como também, não terá que pagar para participar. Espera-se contar com a 

participação dele(a) nesta investigação, na perspectiva de melhorar o ensino e aprendizagem 

de Biologia. As respostasdele(a) não serão divulgadas de forma a possibilitar sua 

identificação, sendo esta totalmente preservada. Além disso, estará recebendo uma cópia deste 

termo onde consta o número do celular do pesquisador principal, podendo tirar dúvidas agora 

ou a qualquer momento. 

Eu,__________________________________________________________ (pai/ 

mãe/cuidador) declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios da participação do(a) 

meu(minha) filho(a)  _________________________________________________ (colocar o 

nome do filho(a)) na pesquisa aqui apresentada. Assim, declaro que: 

(       ) aceito que ele(a) participe.(       ) não aceito que ele(a) participe. 

 

 

Iguatu - CE, ____ de ___________________de 2018. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura  

 

O pesquisador informou a meu filho(a)/ menor que cuido,  que o projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UECE que funciona de segunda a sexta-

feira de 8:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00 na Av. Dr. Silas Munguba, 1700, Campus do 

Itaperi, Fortaleza-CE, telefone (85) 3101-9890, e-mail cep@uece.br. Se necessário, você 

poderá entrar em contato com esse Comitê o qual tem como objetivo assegurar a ética na 

realização das pesquisas com seres humanos. Seguem as informações para contato com o 

Pesquisador responsável: mestrando Prof. Antonio Irio Coelho de Souza do Mestrado 

Profissional, Celular (88) 99902 4525, e-mail:antonioirio@yahoo.com.br. 
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APÊNDICE E – Termo de Assentimento a Estudantes 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA EM REDE NACIONAL 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO A ESTUDANTES 

 

 Você está sendo convidado para participar da pesquisa “O USO DO BLOG COMO 

FERRAMENTA DE SUPORTE NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM 

BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO”. Seus pais/cuidadores permitiram sua participação. 

Queremos saber a eficácia do uso de um blog na melhoria do processo de ensino-

aprendizagem na disciplina de Biologia da 2ª série do Ensino Médio da Escola de Ensino 

Médio _________________. 

Caso concorde em colaborar com esta pesquisa, fará uso do blog educacional que 

abordará temáticas previstas para a disciplina de Biologia da 2ª série, sob orientação/ 

mediação do pesquisador mestrando Prof. Antonio Irio Coelho de Souza; antes e 

posteriormenteao uso do blog, responderá a questionários/entrevistas, a fim de coletar 

informações que indicarão a eficácia ou não desta ferramenta como recurso pedagógico para 

ser utilizado na disciplina de Biologia.  

 Esclareço, que sua participação não é obrigatória e, a qualquer momento, 

poderás desistir e solicitar conversar com o pesquisador sobre o que lhe incomodou ou 

comunicar seus pais ou responsáveis. Tal recusa não acarretará prejuízos na sua relação com o 

pesquisador ou com a escola que estuda.  

Em se tratando dos riscos possíveis vinculados a sua participação na pesquisa, 

estes poderão estar relacionados a superação das próprias dificuldades de aprendizagem de 

forma compartilhada com os demais colegas da turma da 2ª série, fato que poderá causar certa 

timidez ou constrangimento em se expor. Saliento, que tudo foi planejado para minimizar tais 

riscos na sua participação, porém se sentir desconforto emocional, dificuldade ou desinteresse 
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poderá interromper a participação e, se houver interesse em conversar com o pesquisador, este 

estará disponível para esclarecimentos.  

A sua participação poderá lhe proporcionar experiências de aprendizagens 

interativas com os demais colegas da sua turma, além da compreensão sobre o uso do blog 

para melhoria do processo de ensino-aprendizagem de Biologia.  

Contudo, não precisará participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu, não 

terá problema em se recusar a participar ou desistir. 

Ninguém saberá identificar o que você respondeu na pesquisa, nem mesmo seus 

pais ou cuidadores. Os resultados da pesquisa serão publicados, mais sem identificar os 

sujeitos participantes da pesquisa, garantindo o anonimato. 

Quando a pesquisa for concluída, seus resultados, análises e considerações serão 

apresentadas no âmbito escolar para os sujeitos envolvidos, acrescentando-se o convite aos 

gestores e coordenadores escolares, Professores Coordenadores de Área (PCA), pais e/ ou 

responsável(is). 

A participação na pesquisa não gera remuneração. Em estudos similares a 

presente pesquisa, os participantes puderam contribuir através da exposição/ relato de suas 

experiências, e certamente sua participação também contribuirá com esta investigação na 

perspectiva de melhorar o ensino e aprendizagem de Biologia. As suas respostas não serão 

divulgadas de forma a possibilitar sua identificação, sendo esta totalmente preservada. Além 

disso, estará recebendo uma cópia deste termo onde consta o número do celular do 

pesquisador principal, podendo tirar dúvidas agora ou a qualquer momento. 

O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos da UECE, que funciona na Av. Dr. Silas Munguba, 1700, 

Campus do Itaperi, Fortaleza-CE, telefone (85)3101-9890, email cep@uece.br. Se necessário, 

você poderá entrar em contato com esse Comitê o qual tem como objetivo assegurar a ética na 

realização das pesquisas com seres humanos.  

 

 

__________________________________________________ 
PROF. ANTONIO IRIO COELHO DE SOUZA 

Pesquisador responsável - Celular (88) 99902 4525 
E-mail: antonioirio@yahoo.com.br 

Mestrando do PROFBIO 
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Eu, _____________________________________________________ aceito participar da 

Pesquisa “O USO DO BLOG COMO FERRAMENTA DE SUPORTE NO PROCESSO 

DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO”, que tem o 

objetivo analisar a eficácia do uso do blog na melhoria do processo de ensino-aprendizagem 

na disciplina de Biologia, na 2ª série da Escola de Ensino Médio _________________. 

Compreendias coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer. Entendi que posso dizer 

“sim” e participar, mais que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir, que ninguém 

vai ficar chateado ou furioso. Não tenho dúvidas.  

Recebi uma cópia deste termo de assentimento, li e concordo em participar da 

pesquisa. 

 

Iguatu - CE, ____ de ___________________de 2018. 

 

 

Nome do Aluno e Assinatura Acima 
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APÊNDICE F – Questionário para Avaliar Aprendizagem 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA 

 

PROJETO: O USO DO BLOG COMO FERRAMENTA DE SUPORTE NO PROCESSO DE  

ENSINO-APRENDIZAGEM EM BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO 

 

 

 

 

1) O coração é uma bomba que impulsiona o sangue por todo o corpo pelos vasos sanguíneos. Para 

isso se faz necessário que o coração possua cavidades em seu interior por onde o sangue circula. 

Sendo assim, quantas cavidades o coração possui? 

a) 2     b) 3    c) 4    d) 5 

 

2) O lado esquerdo do coração recebe sangue vindo dos pulmões. Esse sangue é trazido para o coração 

por meio das veias pulmonares. Sendo assim, o lado esquerdo do coração passou a ser rico em que tipo 

de substância? 

a) glicose.    b) adrenalina.    c) gás oxigênio.   d) gás carbônico. 

 

3) Quando nos sentimos doente buscamos o médico para tratamento adequado. Geralmente, o médico 

solicita uma bateria de exames de sangue aos seus pacientes para tentar detectar a causa da doença. 

Para realização desses exames se faz necessário retirar um pouco de sangue venoso de uma das veias 

do braço.  O sangue venoso é rico em que tipo de gás? 

a) Oxigênio.    b) carbônico.    c) nitrogênio.    d) monóxido de carbono. 

 

4) Infarto no miocárdio é uma das principais causas de morte em humanos.  Ela se dá pela interrupção 

dos vasos sanguíneos que irrigam o coração (veja a figura abaixo), impedindo assim, a chegada de 

oxigênio ascélulas do coração. Que vaso sanguíneo é responsável por irrigar ocoração e transportar 

oxigênio para suas células? 

 

RESPOSTA: 

Nome: __________________________________________________________Série: 2ª  

Prof.: ________________Pós-teste 

RESPOSTA: 

RESPOSTA: 
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a) Veia jugular. 

b) Veia femoral. 

c) Artéria braquial. 

d) Artéria coronária. 

 

 

5) Uma das etapas do percurso do sangue no coração é chamada de pequena circulação. Ela tem esse 

nome devido o sangue sair do coração e em seguida voltar. Que item representa a pequena circulação? 

a) Coração – rim – coração.  c) Coração – fígado – coração. 

b) Coração – corpo – coração.  d) Coração – pulmão – coração. 

 

6) Qual a finalidade do sangue ir do coração aos pulmões por meio da artéria pulmonar? 

a) Filtrar o sangue para retirar o ácido úrico. 

b) Receber nutrientes como os carboidratos. 

c) Trocar o gás carbônico por oxigênio, processo conhecido como hematose. 

d) Trocar o gás nitrogênio pelo gás carbônico, processo conhecido como fotossíntese. 

 

 

7) Uma paciente chegou ao hospital passando muito mal e um médico prontamente a examinou e a 

medicou. Mais tarde o médico chegou à paciente e disse: você escapou por pouco, sua pressão chegou 

a 220 por 100 mm Hg, mas conseguimos estabilizar. Ainda bem que seus vasos sanguíneos são bem 

fortes, o que ajudou a evitar um derrame cerebral. O médico estava se referindo a um vaso sanguíneo 

específico do organismo que é resistente a pressão, claro que essa resistência tem um limite e depende 

de pessoa para pessoa. Esse vaso sanguíneo só resiste essa pressão elevada devido ele ter muito tecido 

muscular em sua estrutura, tornando-o forte o suficiente para resistir muita pressão. Essa característica 

é atribuída a que vaso sanguíneo? 

a) Veia.     b)  Artéria.     c)  Vênula.      d) Linfático. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Vasos que irrigam o músculo cardíaco. 

RESPOSTA: 

RESPOSTA: 

RESPOSTA: 

RESPOSTA: 
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Observe a figura abaixo e responda as questões 8 e 9. 

 

 

 

8) Que número representa a localização da valva tricúspide? 

a) 1.       b) 2.      c) 3.      d) 4. 

 

9) Que número indica a artéria aorta? 

a) 1.       b) 3.      c) 4.       d) 5. 

 

10) Existem no sangue diversas substâncias dentre elas: água, sais minerais, carboidratos, inclusive 

células que desempenham diversas funções no organismo. Uma célula em especial é responsável por 

transportar o gás oxigênio pela corrente sanguínea. Quando os níveis dessa célula estão baixos no 

sangue a pessoa sente fraqueza, sonolência e até déficit de aprendizagem na escola, pois a falta de 

oxigênio diminui a produção de energia. Que célula do sangue é responsável por transportar o gás 

oxigênio? 

a) Hemácia. 

b) Plaquetas. 

c) Leucócitos. 

d) Hepatócitos. 

 

11) É comum ouvir que as pessoas viviam mais antigamente e que não tinham tantas mortes, como o 

infarto. Perceba que antigamente as pessoas trabalhavam mais em serviços considerados “pesados”, 

como exemplo, arrancar “toco” na roça, e tinham em sua rotina alimentar uma concentração total ou 

maior de produtos naturais. Atualmente, um número considerável de pessoas trabalha sentado, 

geralmente exercendo serviços de escritório, e inseriram em sua alimentação comidas ricas em 

carboidratos e gorduras. Comparando as duas realidades, o que se pode concluir sobre o fato de hoje 

estarem morrendo mais pessoas de infarto? 

a) Não há explicação plausível para esse fato. 

RESPOSTA: 

RESPOSTA: 

RESPOSTA: 



126 

 

b) A alimentação das pessoas antigamente era menos saudável. 

c) O sedentarismo e uma má alimentação podem ser responsáveis pelo infarto. 

d) Os cuidados com a alimentação saudável é o suficiente para evitar o infarto. 

 

12) Em repouso a nossa frequência cardíaca fica em torno de 75 bpm. Enquanto que quando nos 

exercitamos nossa frequência cardíaca pode chegar a 110 bpm. Por que a nossa frequência cardíaca 

aumenta quando estamos nos exercitando? 

a) Incentivar a pessoa a correr. 

b) Para transportar mais sangue para o sistema digestório. 

c) É uma característica psicológica que a pessoa apresenta, ou seja, não há necessidade do 

coração aumentar os batimentos cardíacos em um exercício. 

d) Porque o sistema circulatório é responsável por transportar oxigênio e nutrientes para as 

células musculares, a fim de que a pessoa possa produzir mais energia. 

 

13) Um paciente entrou as pressas em uma sala de cirurgia para desobstrução de um vaso sanguíneo 

do coração. Mas, para isso se faz necessário a introdução de um cateter na veia próxima a virilha do 

lado esquerdo. Esse cateter deverá percorrer todas as estruturas do coração até chegar ao local do vaso 

obstruído que sai da aorta. Descreva todas essas estruturas incluindo cavidades do coração, valvas, 

órgão, artérias e veias. Use como apoio a figura da questão 14. 

a) Veia cava superior e inferior – átrio direito – valva tricúspide – ventrículo direito – valva 

semilunar – artéria pulmonar – pulmões – veias pulmonares – átrio esquerdo – valva mitral – 

ventrículo esquerdo – valva semilunar – artéria aorta.  

b) Veia cava superior e inferior – átrio direito – valva tricúspide – átrio esquerdo – valva 

semilunar – artéria pulmonar – pulmões – veias pulmonares – ventrículo direito – valva mitral – 

ventrículo esquerdo – valva semilunar – artéria aorta. 

c) Veia cava superior e inferior – átrio direito – valva mitral – ventrículo direito – valva 

semilunar – artéria pulmonar – pulmões – veias pulmonares – átrio esquerdo – valva tricúspide – 

ventrículo esquerdo – valva semilunar – artéria aorta. 

d) Artéria pulmonar – átrio direito – valva tricúspide – ventrículo direito – valva semilunar – 

Veia cava superior e inferior – pulmões – artéria aorta – átrio esquerdo – valva mitral – ventrículo 

esquerdo – valva semilunar – veias pulmonares. 

 

 

14) O filme “Quase deuses” retrata de uma cirurgia inédita em um bebê que apresenta a síndrome do 

bebê azul. Esse nome refere-se ao fato do bebê apresentar uma coloração azulada. De acordo com o 

filme um dos problemas desse bebê é que ele apresenta uma fístula entre o átrio direito e o átrio 

esquerdo (veja a figura abaixo). Isso significa que parte do sangue venoso rico em gás carbônico em 

RESPOSTA: 

RESPOSTA: 

RESPOSTA: 
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vez de ir para os pulmões é desviada para o átrio esquerdo. Esse desvio resulta na mistura de sangue 

venoso com sangue arterial. O resultado desse problema congênito é um bebê extremamente 

debilitado, com baixa oxigenação no sangue e coloração azulada.  

 

 

 

 

Para solucionar o problema da síndrome do bebê azulado foi desenvolvida uma técnica inovadora 

testada primeiramente em um cão e posteriormente feita em um bebê com essa síndrome.  Que técnica 

seria viável para solucionar o problema da síndrome do bebê azul? 

a) Abrir mais a valva mitral a fim de passar mais sangue. 

b) Obstruir a valva tricúspide para impedir a passagem de sangue. 

c) Desviar parte do sangue da artéria aorta para o pulmão a fim de ser oxigenado. 

d) Desviar parte do sangue da artéria pulmonar para o pulmão a fim de ser oxigenado. 

 

Leia atentamente as informações abaixo e responda as questões 15 e 16. 

Primeira pessoa. 

Um estudante de 15 anos, esportista, saudável, massa corpórea de 62 kg e com frequência cardíaca 70 

batimentos por minutos em repouso. Não apresenta estresse emotivo. 

 

Segunda pessoa. 

Uma adolescente de 14 anos, massa corpórea de 63 kg, aparentemente saudável e com frequência 

cardíaca de 130 batimentos por minutos em repouso. Não apresenta estresse emotivo.  

 

Figura 3 – Coração humano com fístula. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

RESPOSTA: 
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Terceira pessoa. 

Um jovem de 16 anos, massa corpórea 65 kg, jogador de futebol com frequência cardíaca de 130 

batimentos por minutos quando corre em direção ao gol. Apresenta estresse emotivo.  

 

15) Baseado nas informações acima que pessoa(s) possivelmente apresenta(m) problema(s) 

cardíaco(s). 

a) A primeira pessoa. 

b) A segunda pessoa. 

c) A terceira pessoa. 

d) A segunda e terceira pessoas. 

 

16) Marque o item que ajuda a justificar sua resposta. 

a) Apresenta estresse emotivo. 

b) A pessoa está com pneumonia. 

c) Apresenta batimentos acima do normal em repouso. 

d) Apresenta batimentos abaixo do normal em repouso. 

 

17) É comum vermos jovens se alimentando de batatas fritas, sanduíches, refrigerantes, sorvetes e 

tantas coisas mais. Constantemente são sugeridas aos jovens mudanças de hábitos alimentares visando 

mantê-los saudáveis, dentre as sugestões são comuns: se alimente de frutas e verduras; coma um 

pouco de salada; troque o refrigerante por suco. A alerta se deve a presença de substâncias que fazem 

mal a saúde nas comidas industrializadas, afetando principalmente o coração. Indique duas dessas 

substâncias e os problemas que podem causar a saúde. 

Substância Problema de saúde 

1.  

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTA: 

RESPOSTA: 
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APÊNDICE G – Questionário para Avaliar Viabilidade do Blog 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE VIABILIDADE DO BLOG 

 

1) Seu principal acesso à internet? 

É em casa. 

É na casa de parentes ou amigos. 

É na escola. 

É nos dados móveis do meu aparelho celular.  

Não tenho acesso à internet.                                          Se você marcou esse item, informe o motivo 

 principal:_____________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) Que aparelho você utilizou para acessar o blog? (Obs.: só responda esse item caso tenha 

acessado o blog) 

Somente Celular. 

Somente notebook. 

Celular e notebook. 

Outro.                                    Se você marcou esse item, informe o(s) outro(s) aparelho(s):____ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3) O blog foi importante para o seu aprendizado sobre sistema circulatório? 

Muito importante. 

Importante. 

Pouco importante. 

Não é importante.                        Se você marcou esse item, informe o motivo principal:____________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4) Em média, quantas vezes você acessou o blog por semana? 

 

5) Você fez leitura dos conteúdos (texto) do blog? 

Fiz leitura de todo o material. 

Fiz leitura da maior parte do material. 
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Fiz leitura de pouca parte do material. 

Não fiz leitura do material.                                Se você marcou esse item, informe o motivo principal: 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6) Você assistiu aos vídeos disponibilizados no blog? 

Assisti a todos os vídeos.  

Assisti a maior parte dos vídeos. 

Assisti a poucos vídeos. 

Não assisti aos vídeos.                                Se você marcou esse item, informe o motivo principal: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7) Quantos vídeos você não conseguiu visualizar nenhuma vez? 

 

8) Quantas imagens você não conseguiu visualizar nenhuma vez? 

 

9) Você leu as postagens dos colegas? 

Fiz leitura de todas as postagens. 

Fiz leitura da maior parte das postagens. 

Fiz leitura de pouca parte do material. 

Não fiz leitura do material.                                  Se você marcou esse item, informe o motivo principal: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10) Você acha importante que o blog seja inserido na escola como ferramenta para melhorar o 

aprendizado? 

Muito importante. 

Importante. 

Pouco importante. 

Não é importante.                                       Se você marcou esse item, informe o motivo principal:____ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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11) Qual atividade proposta pelo blog contribuiu para promoção de aprendizagem significativa 

sobre o sistema circulatório? Em seguida justifique de que forma foi essa contribuição. 

Primeira resposta:___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Segunda resposta: ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

12)  Qual(is) vantagem(ns)/potencialidade(s) do uso do blog no ensino de Biologia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13) Qual(is) o(s) desafio(s) no uso do blog para ajudar na aprendizagem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO!!! 
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APÊNDICE H – Plano de Aula do dia 28 de Novembro de 2018 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA 

PROJETO  

USO DO BLOG COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO 

PLANO DE AULA 

BIOLOGIA 

 

Prof.: Irio Coelho   Turma: 2ª A   Turno: Manhã 

Conteúdo: Circulação 

Detalhamento do conteúdo: Sistema circulatório; Circulação linfática; O sangue; Doenças 

cardiovasculares. 

Carga horária: 3h/a 

 

Objetivos de aprendizagem 

Compreender o funcionamento do sistema circulatório; 

Identificar as causas de situações problemas que envolvam a circulação; 

Relacionar adequadamente as medidas preventivas do sistema circulatório. 

 

Estratégias pedagógicas 

• Aula expositiva dialógica com exemplos contextualizados. 

• Leitura em grupo; 

• Aula prática demonstrativa (boneco anatômico). 

Passo a passo: 

1. Frequência; 

2. Aplicação do pré-teste; 

3. Leitura em grupo do texto introdutório: “Paciente passando por procedimento com uso 

do desfibrilador”; 

4. Apresentar indagações sobre o assunto com possíveis respostas: “De que é composto o 

sangue? Como ele circula em nosso organismo? Qual a relação entre o sistema circulatório e 

os outros sistemas do organismo, como o digestório e o respiratório”; 
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5. Explanação do conteúdo com exemplos contextualizados e uso do boneco anatômico 

para demonstração do sistema circulatório; 

5.1 Falar sobre o que o sangue transporta; 

5.2 Anatomia do coração; 

5.3 Leitura em grupo de texto sobre Estetoscópio e Eletrocardiógrafo; 

5.4 Circulação sistêmica e pulmonar; 

5.5 Pressão arterial; 

5.6 Artérias, veias e capilares sanguíneos; 

5.7 Circulação linfática; 

5.8 Sangue – Hemácias, Leucócitos e Plaquetas; 

5.9 Doenças cardiovasculares. 

6. Leitura em grupo do texto “Prevenir é fundamental!”; 

7. Apresentação do blog. 

 

Ambientes necessários: Sala de aula. 

Material(is) 

Pincel, quadro branco, apagador, livro didático, boneco anatômico, notebook, Data Show. 

 

Avaliação 

Resolução coletiva das perguntas lançadas durante a aula. 

 

Referência 

LINHARES, S.; GEWANDSZNAJDER, F.; PACCA, H. Biologia Hoje. 3. ed. São Paulo: 

Ática, 2016. 

Execução: 

28 de Novembro de 2018. 
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APÊNDICE I – Plano de Aula do dia 06 de Dezembro de 2018 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA 

PROJETO  

USO DO BLOG COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO 

PLANO DE AULA 

BIOLOGIA 

 

Prof.: Irio Coelho   Turma: 2ª A   Turno: Manhã 

Conteúdo: Circulação 

Detalhamento do conteúdo: Sistema circulatório; Circulação linfática; O sangue; Doenças 

cardiovasculares. 

Carga horária: 3h/a 

 

Objetivos de aprendizagem 

Compreender o funcionamento do sistema circulatório; 

Identificar as causas de situações problemas que envolvam a circulação; 

Relacionar adequadamente as medidas preventivas do sistema circulatório; 

Entender como se usa os recursos que o blog oferece. 

 

Estratégias pedagógicas 

• Aula expositiva dialógica. 

• Leitura em grupo; 

• Revisão do conteúdo e dúvidas; 

• Demonstração e utilização do conteúdo do blog bem como dos seus recursos didáticos 

e atividades; 

• Acessar o blog através dos celulares para orientá-los sob seu uso por meio deste 

recurso tecnológico que eles dispõem. 

Passo a passo: 

8. Frequência; 

9. Leitura em grupo do texto “Prevenir é fundamental!”; 
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10. Revisão do conteúdo e esclarecimentos de dúvidas que poderão surgir ao longo da 

aula; 

11. Uso do blog e seus recursos didáticos. 

 

Ambientes necessários: Laboratório de informática com internet 

Material(is) 

Pincel, quadro branco, apagador, livro didático, computadores com internet, celular, smart 

TV, notebook e Data Show. 

 

Avaliação 

Resolução coletiva das perguntas lançadas durante a aula. 

 

Referência 

Blog Fisiologia Cardíaca Interativa. Disponível em: 

<http://fisiologiacardiacainterativa.blogspot.com/> Acesso em: 03 dez 2018.  

 

LINHARES, S.; GEWANDSZNAJDER, F.; PACCA, H. Biologia Hoje. 3. ed. São Paulo: 

Ática, 2016. 

Execução: 

06 de Dezembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fisiologiacardiacainterativa.blogspot.com/
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APÊNDICE J – Plano de Aula do dia 11 de Dezembro de 2018 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA 

PROJETO  

USO DO BLOG COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO 

 

PLANO DE AULA 

BIOLOGIA 

 

Prof.: Irio Coelho   Turma: 2ª A   Turno: Manhã 

Conteúdo: Circulação 

Detalhamento do conteúdo: Sistema circulatório; Circulação linfática; O sangue; Doenças 

cardiovasculares. 

Carga horária: 1h/a 

 

Objetivos de aprendizagem 

Compreender o funcionamento do sistema circulatório; 

Identificar as causas de situações problemas que envolvam a circulação; 

Relacionar adequadamente as medidas preventivas do sistema circulatório; 

Utilizar o blog e seus recursos como ferramenta de aprendizagem. 

 

Estratégias pedagógicas 

• Aula expositiva dialógica com revisão do conteúdo e dúvidas; 

• Utilização do conteúdo do blog bem como dos seus recursos didáticos e atividades; 

• Acessar o blog através dos celulares. 

Passo a passo: 

12. Frequência; 

13. Revisão do conteúdo e esclarecimentos de dúvidas que poderão surgir ao longo da 

aula; 

14. Uso do blog e seus recursos didáticos. 

 

Ambientes necessários: Laboratório de informática com internet 
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Material(is) 

Pincel, quadro branco, apagador, livro didático, computadores com internet, celular, smart 

TV, notebook e Data Show. 

 

Avaliação 

Resolução coletiva das perguntas lançadas durante a aula. 

 

Referência 

Blog Fisiologia Cardíaca Interativa. Disponível em: 

<http://fisiologiacardiacainterativa.blogspot.com/> Acesso em: 03 dez 2018.  

 

LINHARES, S.; GEWANDSZNAJDER, F.; PACCA, H. Biologia Hoje. 3. ed. São Paulo: 

Ática, 2016. 

Execução: 

11 de Dezembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fisiologiacardiacainterativa.blogspot.com/
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APÊNDICE K – Produto 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA 

PROJETO  

USO DO BLOG COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO 

 

Produto: Blog intitulado “Fisiologia Cardíaca Interativa”. 

Endereço eletrônico: <https://fisiologiacardiacainterativa.blogspot.com/>. Acesso em: 16 set. 

2019. 

Apoio Financeiro: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

 

1. Página Inicial “Por que estudar?” 
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2. Tópico 1 “A importância do Sistema Circulatório” 
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3. Tópico 2 “Coração, Vaso Sanguíneo e Sangue” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
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4. Tópico 3 “Percurso do Sangue pelo Coração” 
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5. Tópico 4 “Eletrocardiograma e Varizes 
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