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RESUMO 

As Tecnologias da informação e comunicação (TIC) nos últimos anos são muito utilizadas 

pela maioria da população pelo fato de serem ferramentas de fácil acesso e de uso contínuo. 

Fazer uso de recursos digitais no âmbito educacional facilita o processo de ensino-

aprendizagem, pois permite que o ensino ocorra de forma participativa, motivadora e 

interativa. No Ensino de Biologia, geralmente os professores ministram aulas teóricas e 

raramente realizam aulas práticas, principalmente em relação aos conteúdos de histologia. Em 

vista disso, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver um software para celular 

intitulado atlas histológico digital. Para a criação da ferramenta tecnológica, inicialmente as 

professoras de duas escolas foram entrevistas e que, a partir do diagnóstico realizado com os 

conteúdos principais de histologia no Ensino Médio, foi que selecionou-se os órgãos e tecidos 

que iriam fazer parte do Atlas digital, em seguida utilizando a Metodologia DADI 

(Definição/Arquitetura/Design/Implementação), foi criado o software e disponibilizado para 

uso no celular. Os resultados obtidos evidenciaram opiniões positivas das professoras, as 

quais reconheceram a importância de um recurso tecnológico para o Ensino de Histologia, 

devido aos problemas enfrentados na escola, onde o principal deles é a ausência de 

microscópios, bem como utilizar uma ferramenta acessível que está inserida no cotidiano dos 

alunos. Com os principais motivos alegados pelos professores ausências de condições ideais 

da escola, falta de disponibilização de materiais didáticos, falta de interesse dos alunos, salas 

superlotadas, entre outras problemáticas que favorecem a não realização de aulas práticas. A 

criação de uma ferramenta tecnológica possibilita estratégias diferenciadas que podem ser 

utilizadas pelos professores no Ensino de Biologia, visto que é um recurso que proporciona a 

interação e contribui para a formação de um cidadão crítico.  

Palavras-chave: Educação. Histologia. Tecnologias da Informação e comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Information and Communication Technologies (ICT) in recent years are widely used by the 

majority of the population because they are easy to access and continuous use tools. Making 

use of digital resources in the educational context facilitates the teaching-learning process, as 

it allows teaching to take place in a participative, motivating and interactive way. In Teaching 

Biology, teachers generally teach theoretical classes and rarely perform practical classes, 

mainly in relation to histology contents. In view of this, the present work aimed to develop a 

software for cellular called digital histological atlas. For the creation of the technological tool, 

initially the teachers of two schools were interviewed and that, based on the diagnosis made 

with the main contents of histology in High School, it was selected the organs and tissues that 

would be part of the digital Atlas, Then using the DADI Methodology (Definition / 

Architecture / Design / Implementation), the software was created and made available for use 

in the mobile phone. The results obtained evidenced positive opinions of the teachers, who 

recognized the importance of a technological resource for the Teaching of Histology, due to 

the problems faced in the school, where the main one is the absence of microscopes, as well 

as to use an accessible tool that is inserted In the students' daily lives. With the main reasons 

alleged by the teachers absence of ideal conditions of the school, lack of availability of 

teaching materials, lack of interest of the students, overcrowded rooms, among other problems 

that favor the non performance of practical classes. The creation of a technological tool allows 

differentiated strategies that can be used by teachers in Biology Teaching, since it is a 

resource that provides interaction and contributes to the formation of a critical citizen.  

Keywords: Education. Histology. Information and communication technologies. 
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1 INTRODUÇÃO 

A propagação das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) no mundo e 

sobretudo, em nosso país, tem possibilitado transformações, nos diversos setores da 

sociedade, inclusive no contexto educacional. Dessa forma, tem sido intensificada a 

necessidade de novas práticas no processo de ensino e aprendizagem, sendo fundamental que 

o professor desenvolva novas estratégias de ensino e utilize essas ferramentas didáticas, de 

forma criativa, participativa de modo que valorize as ideias dos alunos (KENSKI, 2012). 

  Várias tecnologias podem ser empregadas nas atividades educativas, dentre as quais 

destacam-se computadores, internet, TV, celular, imagens com animações, músicas, jogos, 

celulares, tablets, notebook (ROSA, 2000). Esses recursos quando adicionados no ensino de 

Biologia, podem promover experiências no contexto educacional, pois contribuem para a 

construção do conhecimento sobre processos biológicos e científicos, proporcionando ao 

aluno a aproximação tanto da realidade da vida, quanto da sua capacidade de transformação 

pessoal (SILVA et al., 2016). 

O ensino de Histologia tem como finalidade o estudo dos tecidos que é um grupo de 

células morfofuncionalmente semelhantes que trabalham em cooperação e constituem os 

diversos órgãos, desde a sua formação, estrutura e funcionamento. Como também as células 

juntamente com a matriz extracelular conferem aos tecidos resistência e elasticidade 

(ALBERTS et al., 2004).  

Embora seja fundamental a inserção desses recursos tecnológicos nas aulas, ainda 

existem dificuldades que são enfrentadas pelos professores, as quais afetam tanto a 

compreensão como associação dos conteúdos por parte dos alunos. Existem alguns estudos 

que pontuam esses obstáculos, como por exemplo, Silveira (2012) verificou em cinco escola 

de Manaus, que a maioria dos professores ministram aulas expositiva de histologia, de modo 

que utilizam apenas o datashow e livro didático como apoio metodológico. Já Carmo (2005), 

observou que durante as aulas, os alunos eram sujeitos passivos com grande dificuldade por 

meio das aulas exclusivamente expositivas não dialogadas. Tal problemática inicia nas series 

finais do Ensino Fundamental base e se estende ao Ensino Médio, este fato, associa-se a falta 

de laboratório bem como, aulas atrativas. Como afirma Lima et al., (2016) as dificuldades 

impostas pelos professores basicamente, são a falta de recursos e de material didático 

adequado, falta de laboratório, lâminas de boa qualidade, o que limita a realização de aulas 

interessantes que cativem os alunos. 
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Entretanto, mesmo que a escola não disponibilize de espaço físico bem estruturado 

para a realização de aulas práticas, o professor não deve ficar limitado as aulas expositivas, 

visto que se torna uma aula desmotivante para os alunos. Assim, por mais simples que seja a 

atividade prática, para o aluno se torna uma experiência desafiadora, o que lhe permite 

relacionar os fatos, organizar e interpretar os dados (KRASILCHIK, 2008). 

  Com o grande avanço tecnológico que tem influenciado fortemente a aprendizagem, 

possibilita uma diversidade de estratégias que podem ser realizadas no Ensino da Biologia 

(SOUZA; LIMA; GIANOTTO, 2012). Nessa perspectiva, o uso das TIC em sala de aula 

possibilitam a construção do conhecimento por meio da interação, colaboração e motivação 

dos alunos permitindo adquirir autonomia no processo de aprendizagem, em diferentes 

ambientes escolares (FERREIRA, 2008). 

  Assis e Bittencourt (2002) apontam que o uso de recursos tecnológicos em sala de aula 

possibilitam a exibição do conteúdo de forma atrativa com uma aula mais interessante, 

dinâmica e prazerosa, as quais incentivam e estimulam os estudantes em assimilar os 

conceitos trabalhados proporcionando uma aproximação entre o objeto de estudo e o aluno 

(MACHADO; VIEIRA; MEIRELLES, 2012). Apesar da importância da utilização de 

ferramentas didáticas para o ensino de Biologia, não há evidências na literatura para o uso de 

software no campo específico da histologia.  

  Um dos recursos que contribui para o Ensino de Biologia, que pode ser utilizado ao 

explorar os conteúdos de histologia é o atlas digital, um recurso que aproxima o leitor do real 

permitindo a visualização de imagens de qualidade, com boa iluminação e foco. Tal 

ferramenta, evidencia as estruturas histológicas, em diferentes colorações e aumento, assim 

como possibilita associações do órgão com a histologia.  

  Nesse sentido, o presente estudo visa o desenvolvimento de um software intitulado 

Atlas histológico digital voltado para as Ciências Naturais, abordando em maior escala 

estruturas histológicas para o ensino de Biologia. A necessidade para a criação de um recurso 

tecnológico, parte das dificuldades relatadas pelos professores no presente estudo, como 

também possibilita a renovação metodológica e auxilio no processo de ensino-aprendizagem 

relacionados aos conteúdos de histologia. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Ensino de Biologia 

A Biologia é uma das disciplinas que está inserida nas áreas das Ciências da Natureza 

e que tem a finalidade de estudar a vida, a sua diversidade, as interações e as adaptações, ou 

seja, uma infinidade de informações, que ao decorrer dos dias progride e se atualiza com o 

avanço da tecnologia e a rapidez de divulgação das informações (SILVA et al, 2016). O 

Ensino de Biologia, especificamente, é abordado nos Parâmetros Curriculares Nacionais para 

o Ensino Médio (PCNEM) (BRASIL, 1999), com o intuito de mediar a construção de 

currículos levando em consideração, assuntos atuais relacionados às transformações 

econômicas e tecnológicas. 

  Quanto aos conhecimentos de Biologia, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) 

colocam que os modelos de experimentos na ciência podem explicar o que é possível observar 

diretamente e indiretamente (BRASIL, 1997). Contudo, é necessário que haja uma relação 

entre a teoria e a prática, onde o papel do professor é orientar, tornando-se mediador com o 

intuito de motivar o aluno a descobrir novos conceitos a partir de seus conhecimentos prévios. 

Num mundo como o atual, de tão rápidas transformações e de tão 

difíceis contradições, estar formado para a vida significa mais do que 

reproduzir dados, determinar classificações ou identificar símbolos. 

Significa: saber se informar, comunicar-se, argumentar, compreender e agir; 

enfrentar problemas de diferentes naturezas; participar socialmente, de forma 

prática e solidária; ser capaz de elaborar críticas ou propostas; e, 

especialmente, adquirir uma atitude de permanente aprendizado (BRASIL, 

2002, p. 9). 

O olhar da disciplina de Biologia pelos alunos é como algo muito complexo, com uma 

infinidade de denominações de difícil compreensão. Assim, é papel do professor e no âmbito 

educacional, investigar e procurar entender onde estão as principais dificuldades no 

entendimento desta disciplina, para que assim, sejam realizadas estratégias didáticas que 

visem a melhoria do desempenho dos alunos (BARBOSA NETO et al., 2016). Krasilchik 

(1987, p. 52), ressalta que: “para muitos alunos, aprender ciências é decorar um conjunto de 

normas, fórmulas, descrições de instrumentos, substâncias e enunciados de leis”.  

  Neste sentido, compreende-se que para o ensino de Biologia é necessário ter uma 

variedade de estratégias didáticas, pois cada situação exige uma solução própria. Isso remete a 

importância de analisar as estratégias de como o professor explora os conteúdos, tendo em 

vista que dependendo do assunto, é preciso aprimorá-lo a uma forma de ensino que melhor 

facilite a compreensão dos alunos (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1992; KRASILCHIK, 2005). 
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De acordo com Borges e Lima (2007, p. 166), “o Ensino de Biologia se organiza ainda 

hoje de modo a privilegiar o estudo de conceitos, linguagem e metodologias desse campo do 

conhecimento, tornando as aprendizagens pouco eficientes para interpretação e intervenção na 

realidade”. Nos dias de hoje, onde vários recursos tecnológicos podem ser utilizados em sala 

de aula, é mais prazeroso para o aluno ter um Ensino de Biologia com aulas dialogadas, 

motivadoras e dinâmicas, ou seja, aulas que despertem o interesse e que levem os estudantes a 

desenvolverem posturas críticas. 

 

2.2 Obstáculos no Ensino de Histologia 

A Biologia deve ser uma disciplina de relevância na educação, mas para isso é 

necessário um ensino de qualidade para não se tornar irrelevante e pouco atraente para os 

estudantes. Do ponto de vista de CARLAN et al., (2013) consideram que a maioria do saber 

científico é transmitido pelos professores de maneira vaga, que consequentemente os alunos 

esquecem o que foi aprendido rapidamente. 

  Na literatura, existem inúmeros trabalhos que relatam as dificuldades de ensino e 

aprendizagem no Ensino de Biologia, dentre as quais se destacam a natureza abstrata dos 

conceitos e fenômenos biológicos e a complexidade do processo de construção relacionado 

aos conhecimentos científicos. Além dos alunos apresentarem bastante dificuldades em lidar 

com conteúdos muito extensos e abordados sem nenhum recurso didático além do livro 

(ÇIMER, 2012). 

  No ensino de conteúdos histológicos, Carmo (2005) aponta que os problemas 

começam no ano finais do Ensino fundamental e a situação se agrava no Ensino Médio, em 

que as aulas em laboratório são raras. Em geral, essa problemática está associada ao tempo e 

ao esforço do professor para realizar aulas práticas, e que acabam sendo substituídas apenas 

por aulas expositivas. O Ensino de Histologia baseado apenas em aulas teóricas possibilitam 

que os estudantes vivenciem o processo de ensino e aprendizagem de forma passiva, não 

sendo estimulados a desenvolverem conhecimentos, bem como técnicas e habilidades de 

observação e análise microscópica (BUTTOW; CANCINO, 2008). 

  Segundo Silveira (2012), ao analisar as condições para Ensino de Histologia em cinco 

escolas públicas na cidade de Manaus, relatou que grande parte dos professores de Biologia 

utilizam aula expositiva com uso do datashow e do livro didático para ensinar conteúdos de 

Histologia aos estudantes do Ensino Médio. Contudo, o livro abrange o conteúdo de maneira 
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vaga e superficial e, mesmo assim, muitas vezes é o único recurso utilizado pelo professor na 

elaboração das aulas (MORENO, 2007). 

  A grande dificuldade encontrada pelos professores do Ensino Médio é a escassez de 

recursos e de material didático, salas super lotadas, falta de tempo, falta de carga horária para 

a preparação de aulas práticas, falta de laboratório, lâminas de boa qualidade, salário defasado 

que consequentemente os professores trabalham em mais de uma escola o que limita a 

realização de aulas interessantes que cativem os alunos. Por mais simples que seja a atividade 

prática, para o aluno se torna uma experiência desafiadora, o que lhe permite relacionar os 

fatos, organizar e interpretar os dados (KRASILCHIK, 2008; LIMA et a., 2016). 

  Nesse contexto, ensinar histologia é um desafio para o professor, sendo fundamental 

realizar práticas para tornar suas aulas mais significativas e atrativas para os alunos. Dessa 

forma, o uso de estratégias metodológicas alternativas pode despertar o interesse dos alunos 

pela disciplina, e consequentemente, facilitar a compreensão dos conteúdos (KUPSKE et al., 

2012). 

 

2.3 Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

Segundo Lima Júnior (2005, p. 15)  

A tecnologia consiste em: [...] um processo criativo através do qual o 

ser humano utiliza-se de recursos materiais e imateriais, ou os cria a partir do 

que está disponível na natureza e no seu contexto vivencial, a fim de 

encontrar respostas para os problemas de seu contexto atual, superando-os. 

A partir dessa afirmação pode-se considerar que as transformações ocorrem 

constantemente alterando a realidade atual, pois permite que o ser humano crie novas 

descobertas e tenha estratégias de desempenho e conhecimento sobre eles. O indivíduo ao 

passar por tais transformações, re-significa conhecimentos já construídos, o qual reflete sobre 

o desenvolvimento desse processo criativo e tecnológico. 

  A utilização da tecnologia não está restrita apenas aos novos modelos de determinados 

equipamentos e produtos, ela altera comportamentos. Tais mudanças influenciam tanto no 

comportamento individual quanto do social. Belloni (2001, p. 55) diz que: “A integração das 

inovações tecnológicas aos processos educacionais vai depender, então, da concepção de 

educação das novas gerações que fundamentam as ações e políticas do setor”. 

De acordo com Santos (2002, p. 49) a presença da TIC na escola:  
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[...] pode representar um movimento ímpar, uma vez que nos 

permite pensar na redução das distâncias, numa maior integração das escolas 

entre si e com o mundo contemporâneo; não somente como consumidoras, 

mas como possibilidades de produzir conhecimento e de fazer de cada 

espaço escolar um lugar de produção coletiva, no qual sejam constituídas 

interações não-lineares e onde sejam fortalecidas essas redes de relações.  

Nessa perspectiva, as TIC permitem criar novos espaços de conhecimento, novas 

estratégias de atividades e aulas mais dinâmicas e atrativas. O ensino conduzido dessa 

maneira apresenta-se mais interessante tanto para o aluno que aprende, como para o professor 

que ensina e sente-se motivado a pensar estratégias diferenciadas para utilizar em suas aulas 

(KENSKI, 2012) 

As TIC já são utilizadas há muito tempo, dentre as quais, televisão, CD, 

DVD, som, computador, tablets, celular, datashow, notebook. O uso desses 

recursos permite ao professor uma nova forma de ensinar e ampliar as 

possiblidades de aprendizagem com o envolvimento de todos os sujeitos, 

visto que proporciona condições para a interação, facilita a propagação das 

informações, bem como, permite conectividade em qualquer tempo e lugar 

(KENSKI, 2012, p.89). 

Conforme apresentado no estudo de Maia; Monteiro; Menezes 

(2008), uma série de recursos tecnológicos podem ser utilizados durante as 

aulas de Biologia, tais como:  animações por computação gráfica ou 

desenhos animados, por intermédio dos quais se podem explorar detalhes em 

interface explicativa e interativa e elucidar dúvidas, principalmente por 

permitir a demonstração de padrões de ação de moléculas e substâncias no 

interior das células, por exemplo;  vídeos, obtidos gratuitamente por meio de 

portais de busca na internet ou de websites especializados, os quais facilitam 

a compressão e a visualização de conteúdos específicos e subjetivos, 

permitindo a inferência de reações complexas através da percepção visual; 

documentários e/ou filmes, que se configuram em uma grande fonte de 

informações e exemplificações de como os assuntos abordados em sala de 

aula aparecem no cotidiano dos alunos e softwares, tais como o PowerPoint, 

que oferece uma gama de recursos que pode auxiliar diretamente o ensino de 

Biologia (MALAFAIA et al., 2010, p.178). 

  

Kupske et al., (2012) e Silveira (2012) complementam o pensamento abordado 

anteriormente quando evidenciam em seu trabalho a importância do uso de TIC no ensino de 

conteúdos histológicos, visto que os professores exploram os conteúdos a partir de aula 

expositiva com o datashow, é notório que essa atividade permite ao aluno uma memorização 

do conteúdo ao invés da compreensão. Diferentemente, do Ensino Médio, no Ensino Superior, 

os discentes têm aulas teóricas e práticas, com várias ferramentas tecnológicas as quais 

auxiliam durante e após as aulas, fazendo com que ocorra uma melhor assimilação do 

conteúdo de forma lúdica e motivadora (ARAUJO et al., 2014). 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Geral 

Desenvolver um aplicativo interativo para os conteúdos de Histologia voltado para o 

Ensino Médio, abordando em maior escala as estruturas relacionadas ao tema. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar as necessidades para abordagem dos conteúdos de Histologia através de 

questionários direcionados aos professores. 

 Constatar quais os principais conteúdos de histologia explorados pelos professores no Ensino 

Médio. 

 Criar um atlas histológico digital que possibilite aos professores, a visualização de diferentes 

tecidos e estruturas microscópicas. 
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4 ARTIGO  

O presente trabalho está apresentado no formato de artigo requerido pela revista REnbio – 

Revista de Ensino de Biologia com ISSN 1982-1867, cujas normas para submissão de artigos 

se encontram em anexo A.  

ATLAS HISTOLOGICAL DIGITAL: DEVELOPMENT OF A TOOL FOR THE 

TEACHING OF BIOLOGY 

 

RESUMO 

 

 As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) são essenciais para âmbito educacional, 

pois ajuda na melhor assimilação dos conteúdos abordados, como também contribui na 

construção do conhecimento, entretanto raramente são utilizadas durante as aulas. Em vista 

disso, o presente trabalho desenvolveu um software intitulado atlas histológico digital. A 

proposta metodológica consistiu na realização de um questionário direcionado aos professores 

de Biologia. A partir da análise destes, foram identificados os conteúdos que seriam 

abordados em Histologia, em seguida, foram fotografadas as lâminas histológicas para a 

utilização no recurso tecnológico. Quando concluído, os professores avaliaram a ferramenta e 

ficou evidente o reconhecimento da necessidade de um recurso tecnológico como esse atlas, 

para as aulas de histologia, o qual é acessível e pode ser utilizado em diferentes espaços. 

Palavras chave: Educação. Histologia. Tecnologia da informação e comunicação.  

 

ABSTRACT 

 

Information and Communication Technologies (ICT) are essential for educational purposes, 

as it helps to better assimilate the contents, but also contributes to the construction of 

knowledge, but is rarely used during class. In view of this, the present work developed a 

software titled digital histological atlas. The methodological proposal consisted in the 

accomplishment of a questionnaire directed to the teachers of Biology. From the analysis of 
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these, were identified the contents that would be approached in Histology, then the 

histological slides for the use in the technological resource were photographed. When 

completed, teachers evaluated the tool and it was evident the recognition of the need for a 

technological resource such as this atlas, for histology classes, which is accessible and can be 

used in different spaces.  

Keywords: Education. Histology. Technology of Information and Communication. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente vivemos em uma sociedade com grande desenvolvimento tecnológico, o 

qual tem causado modificações nos diversos setores, inclusive no âmbito escolar. As 

Tecnologias da informação e comunicação (TIC) têm despertado a necessidade de um novo 

paradigma de ensino, voltado para o estudante e na promoção de estratégias que possibilite 

torná-lo um indivíduo com capacidade de posicionamento. Nesse cenário, o papel do docente 

foi redefinido e a sua missão deixou de ser ensinar material, mas ensinar a aprender (VIEIRA; 

RESTIVO, 2014). 

  No campo da Biologia os assuntos exigem diversas classificações e definições, assim 

para facilitar a compreensão dos conteúdos é fundamental a utilização de recursos que 

contribuam no entendimento por parte dos alunos, e consequentemente tenha significado para 

a sua realidade (KRASILCHIK, 1996). Em vista disso, as TIC quando inseridas no contexto 

educacional, podem contribuir para a construção do conhecimento sobre processos biológicos 

e científicos, proporcionando ao alunado aproximação tanto da realidade da vida, quanto a sua 

capacidade de transformação social. A utilização de recursos tecnológicos diferentes nas aulas 

busca a problematização diante da demonstração fazendo com que ocorra interpretação dos 

fatos, a partir dos problemas apresentados (BRASIL, 2008). 

  O ensino de Histologia tem como finalidade o estudo dos tecidos que é um grupo de 

células morfofuncionalmente semelhantes que trabalham em cooperação e constituem os 

diversos órgãos, desde a sua formação, estrutura e funcionamento. Assim como, associação 

das células com a matriz extracelular que conferem aos tecidos resistência e elasticidade 

(ALBERTS, B. et al., 2004). 

  Em relação as aulas de histologia no Ensino Médio, normalmente limitam-se a teoria, 

o que leva os estudantes a participarem de forma passiva na construção do conhecimento, por 

meio de aulas expositivas. Dessa forma, é visível que o professor não promove situações que 
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relacione a teoria com a prática nos assuntos histológicos, o que pode comprometer a 

construção do conhecimento (OLIVEIRA et al., 2016). 

  Em geral, as dificuldades são a falta de laboratórios na escola, embora algumas escolas 

que apresentam laboratórios, na maioria das vezes, não disponibilizam lâminas histológicas de 

boa qualidade, induzindo naturalmente ao erro na identificação das estruturas por parte dos 

alunos. Outros problemas que podemos apontar é a escassez de recursos e de material 

didático, falta de condições ideais de trabalho, sala de aula superlotadas, 

descomprometimento dos alunos, formação precária do docente e a desvalorização do mesmo. 

Essas e outras dificuldades são citadas por vários autores em seus estudos como problemas 

apresentados e enfrentados pelos professores no âmbito educacional e que tem limitado a 

realização de aulas práticas que cativem os alunos (BUTTOW; CANSSINO, 2007; LIMA; 

VASCONCELOS, 2008; RAMOS; ROSA, 2008; ANDRADE; MASSABNI, 2011; LIMA; 

GARCIA, 2011; SILVA; 2011).   

  Uma estratégia para amenizar tais dificuldades no Ensino de Histologia por exemplo, 

seria o uso do atlas digital o qual consiste em um software que quando inserido no Ensino de 

Biologia facilita o processo de ensino e aprendizagem, de modo que pode ser utilizado em 

diferentes locais, pois é de fácil acesso e via internet, e ainda possibilita a hipertextualidade e 

interatividade (INADA; GIANOTTO, 2016). A utilização de recursos atrativos no contexto 

educacional permite demonstrar processos de maneira dinâmica, auxiliando o aluno a elaborar 

modelos mentais de modo a organizar e integrar as novas informações em sua estrutura 

cognitiva (BRISBOURNE et al., 2002). 

  Devido às dificuldades apresentadas pelos discentes quanto a compreensão dos 

assuntos referentes a histologia, no Ensino Superior encontra-se uma ampla disponibilidade 

de atlas histológico digital. Nessa perspectiva, houve um avanço na criação de ferramentas 

tecnológicas as quais obtiveram resultados eficazes. Consequentemente, o apoio didático 

proporcionou uma evolução na aprendizagem em relação aos conteúdos, bem como satisfação 

dos alunos por explorar seus conhecimentos específicos complementando com aulas em 

laboratórios de microscopia (ANDRADE; MASSABNI, 2011; FERNANDES; ARNONI, 

2013; ARAUJO et al., 2014; BURITY; CARDOZO, 2014). 

  Levando em consideração a difusão da tecnologia, bem como a ausência de recursos 

tecnológicos ideais para o Ensino de Histologia no Ensino Médio, o presente estudo tem 

como objetivo desenvolver uma ferramenta tecnológica interativa denominada “Atlas 

histológico digital” direcionada para o Ensino de Histologia, tendo como foco principal 
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abordar conceitos e descrições das estruturas histológicas, no processo de ensino-

aprendizagem em duas escolas públicas de Vitória de Santo Antão- PE.  

MATERIAS E MÉTODOS  

 

Área de estudo  

O estudo foi desenvolvido em duas escolas públicas: Escola professora Amélia 

Coelho, situada no bairro Cajá que faz parte do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) de Biologia do Centro Acadêmico de Vitória na Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE-CAV), e a Escola Professora Eudóxia de Alcântara Ferreira, situada no 

bairro Livramento ambas localizadas na cidade de Vitória de Santo Antão- Pernambuco. Para 

tal, foram entrevistadas 2 professoras uma em cada escola, que atuam no Ensino Médio das 

referidas escolas. 

 

Obtenção dos dados 

Os dados do presente trabalho foram obtidos através de visitas exploratórias e de 

questionário (APÊNDICE A) semiestruturado contendo perguntas objetivas e discursivas, 

direcionadas aos professores de Biologia que lecionam do 1 º ao 3º ano do Ensino Médio. 

Inicialmente as professoras responderam o questionário e posteriormente foi analisado as 

respostas para a criação do atlas histológico digital. Com a finalização do aplicativo, o qual 

foi acessado com o celular as professoras avaliaram o recurso didático a partir de suas 

opiniões em relação a ferramenta desenvolvida 

Criação do Recurso Tecnológico 

As lâminas que foram utilizadas para a confecção do altas digital fazem parte do 

acervo didático do Laboratório de Microscopia do CAV-UFPE. Tais lâminas foram 

fotografadas através do programa MoticImages Plus 2.0, em aumento total de 100 e 400 X. 

Em seguida, as fotomicrografias foram organizadas para a criação do Atlas Histológico 

Digital. Para a construção do referido atlas, foi utilizada a Metodologia DADI 

(Definição/Arquitetura/Design/Implementação), criada pelo designer americano Clement 

Mok. Esta metodologia é apresentada através do trabalho de Vicentini e Mileck (2000) e 

consiste em quatro etapas que correspondem: a divisão de trabalho, a reunião de informações, 

a escolha do layout e a implementação da programação. Os softwares utilizados foram o 

Word 2007 como editor de texto e o Dreamweaver CS3® para construção de páginas, 
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enquanto o Photoshop CS3 e o Flash® CS3 foram empregados para a edição das imagens, a 

criação da logomarca e a animação do topo do website. A linguagem utilizada para geração 

do código fonte foi Hotmail (HTML).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados obtidos revelaram que dentre as escolas analisadas, ambas as professoras 

realizam frequentemente aulas teóricas para o ensino de Histologia, de modo que abordam 

alguns tópicos dentro dos assuntos da disciplina. Quando são realizadas aulas práticas, as 

professoras utilizam um hemicorpo como apoio para associar às imagens histológicas 

presentes no livro didático. Embora seja simples, a estratégia utilizada pelas docentes, ao 

estabelecer uma relação entre a teoria e a prática, possibilita que o aluno seja sujeito ativo e 

responsável pela construção do seu próprio conhecimento. A utilização de recursos didáticos 

no contexto educativo, consiste em uma excelente estratégia para explorar a participação dos 

alunos, com aulas mais dinâmicas, a qual permite a relação da teoria com a prática 

(POSSOBOM et al., 2007; JÚNIOR; SOUSA, 2009; NARIANE, 2010). 

Em relação à disponibilidade de espaço físico e de recursos materiais para as aulas 

práticas direcionadas aos assuntos de histologia, verificou-se que as escolas não possuem. Em 

vista disso, as aulas são realizadas exclusivamente na sala de aula, com o uso apenas de 

datashow, quadro e livro didático. As professoras apontam que esses dois aspectos, 

juntamente com a falta de tempo e as salas superlotadas, impossibilitam a realização de aulas 

práticas, semelhante às dificuldades levantadas em outros estudos (RAMOS; ROSA, 2008; 

ANDRADE; MASSABNI, 2011; OLIVEIRA, 2016).  

Como fundamenta Lima et al., (2014) em seu trabalho, as escolas públicas não 

dispõem de um espaço físico para a realização de aulas práticas, bem como professores que 

usem materiais tecnológicos em suas aulas práticas. Apesar dessas dificuldades em muitas 

escolas, Lima e Garcia (2011), destacam que é possível fomentar aulas mais atrativas e 

motivadoras, pois permite ao aluno vivenciar de modo satisfatório e motivador. Para isso é 

imprescindível aulas práticas bem planejadas e adaptadas com a realidade da escola, visto que 

a falta de materiais adequados, não impedem a realização de uma boa aula. Tal aspecto, pode 

ser constatado através de um estudo realizado por Oliveira et al., (2016), e que verificou a 
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contribuição de aula prática no ensino e aprendizagem em uma escola pública com o uso de 

materiais alternativos de baixo custo. 

Quanto às dificuldades dos alunos em entender os conteúdos de Histologia, segundo o 

relato dos professores, os resultados mostraram que estão associadas à classificação dos 

tecidos, pois consideram muita informação e de difícil compreensão. Provavelmente, tais 

dificuldades podem estar relacionadas à forma tradicional como os conteúdos são abordados 

na escola. Segundo Araújo e Nascimento (2011), o aluno tem um melhor aprendizado e torna-

se mais participativo, quando o professor além do livro didático, traz conteúdos e materiais 

enriquecidos pela sua criatividade como complemento nas aulas administradas, assim como 

facilitar a compreensão de assuntos que requer a aprendizagem de termos associados ao que 

se estuda ou seja, a classificação e os tecidos. 

A inserção de tecnologias no meio educacional estende à busca pelo conhecimento, 

eliminando o posicionamento tradicional do professor o qual deixa de ser o único detentor do 

saber e o aluno um sujeito passivo dentro do processo de ensino e aprendizagem 

(ANDRADE, 2011). Como afirma Lèvy (1998), o uso de tecnologias digitais e de redes de 

comunicação cria uma forma diferente de saber, como se acontecesse um processo de 

transformação para o conhecimento. Dessa forma, é essencial mostrar que as tecnologias 

estão presentes na sociedade contemporânea e podem ser usadas como um auxílio 

pedagógico, e envolver e incentivar o uso destas em salas de aula (PONTE, 2000). 

Em relação ao software desenvolvido (APÊNDICE B), verificou-se que ele é de fácil 

manuseio, de modo que permite o acesso através do celular pela disponibilização de um link. 

Além disso, apresentou design de qualidade, imagens de boa visualização com estruturas 

relacionadas a histologia humana, como também permitiu o usuário utilizar em diferentes 

locais sem está conectado à internet.   

No que se refere à avaliação do aplicativo criado, observou-se opiniões positivas das 

professoras, as quais reconhecem a importância de um recurso tecnológico para o Ensino de 

Histologia, devido aos problemas enfrentados na escola, o principal deles é a ausência de 

microscópio, bem como utilizar uma ferramenta acessível que está inserida no cotidiano dos 

alunos (Tabela 1). A criação de recursos tecnológicos para se trabalhar no Ensino de Biologia, 

pode ser uma excelente alternativa, visto que essas ferramentas além de possibilitar um 

melhor engajamento da turma, uma maior interatividade, como também promover 

aprendizagens entre os sujeitos (PRETTO, 1996). Com isso, permite ao professor renovar 

suas práticas pedagógicas possibilitando novas estratégias metodológicas, assim como, 

aprimorar seus conhecimentos (BEHRENS, 2012). Quanto aos alunos, estes podem 
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desenvolver uma aprendizagem individual ou cooperativa, se articulando em grupo, na busca 

de resultados por meio da interação, bem como a troca de informação se torna bem sucedida e 

aumenta a aprendizagem dos conteúdos (MORAN, 1997). 

 

Tabela 1:Resultados da avaliação realizada pelos professores de Biologia em relação à 

ferramenta desenvolvida (Atlas digital) nas escolas públicas de Vitória de Santo Antão - PE 

Escola Opiniões dos docente 

Professora Amélia Coelho O aplicativo está excelente abordando todos os 

conteúdos de histologia, proporciona a 

interatividade e aproxima o aluno do real pois 

além deles verem as fotomicrografias eles 

também observa a anatomia, isto é, a histologia 

de tal órgão. Além de que utilizando esse 

aplicativo ser mais interativo, sendo assim um 

recurso de qualidade. 

Professora Eudóxia de Alcântara 

Ferreira 

O aplicativo está muito bem desenvolvido, 

abrange os conteúdos de histologia com 

qualidade, criatividade, assim como permite que 

o aluno tenha contato com o assunto em 

qualquer local, pois o celular é uma ferramenta 

que a maioria dos alunos obtém. Além, de ser 

atrativo possibilita a interatividade, bem como 

associações entre os órgãos e a histologia o que 

é indispensável para o estudo dos tecidos.  

 

Nesse sentido, o uso de aplicativo nas aulas de Biologia é essencial pois é uma 

ferramenta que pode estar inserida no âmbito educacional, atuando como uma excelente 

alternativa para melhorar a exploração dos conteúdos frente às dificuldades encontradas no 

ensino. Como ressalta Mendes, (2010) as TIC na educação, além de ser uma prática 

comunicativa, são indispensáveis para as relações humanas entre professor e aluno. Esta 

mídia torna-se uma ferramenta educativa que é explorada em diferentes ambientes, também 
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pode funcionar como um catalisador no processo de ensino e aprendizagem, ampliando o 

horizontes com o enfoque de viabilizar obtenção de informação (BARRETO, 2002). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos com este estudo foram positivos, com a proposta de desenvolver 

um software para celular que demonstrou ser uma ferramenta que possibilita estratégias 

diferenciadas no Ensino de Biologia. Os conteúdos de histologia geralmente não são 

abordados, assim a presença dessa ferramenta tecnológica possibilita que o professor aborde 

esses conteúdos de maneira atrativa, sem que haja a obrigatoriedade do uso de microscópio. 

Além disso, oportuniza ao aluno ter acesso, em diferentes locais, permitindo um melhor 

entendimento e aprendizado. Logo, os professores com essa ferramenta tecnológica pode 

mediar a aprendizagem de maneira iterativa facilitando a compreensão dos conteúdos de 

histologia no Ensino Médio. 
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5 CONCLUSÃO 

Com o presente estudo foi possível desenvolver um aplicativo intitulado atlas histológico 

digital: Desenvolvimento de uma ferramenta para o Ensino de Biologia, como ferramenta 

tecnológica para renovação de metodologias associadas ao Ensino de Histologia, quebrando 

barreiras tradicionais e superando a precariedade de recursos para se trabalhar esse conteúdo 

dentro do Ensino de Biologia. Portanto, o software permite com que os docentes utilizem 

diferentes espaços com aulas mais atrativas, interativas e motivadoras, bem como possibilita 

os sujeitos a fazerem associações do órgão com as estruturas histológicas, facilitando assim na 

compreensão do assunto de maneira dinâmica e prazerosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

REFERÊNCIAS  

 

ALBERTS, B.; BRAY, D.; JOHNSON, A. Fundamentos da Biologia Celular. Uma 

Introdução à Biologia Molecular da Célula. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2004.  

 

ANDRADE, A. P. R. O Uso das Tecnologias na Educação: Computador e Internet. 2011. 

22. Trabalho apresentado como requisito parcial para aprovação na disciplina Trabalho de 

Conclusão de curso, Universidade de Brasília/ Universidade Estadual de Goiás, Goiás, 2011. 

 

ANDRADE, M. L.; MASSABNI, V.G. O desenvolvimento de atividades práticas na escola: 

um desafio para os professores de ciências. Ciências & Educação, Bauru, v.17, n. 4, p. 835-

854, 2011. 

 

ARAUJO, C. M. et al. Desenvolvimento de Ambientes Virtuais de Apoio ao Ensino 

Presencial de Histologia e Embriologia. Revista de Ensino de Biologia da Associação 

Brasileira de Ensino de Biologia (SBEnBio), São Paulo, v. 7, p. 1155-1164, 2014 

 

ARAÚJO, R. C. M.; NASCIMENTO, A. P.; Aulas práticas de botânica contribuindo para 

formação do Ensino de Ciências Biológicas. V Colóquio Internacional “Educação e 

Contemporaneidade”. São Cristovão: 2011 

 

ASSIS, W.S; BITTENCOURT, T.N. Utilização de recursos multimídia no ensino de 

concreto armado e pretendido. Disponível em: <http://www.lmc.ep 

.usp.br/people/tbitten/gm ec/Boletins_Tecnic os/ BT_PEF_0207.pdf> Acesso em: 02 junho de 

2017. 

 

BARBOSA NETO, A. C. et al. Atuação dos bolsistas do PIBID na escola estadual professora 

Clara Tetéo – Macau/RN: A importância do PIBID para a realização de atividades práticas no 

Ensino de Biologia. Revista de Ensino de Biologia da Associação Brasileira de Ensino de 

Biologia (SBEnBio), Maringá, v.9, p. 2746-2755, 2016. 

 

BARRETO, R.G. Formação de professores tecnologias e linguagens: mapeando velho e 

novos desencontros. São Paulo. Edições Loyola, 2002. 

 

BEHRENS, M.A; Novas tecnologia e mediações pedagógica. Campinas, SP: Papiro, 2012.  

 

BELLONI, M. L. A integração das Tecnologias de Informação e Comunicação aos processos 

educacionais. In: BARRETO, R.l G. (Org.). Tecnologias educacionais e educação a 

distância: avaliando políticas e práticas. Rio de janeiro: Quartet, 2001. p. 187-198. 

 

 

BORGES, R. M. R.; LIMA, V. M. R. Tendências contemporâneas do ensino de Biologia no 

Brasil. Revista Electrónica de Enseñanza de lãs Ciências, Porto Alegre, v. 6, n. 1, p. 165-

175, 2007. 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Meio 

Ambiente e saúde. Brasília: MEC, 1997. 128 p. 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: Ensino Médio. Brasília: Ministério da Educação, 1999. 360p. 



31 
 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. PCNs+ Ensino Médio: orientações 

educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC, 2002. 

144 p. 

 

 

BRISBOURNE, M., CHIN, S., MELNY E., E BEGG . Using web-bases animations to teack 

histology. The Anatomical Record, Alberta. 269: 11–19, 2002. 

 

BURITY, C. H. F.; CARDOZO, S.V.; Atlas digital de morfologia comparada: uma 

ferramenta complementar ao ensino de histologia e histopatologia. Revista UNIABEU, 

Belford Roxo, v.7, p. 113-126, 2014. 

 

BUTTOW, N. C.; CANCINO, M. E. C. Técnica histológica para a visualização do tecido 

conjuntivo voltado para os Ensinos Fundamental e Médio. Arquivos do Mudi, Maringá, v. 

11, n. 2, p. 36-40, 2007. 

 

CARLAN, F. A.; SEPEL, L. M. N.; LORETO, É. L. S. Explorando diferentes recursos 

didáticos no Ensino Fundamental: uma proposta para o ensino de célula. Acta Scientiae, 

Canoas, v.15, n.2, p.338-353, maio/ago. 2013. 

 

 CARMO, A. F. Ensino de Ciências: seus inimigos na escola e os inimigos da escola. Espaço 

Acadêmico, São Carlos, v. 5, n. 53, p. 155- 169, 2005. 

 

ÇIMER, A. What makes biology learning difficult and effective: Students’ views. 

Educational Research and Reviews, Turkey v. 7, n. 3, p. 61-71, 2012. 

 

CISCO. CISCO Systems. Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic 

Forecast Update, San Jose v. 5, n.50, p. 2012–2017, 2013. 

 

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de ciências: 

fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

FERNANDES, C. F.; ARNONI, M. A. D. A.; Sistemas corporais: uso da histologia digital 

como metodologia ativa no processo de ensino-aprendizagem. In: CONIC-SEMESP, n.13., 

2013, Campinas. Anais... Campinas: Faculdade Anhanguera de Campinas, 2013. 

 

FERREIRA, J. L. Moodle: um espaço de interação e aprendizagem. In: COSTA, M . L. F.; 

ZANATTA, R. M.(Orgs). Educação a distância no Brasil: aspectos históricos, legais, 

políticos e metodológicos. Maringá: Eduem, 2008. p 51- 71. 

 

INADA, P; GIANOTTO, D. E. P. O contexto da educação contemporânea e os desafios frete 

às tecnologias. In: LUCIANO, A. P.G et al.,. (Org.). Possibilidades, contribuições e desafio 

das ferramentas da informática no ensino das Ciências (físicas, químicas e biológicas). 
Curitiba: CRV, 2016. p. 47-67 

 

NASCIMENTO JÚNIOR, A.F.; SOUZA, D.C.A. Confecção e Apresentação de Material 

Didático-Pedagógico na Formação de Professores de Biologia: O Que Diz a Produção 

Escrita?. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 

7., 2009, Florianópolis, Santa Catarina. Anais... Florianópolis: UFSC, 2009. p. 1-12. 



32 
 

 

KENSKI, V. M. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. Campinas: Editora 

Papirus. 2012. 

 

KRASILCHICK, M. Prática do ensino de biologia. 3. ed. Campinas: Harbra, 1996.  

 

KRASILCHIK, M. Práticas de ensino de biologia. 4. ed. rev. ampl. São Paulo: Edusp, 2008.  

 

KUPSKE, C. et al. As atividades pedagógicas de biologia celular e histologia no contexto do 

livro didático de Ciências. In: ANPED SUL, 9., 2012, Caxias do Sul. Anais…Caxias do Sul: 

ANPED SUL, 2012. p. 1-12. 

 

LÉVY, P. Educação e Cybercultura. São Paulo: Loyola 1998.  

 

LIMA JÚNIOR, A. S. Tecnologias inteligentes e educação: currículo hipertextual. Rio de 

Janeiro: Quartet; Juazeiro, BA: FUNDESF, 2005. 

 

LIMA, D. B.; GARCIA, R. N. Uma investigação sobre a importância das aulas práticas de 

Biologia no Ensino médio. Caderno de Aplicação, Porto Alegre, v.24, n. 1, jan/jun. 2011. 

 

LIMA, G. H. et al. O uso de atividades práticas no ensino de ciências em escolas públicas do 

município de Vitória de Santo Antão - PE. Revista Ciências e Extênsão. Paulista,  v.12, n.1, 

p.19-27, 2016. 

 

LIMA, K. E. C.; VASCONCELOS, S. D. O professor de Ciências das escolas municipais de 

Recife e suas perspectivas de educação permanente. Ciências & Educação, Bauru, v.14, n.2, 

p. 347-367, 2008. 

 

MACHADO, M. H., VIEIRA, V. S., & MEIRELLES, R. M. S. Uso do vídeo no ensino de 

Biologia como estratégia para discussão e abordagens de temas tecnológicos. In: 

ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO AMBINETE, 3., 

2012, Niterói. Anais... Niterói: UFF, 2012. Disponível em: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d4748 

ztsAdUJ:ivenecienciassubmissao.uff.br/index.php/ivenecienciassubmissao/eneciencias2012/p

aper/download/341/212+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em: 02 junho  2017. 

 

 

MAIA, D.P.; MONTEIRO, I. B. MENEZES, A. P. A. Diferenciando a aprendizagem da 

Biologia no ensino médio, através de recursos tecnológicos. Anais do primeiro seminário 

de educação profissional e tecnológica. In: SEMINÁRIO NAICONAL DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIOANAL E TECNOLÓGICA, 1, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: CEFET-

MG, 2008. Disponível em: 

http://www.senept.cefetmg.br/galerias/Arquivos_senept/anais/terca_tema5/TerxaTema5Poster

4.pdf. Acesso em: Acesso em: 02 junho 2017. 

 

MALAFAIA, G.; BARBARA, V. F.; RODRIGUES, A. S. L. Análise das concepções e 

opiniões de discentes sobre o ensino da Biologia. Revista Eletrônica de Educação, São 

Carlos, SP, v.4, n. 2, p. 165-182, nov. 2010. 

  



33 
 

MENDES, M. A. A. Produção e utilização de animações e vídeos no ensino de Ciências. 

2010. 103f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) - Universidade de Brasília, 

Brasília, 2010.  

 

 

MORAN, J.M. O vídeo na sala de aula. São Paulo: ed. Moderna, 1997.  

 

MORENO, A. B. Genética no ensino médio: dos Parâmetros Curriculares Nacionais á sala 

de aula. 2007. 54 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização)- Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, 2007.  

 

 

NARIANE, Q.V. et al. Modelos Didático-Pedagógicos: Estratégias Inovadoras para o Ensino 

de Biologia. In: Simpósio Nacional de Ensino de Ciência e Tecnologia, 2., 2010, Belém, Pará. 

Anais... Pará: UEPA, 2010. p. 1-13. 

 

OLIVEIRA, R. B. P. et al. Abordagem prática do conteúdo óptica nas séries finais do Ensino 

Fundamental de uma escola pública em Vitória de Santo Antão-Pernambuco. Revista de 

Ensino de Biologia da Associação Brasileira de Ensino de Biologia (SBEnBio), Maringá, 

v. 9, p. 6955-6962, 2016. 

 

PARANÁ. Secretaria de estado da educação do Paraná. Diretrizes curriculares da educação 

básica biologia. Curitiba: [s.n.], 2008. 

 

PONTE, J. P. Tecnologias de informação e comunicação na formação de professores: Que 

desafios? Revista Ibero-Americana de Educación, Lisboa, n. 24, p. 63-90 2000.  

 

POSSOBOM, C. C. F.; OKADA, F. K.; DINIZ, R. E.S. Atividades práticas de laboratório 

no ensino de Biologia e de Ciências: relato de uma experiência. [São Paulo]: UNESP, 

[2007].  

 

PRETTO, N. L. Uma escola sem/com futuro: educação e multimídia. Campinas: Papirus, 

1996. 

 

RAMOS, L. B.C.; ROSA, P. R. S. O. Ensino de Ciências: Fatores intrínsecos e extrínsecos 

que limitam a realização de atividades experimentais pelo professor dos anos iniciais do 

ensino fundamental. Investigações em Ciências, Mato Grosso do Sul, v. 13, n. 3, p. 299-331, 

2008. 

 

SANTOS, S. F. Processos de desenvolvimento de “novas práticas”: apropriação e uso de 

novas tecnologias. In: VINICIUS FILHO, A.; MONTEIRO, S. C. F. (orgs.). Cultura e 

conhecimento de professoras. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

 

SILVA, C. A. et al. Conteúdo, metodologia e processo avaliativo no Ensino de Biologia: uma 

visão docente. In: Revista de Ensino de Biologia da Associação Brasileira de Ensino de 

Biologia (SBEnBio), Maringá, v. 9, p. 1750 -1758, 2016  

 

SILVA, F. S. S.; MORAIS, L. J. O.; CUNHA, I. P. R. Dificuldades de Professores de 

Biologia em ministrar aulas práticas em escolas públicas e privadas do município de 

Imperatriz (MA). Científica da Unisulma, Imperatriz (MA), v.1, n.1, p. 135-149, 2011. 



34 
 

 

SILVEIRA, M. C. F. Como é o ensino de histologia no ensino médio nas escolas públicas 

no centro da cidade de Manaus-Am? 2012. p.55. Monografia (Graduação em Ciências 

Biológicas) - Centro Universitário do Norte, Manaus, 2012. 

 

SOUZA, S.de; LIMA, R.V. de; GIANOTTO, D.E.P. Contribuições e fios da internet para a 

educação básica e superior: uma experiência didática. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE 

ENSINO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 3., 2012, Ponta Grossa. Anais... Ponta Grossa 

UTFPR, 2012. p. 229-363. 

 

VICENTINI, L. A.; MILECK, L.S. Desenvolvimento de sites na web em unidades de 

informação: metodologias, padrões e ferramentas [Internet]. In:  Seminário de Bibliotecas 

Universitárias; 10., 2000, Florianópolis.  Anais... Florianópolis: [s.n] 2000. 

 

VIEIRA, F.; RESTIVO, M. T. Introdução. Novas tecnologias e educação. Porto: Biblioteca 

Digital da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. v. 1, p. 5-16, 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

ANEXO A - Normas da Revista 

 

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

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

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

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

artigo. Deve conter título em inglês e abstract. 

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

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

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

6023). 

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

autores: os nomes dos autores e eventuais informações presentes em notas de rodapé, por 

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

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

instituições. 
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APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES 

 

Projeto de TCC: ATLAS HISTOLÓGICO DIGITAL: DESENVOLVIMENTO DE UMA 

FERRAMENTA PARA AUXILIAR NO ENSINO DE BIOLOGIA. 

 

1. Área de formação: 

___________________________ 

 

2.  Formação: 

Superior incompleto (   ) 

Superior completo (   )   

Especialização (   ) 

Mestrado (   )                  

Doutorado (    ) 

 

3. Tempo de ensino: ___________________________________ 

 

4. Situação na escola:  

Efetivo (   )      Substituto (   )      Estagiário (   ) 

 

5. De que forma você ministra suas aulas no ensino de biologia? 

(    )  apenas teóricas 

(    )  apenas práticas 

(    )  aulas teóricas e práticas 

 

6. Os conteúdos de histologia são definidos no cronograma/plano de ensino da disciplina 

de Biologia? 

Sim (     )                   Não (     ) 

 

7. Caso a resposta anterior seja SIM, quantas horas/aulas de biologia são destinadas aos 

conteúdos de histologia? 

_____________________________________ 
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8. Você consegue cumprir o quantitativo de aulas destinadas a histologia no cronograma? 

Sim (     )                   Não (     ) 

Se NÃO, por quê? _______________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

9. Qual(is) o(s) conteúdo(s) de histologia você costuma abordar em suas aulas de biologia? 

Tecido Epitelial (     ) 

Tecido Conjuntivo (     ) 

Tecido Muscular (    ) 

Tecido Nervoso (     ) 

Por quê? _____________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

10. Você apresenta dificuldade(s) para abordar os conteúdos na área de histologia?  

(     ) Sim         (    ) Não 

Por quê? _____________________________ 

_____________________________________ 

Se SIM, quais? ________________________ 

_____________________________________ 

 

11. Qual(is) ferramenta(s) é(são) utilizada(s) em sala de aula para facilitar a 

compreensão dos conteúdos de histologia? 

Notebook (    )          Retroprojetor (    ) 

Datashow (     )        Tablet (    )   

Quadro (     )             Celular (     ) 

 

12. Quais ambientes você costuma explorar para ministrar os conteúdos de histologia?  

Sala de aula   (    )    

Laboratório (     ) 

Espaços abertos  (     ) 

Outros (     ) Quais?____________________ 

___________________________________ 
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13. Utiliza algum aplicativo ou atlas digital para as aulas de histologia? 

Sim (     )                       Não (     ) 

Por quê? ____________________________ 

___________________________________ 

 

 

14. Como é feita a exploração de imagens dos conteúdos de histologia? 

_______________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

15. Executa aulas práticas para os conteúdos de histologia? 

Sim (     ) 

Que tipo? (  ) demonstrativa    (  ) experimental 

 

Não (     ) 

Qual(is) motivo(s)? ___________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

16. Qual a metodologia mais utilizadas em suas aulas de biologia em relação a 

histologia? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________ 

 

17. Qual(is) o(s) principal(is) dificuldade(s) relatado(s) pelo(s) aluno(s) em relação às 

aulas de histologia? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________ 
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18. Qual(is) o(s) conteúdo(s) de histologia os alunos têm mais dificuldades para 

compreender? 

Tecido Epitelial (     ) 

Tecido Conjuntivo (     ) 

Tecido Muscular (    ) 

Tecido Nervoso (     ) 

 

19. Como você poderia melhorar as aulas de histologia? ____________________________ 

______________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______ 

 

20. A Escola tem como fornecer subsídios para apoiar a sua ideia para as aulas de 

histologia? 

Sim (     )                       Não (    ) 

Justifique a sua resposta. ________________ 

_____________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

MUITO OBRIGADA! 
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APÊNDICE B- FERRAMENTA TECNOLÓGICA DESENVOLVIDA, INTITULADA: 

ATLAS HISTOLÓGICO DIGITAL 
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