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RESUMO 

A utilização dos Objetos de Aprendizagem virtual, como animações/simulações para 

o ensino de biologia compreende uma ferramenta útil e necessária ao processo de 

aprendizagem, pois possibilita aulas dinâmicas e interativas, além de promover uma 

melhor compreensão e construção de conceitos associados a determinados 

conteúdos. A pesquisa teve como objetivo analisar as animações/simulações de 

ambientes virtuais produzidos para o ensino-aprendizagem da biologia, envolvendo 

uma abordagem quantitativa, com foco descritivo, a partir da análise de dois 

ambientes virtuais de aprendizagem, o RIVED e o Portal do Professor. Os resultados 

apontam para conteúdos da área de Genética e Biologia Celular com maior 

presença nesses portais, devido a ser conteúdos que abordam conceitos abstratos e 

que precisam de ações lúdicas para melhor compreensão dos alunos. 

 

 

Palavras-chave: Objetivos de Aprendizagem. Ensino de Ciências e Biologia. 

Animações/Simulações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The research had as objective to analyze the animations/simulations of virtual 

environments produced for the teaching-learning of biology.The use of virtual 

learning objects such as animations / simulations for teaching biology comprises a 

useful and necessary tool for the learning process, the use of this methodological 

resource enables dynamic and interactive classes, as well as promoting a better 

understanding and construction of associated concepts Certain content.The study 

involves a qualitative and quantitative approach, with a descriptive focus, based on 

the analysis of two virtual learning environments, RIVED and the Portal do Professor. 

The results point to contents of the area of Genetics and Cell Biology with greater 

presence in these portals, due to being contents that approach abstract concepts and 

that need playful actions for a better understanding of the students. 

 

 

Keywords: Learning objects. theaching of science and biology. 

Animations/simulations. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Com os avanços e desenvolvimentos tecnológicos no meio social, novas 

técnicas de ensino estão sendo aplicadas para facilitar o processo de aprendizagem 

de forma lúdica e prazerosa. ‘’No mundo dos computadores, da internet e do 

universo multimídia o professor é chamado à mudança, vendo-se obrigado a 

repensar em sua profissão, as estratégias que utiliza’’(CIRINO; SOUZA, 2009, p. 5). 

Desse modo, é necessário que profissionais da educação busquem 

informações sobre os recursos disponíveis para a utilização de novas ferramentas, 

com finalidade de aprimorar seus métodos através das práticas inovadoras, as quais 

podem contribuir para uma aprendizagem significativa. Nesse ínterim, o uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) pode mediar os processos de 

aprendizagem dos alunos, cuja aplicação da TIC possibilita aulas mais dinâmicas e 

produtivas, despertando a vontade dos estudantes em aprender. Dessa forma, é 

fundamental que os alunos ultilizem os recursos tecnológicos para construção do 

conhecimento (COUTO,2014).        

 As utilizações de animações/simulações representam Objetos de 

Aprendizagem (OA) e se tornam uma alternativa pedagógica útil na educação, uma 

vez que, configuram possibilidades significativas para o processo de ensino-

aprendizagem, capaz de facilitar a interação dos alunos e a demonstração de 

processos e fenômenos (FISCARELLI; FISCARELLI, 2011). ). Neste sentido o 

RIVED e o Portal do Professor se configuram como ambientes virtuais aos quais 

potencializam a aprendizagem dos discentes.  

A Rede Interativa Virtual de Educação (RIVED) é um programa gratuito da 

Secretária de Educação à Distância baseado em um conjunto de atividades, 

multimídias e interativas. Essas atividades têm como objetivo contribuir na melhoria 

da aprendizagem dos conteúdos da educação básica. Segundo Lorenzoni e Bezzi 

(2008), por ser um programa educativo, a Rede Interativa Virtual de Educação tem 

por intuito tornar o processo ensino-aprendizagem mais prazeroso e significativo 

para os discentes.  

O Portal do Professor também é um ambiente virtual, no qual é 

disponibilizado vários Objetos de Aprendizagem e oportuniza aos professores 

diferentes possibilidades para que possam utilizar recursos diversificados que 
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auxiliem e complementem a sua prática pedagógica, possibilitando também 

interações com outros profissionais da educação (RODRIGUES; JÚNIOR; 

SCHLÜNZEN, 2009). 

O uso de Objetos de Aprendizagem promove maior interação nas aulas, além 

de auxiliar os aprendizes a entenderem o assunto com mais clareza. Para Coelho e 

Gallo (2010), a aprendizagem virtual desperta a curiosidade fazendo com que o 

aluno tenha capacidade de resolver problemas, criar hipóteses e relacionar 

conceitos com ludicidade. Assim, no Ensino de Biologia são necessárias atividades 

que colaborem no desenvolvimento dos aprendizes para que os mesmos possam 

desenvolver capacidade crítica e competências. Para tanto, procurou-se a 

compreensão de como se apresentam as animações/simulações em ambientes 

virtuais de aprendizagem para o Ensino de Biologia.     

 Nesse ínterim, as animações/simulações podem ser usadas para abordagem 

de uma temática e colaborar para revisão dos conteúdos, permitindo a interação dos 

alunos e proporcionando uma melhor compreensão e facilitando no aprendizado, 

visto que muitos dos conteúdos abordados na Biologia envolvem conceitos abstratos 

e com difícil assimilação. Por isso, a utilização da simulação/animação pode 

desempenhar um importante papel para a aprendizagem dos estudantes com um 

ensino mais atrativo e dinâmico. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Objetos Virtuais de Aprendizagem  

 

O crescimento de recursos tecnológicos, especialmente computadores e 

Internet têm possibilitado novas situações de aprendizagem a partir de estratégias 

de trabalho, que antigamente não seriam sequer imaginadas (SPINELLI, 2007). 

A evolução dos processos de Ensino Aprendizagem nas últimas décadas tem 

transformado o modo de aprender e ensinar dentro e fora dos espaços formais de 

ensino. A utilização de novas tecnologias se alia à necessidade em aprender melhor 

e utilizar recursos que promovam uma melhor aprendizagem, que permitam a 

interação entre o aluno e o computador (SANTOS; AMARAL, 2012).  

Neste contexto, os Objetos Virtuais de Aprendizagem (OA) oferecem a 

possibilidade de auxiliar na aprendizagem mediada por computador, organizando e, 

ao mesmo tempo, trazendo mais riqueza aos conteúdos educacionais digitais 

(GALAFASSI; GLUZ; GALAFASSI, 2013). No entanto, este tipo de aprendizagem 

não envolve apenas a disponibilização de material via web, mas sim, o aprendiz 

juntamente com o professor e todo processo de aprendizagem.  

  Em linhas gerais, um Objeto Virtual de Aprendizagem se caracteriza por ser 

um recurso digital reutili8zável que auxilia na aprendizagem de algum conceito ou 

todo corpo de uma teoria e, ao mesmo tempo, estimula o desenvolvimento de 

capacidades pessoais, como, por exemplo, imaginação e criatividade (PEREIRA; 

SCHMITT; DIAS, 2007).  

Neste contexto, Santos e Amaral (2012), afirmam que é necessário um estudo 

aprofundado sobre características, possibilidades e contribuições dos Objetos 

Virtuais de Aprendizagem nos processos de ensino e aprendizagem, de forma que 

se possa selecionar e integrar os recursos tecnológicos nas atividades curriculares e 

na construção do conhecimento e desenvolvimento de habilidades. 
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2.2 Simulações/animações e o Ensino de Biologia 

 

Conforme Fiscarelli e Fiscarelli (2011), o uso da simulação permite aos alunos 

um maior envolvimento na construção do conhecimento, além de 

proporcionar benefício educacional. Os aspectos lúdicos como animação e 

simulação podem ser utilizados como propósito de auxiliar e proporcionar a 

aprendizagem (GALLO; COELHO, 2010). 

Para tanto, foi considerado que as simulações podem ser usadas para 

abordagem de uma temática e colaborar para revisão dos conteúdos e “corrigir” 

equívocos conceituais na aprendizagem, permitindo, dessa forma, a interação dos 

alunos lhes proporcionando melhor compreensão e facilitando o aprendizado. As 

simulações podem ser usadas após a finalização de uma temática para Identificar as 

falhas na aprendizagem, ou até mesmo antes de iniciar o conteúdo, para analise do 

conhecimento prévio (MACÊDO; DIKMAN; ANDRADE, 2012).  

 Nesse ínterim, o currículo de Biologia no Ensino Médio é constituído por 

diversos temas, que abordam as áreas da ecologia, botânica e zoologia com 

conteúdos mais concretos, até a biologia celular e genética, que envolve conceitos 

abstratos e que podem ser de difícil assimilação. Por isso, a utilização da 

simulação/animação pode desempenhar um importante papel para a aprendizagem 

e formação dos alunos, oportunizando diversos temas que possam ser 

compreendidos com ludicidade e estimular os estudantes com um ensino mais 

atrativo e dinâmico.  

2.3 Hipermídia na Educação: Contribuições para o Ensino e a Aprendizagem 

Virtual 

De acordo com Rezende e Cola (2004), a hipermídia é uma forma de 

organizar textos e apresentar conceitos por meio de vídeos, imagens e sons. 

Falkembach (2005), afirma que, o uso de recurso multimídia possibilita uma nova 

reflexão pedagógica no qual é vista como material de apoio educacional, aspecto 

relevante para a Educação Básica, configurando-se como recurso inovador para a 

educação à distância. 

Conforme afirma Meleiro e Geordan (2003), atualmente, os sistemas de 

hipermídia multimídia e hipertexto estão sendo produzidos para construção do 

conhecimento, assim, estes recursos dispõe de apresentações visuais, sonoras com 

a presença de textos e movimentos.       
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 O sistema de hipermídia possibilita aos discentes, ainda fazer associações 

dos conteúdos em estudo, pois tal recurso promove a capacidade dos alunos em 

relacionar e desenvolver as competências necessárias para a construção do 

conhecimento (MACHADO; SANTOS, 2004).      

 Para França (2009), a hipermídia apresentam elementos facilitadores no 

processo de aprendizagem, logo os ambientes hipermidiáticos oferecem recursos de 

sons, textos e vídeos proporcionando aos usuários a elaboração dos próprios 

percursos. Sendo assim, entende-se que esses recursos são utilizados para 

conduzir e contribuir no aprendizado. 
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3 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: Analisar as animações/simulações de ambientes virtuais produzidas 

para o ensino-aprendizagem da biologia. 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar as áreas das animações/simulações nos ambientes virtuais de 

aprendizagem (RIVED e Portal do professor) para o Ensino da Biologia. 

 Identificar as propostas de animações/simulações para o Ensino de Biologia. 

 Verificar possibilidades de contextualização e aplicação dos recursos de 

animação e simulação no Ensino de Biologia. 

.       
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4 ARTIGO 

ANÁLISE DE ANIMAÇÕES/SIMULAÇÕES EM AMBIENTES VIRTUAIS DE 

APRENDIZAGEM PARA O ENSINO DE BIOLOGIA 

Maria Giselly Jorge de Matos
1
; Patrícia Mariana Vasco de Góz²; Ricardo Ferreira das Neves³. 

¹Graduanda em Ciências Biológicas - UFPE/CAV, ²Especialista em Ensino de Ciências -FAINTVISA; 

Prof. da Universidade Federal de Pernambuco/Centro Acadêmico de Vitória (UFPE-CAV)³. 

Resumo 
 
A utilização dos Objetos de Aprendizagem virtual, como animações/simulações para 
o ensino de biologia compreende uma ferramenta útil e necessária ao processo de 
aprendizagem, pois possibilita aulas dinâmicas e interativas, além de promover uma 
melhor compreensão e construção de conceitos associados a determinados 
conteúdos. A pesquisa teve como objetivo analisar as animações/simulações de 
ambientes virtuais produzidos para o ensino-aprendizagem da biologia, envolvendo 
uma abordagem quantitativa, com foco descritivo, a partir da análise de dois 
ambientes virtuais de aprendizagem, a Rede Internacional Virtual de Educação 
(RIVED) e o Portal do Professor. Os resultados apontam para conteúdos da área de 
Genética e Biologia Celular com maior presença nesses portais, devido a ser 
conteúdos que abordam conceitos abstratos e que precisam de ações lúdicas para 
melhor compreensão dos alunos. 
 
Palavras-chave: Objetivos de Aprendizagem; Ensino de Ciências e Biologia; 
Animações/Simulações. 
 

Abstrat 
 
The research had as objective to analyze the animations/simulations of virtual 
environments produced for the teaching-learning of biology.The use of virtual 
learning objects such as animations / simulations for teaching biology comprises a 
useful and necessary tool for the learning process, the use of this methodological 
resource enables dynamic and interactive classes, as well as promoting a better 
understanding and construction of associated concepts Certain content.The study 
involves a qualitative and quantitative approach, with a descriptive focus, based on 
the analysis of two virtual learning environments, RIVED and the Portal do Professor. 
The results point to contents of the area of Genetics and Cell Biology with greater 
presence in these portals, due to being contents that approach abstract concepts and 
that need playful actions for a better understanding of the students. 
 
Keywords: Learning objects, theaching of science and biology, 
Animations/simulations 
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INTRODUÇÃO 

 

Com os avanços e desenvolvimentos tecnológicos no meio social, novas 

técnicas de ensino estão sendo aplicadas para facilitar o processo de aprendizagem 

de forma lúdica e prazerosa. ‘’No mundo dos computadores, da internet e do 

universo multimídia o professor é chamado à mudança, vendo-se obrigado a 

repensar em sua profissão, as estratégias que utiliza’’(CIRINO; SOUZA, 2009, p. 5). 

Desse modo, é necessário que profissionais da educação busquem 

informações sobre os recursos disponíveis para a utilização de novas ferramentas, 

com finalidade de aprimorar seus métodos através das práticas inovadoras, as quais 

podem contribuir para uma aprendizagem significativa. Nesse ínterim, o uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) pode mediar os processos de 

aprendizagem dos alunos, cuja aplicação da TIC possibilita aulas mais dinâmicas e 

produtivas, despertando a vontade dos estudantes em aprender. Dessa forma, é 

fundamental que os alunos ultilizem os recursos tecnológicos para construção do 

conhecimento (COUTO,2014).        

 As utilizações de animações/simulações representam Objetos de 

Aprendizagem (OA) e se tornam uma alternativa pedagógica útil na educação, uma 

vez que, configuram possibilidades significativas para o processo de ensino-

aprendizagem, capaz de facilitar a interação dos alunos e a demonstração de 

processos e fenômenos (FISCARELLI; FISCARELLI, 2011). Neste sentido o RIVED 

e o Portal do Professor se configuram como ambientes virtuais aos quais 

potencializam a aprendizagem dos discentes.  

A Rede Interativa Virtual de Educação (RIVED) é um programa gratuito da 

Secretária de Educação à Distância baseado em um conjunto de atividades, 

multimídias e interativas. Essas atividades têm como objetivo contribuir na melhoria 

da aprendizagem dos conteúdos da educação básica. Segundo Lorenzoni e Bezzi 

(2008), por ser um programa educativo, a Rede Interativa Virtual de Educação tem 

por intuito tornar o processo ensino-aprendizagem mais prazeroso e significativo 

para os discentes.  

O Portal do Professor também é um ambiente virtual, no qual é 

disponibilizado vários Objetos de Aprendizagem e oportuniza aos professores 

diferentes possibilidades para que possam utilizar recursos diversificados que 
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auxiliem e complementem a sua prática pedagógica, possibilitando também 

interações com outros profissionais da educação (RODRIGUES; JÚNIOR; 

SCHLÜNZEN, 2009). 

O uso de Objetos de Aprendizagem promove maior interação nas aulas, além 

de auxiliar os aprendizes a entenderem o assunto com mais clareza. Para Coelho e 

Gallo (2010), a aprendizagem virtual desperta a curiosidade fazendo com que o 

aluno tenha capacidade de resolver problemas, criar hipóteses e relacionar 

conceitos com ludicidade. Assim, no Ensino de Biologia são necessárias atividades 

que colaborem no desenvolvimento dos aprendizes para que os mesmos possam 

desenvolver capacidade crítica e competências.     

 Para tanto, procurou-se a compreensão de como se apresentam as 

animações/simulações em ambientes virtuais de aprendizagem para o Ensino de 

Biologia. Diante desta perspectiva os objetivos foram os seguintes:    

 Geral: Analisar as animações/simulações de ambientes virtuais produzidas 

para o ensino-aprendizagem da biologia.     

 Específicos: Identificar as áreas das animações/simulações nos ambientes 

virtuais de aprendizagem (RIVED e Portal do professor) para o Ensino da Biologia; 

Identificar as propostas de animações/simulações para o Ensino de Biologia; 

Verificar possibilidades de contextualização e aplicação dos recursos de animação e 

simulação no Ensino de Biologia.            

 Nesse ínterim, as animações/simulações podem ser usadas para abordagem 

de uma temática e colaborar para revisão dos conteúdos, permitindo a interação dos 

alunos e proporcionando uma melhor compreensão e facilitando no aprendizado, 

visto que muitos dos conteúdos abordados na Biologia envolvem conceitos abstratos 

e com difícil assimilação. Por isso, a utilização da simulação/animação pode 

desempenhar um importante papel para a aprendizagem dos estudantes com um 

ensino mais atrativo e dinâmico.  

 

 

METODOLOGIA  

 A pesquisa compreendeu em uma abordagem quantitativa seguindo uma 

sequência de fases e atividades realizadas para sua construção (TRIVIÑOS, 2002), 

sendo de caráter descritivo, pela descrição de fatos e fenômenos e elementos 

pesquisados (TRIVIÑOS, 2002). 
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Foi realizada uma análise dos objetos de aprendizagem para o ensino de 

biologia através de animações/simulações em ambiente virtual, por meio do portal 

da Rede Internacional Virtual de Educação (RIVED) e o Portal do Professor. 

 Em cada um dos portais foram observadas as animações e simulações 

referentes ao conteúdo de biologia, ficando organizadas em um quadro e 

distribuídas de acordo com a área (Ecologia, zoologia, genética etc.) e por nível de 

ensino (Ensino Médio e/ou Fundamental), sendo também descritos os seus 

respectivos títulos. Após finalização, os dados foram organizados em gráficos, 

visando melhor interpretação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

  

De acordo com a análise realizada foi possível identificar cinco áreas de 

conhecimento, sendo as encontradas no portal RIVED: Genética, Biologia Celular, 

Microbiologia e Ecologia, além de temas transversais relacionados à sexualidade. 

Vale ressaltar que todas as animações/ simulações encontradas nesse portal, eram 

destinadas apenas ao Ensino Médio, como observamos a seguir no Quadro 1. 

 
Quadro1. Animações/ Simulações de Biologia encontradas na Rede Internacional Virtual de 
Educação (RIVED)  
 

Áreas Título Nível de ensino 

 
 
 

Genética 

O caso do rebanho de Jacó  
 
 
Ensino Médio 
 
 
 
 

 
 
 

Ensino Médio 

As ervilhas ajudaram Jacó 

Vendo o mundo com outros olhos 

Colocando as coisas no lugar 

Mendel não sabia disso 

Selecionando Moscas 

Experimentos de Redi, Spallanzani e Pasteur 

Biologia celular 
 

Aprendendo por Osmose 

Transporte Passivo através da Membrana Plasmática 

Pum no Elevador 

Respiração celular 

Microbiologia Quão grande é? 

Tive uma recaída 

 
Ecologia 

Dinâmica de Populações e Impactos Ambientais 

Impactos Ambientais 

Preciso de oxigênio 

Temas 
Transversais 

 

O que é sexo 

Eu não pensei nisso antes...(sexualidade) 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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39%

22%

17%

11%

11%

1º Genética 

2º Biologia celular 

3º Ecologia 

4ºMicrobiologia 

5º Temas transversais

 

Através da análise das simulações/animações no ambiente virtual RIVED foi 

possível perceber que as áreas que aparecem em maior destaque foram Genética 

com  39% e Biologia Celular com 22% (Gráfico1), as quais se enquadram nos temas 

que são considerados de difícil assimilação, por abordarem conteúdos abstratos  

(NEVES, 2015). De acordo com Oliveira e Dias (2012), as animações possibilitam 

aos discentes visualizar a dinamicidade dos movimentos e funções das organelas 

citoplasmáticas expostas pelos ambientes virtuais, aos quais permitem nos alunos a 

construção do conhecimento. E observou-se menor frequência percentual nas áreas 

de microbiologia e de temas transversais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Portal do Professor foram identificadas10 áreas que envolveram: 

Genética, Biologia Celular, Microbiologia, Ecologia, Bioquímica, Fisiologia Humana, 

Histologia, Zoologia e Temas Transversais, além de outros temas relacionados ao 

ensino de química e física (Quadro 2), sendo encontradas animações/ simulações 

destinadas ao público do Ensino Médio e Fundamental. 

 

Quadro 2.Animações/ Simulações encontradas de Biologia no Portal do professor.  

Áreas Título Nível de Ensino 

 
Genética 

 
 

Segregação dos caracteres  
Ensino Médio 

 
 

Clonagem 

Origem da vida 

Período pré- Darwin (máquina do tempo) 

Gráfico1. Análise dos conteúdos de animações\simulações para o ensino de biologia no  (RIVED)         

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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 Genética – linkage  
 
 
 
 

Doenças Genéticas- Anemia falciforme 

Qual é a palavra? Aplicações da engenharia genética. 

Fertilização em vitro 

Qual é a palavra? Aplicações da engelharia genética 

Eletroforese de proteínas 

 
 
 
 
 
 
 

Biologia 
Celular 

 

Célula tronco 

Respiração celular 

Complexo de Golgi  
 
 

Ensino Médio e 
Fundamental. 

Cílios e flagelos 

Diferença entre procariotos e eucariotos 

Mitocôndria 

Organelas celulares 

Apoptose e necrose 

Apoptose 1: papel no desenvolvimento embrionário  
 
 

Ensino Médio 

Apoptose 2: papel no controle populacional 

Aprendendo por osmose 

Divisão e diferenciação celular 

Organelas citoplasmáticas 

Célula nervosa Ensino Médio e 
Fundamental 

Célula vegetal  
 

Ensino Médio 
 
 

Ecologia 

Mudanças Ambientais Globais– O Efeito Estufa. 

Chuva ácida 

Tratamento da água Ensino Médio e 
Fundamental 

Mudanças Climáticas Naturais Ensino Médio 

Poluição Atmosférica e saúde  
Ensino Médio e 
Fundamental 

Cenários de Mudanças Climáticas Futuras 

Impacto das mudanças climáticas no Brasil 

 
Bioquímica 

Aminoácidos 33  
 

Ensino Médio 
Estrutura das proteínas 

Síntese protéica 

Classificação e estrutura dos carboidratos 

A química na pele digestão das gorduras 

 
 
 
 
 

Fisiologia 
Humana 

Contração muscular 

Coração humano 

Circulação sangüínea humana 

Adrenalina 1: visão geral 

Adrenalina 2: ação no tecido adiposo 

Adrenalina 3: ação no tecido muscular 

Adrenalina 4: ação no coração e pulmões 

Respiração Ensino Médio e 
Fundamental Respiração pulmonar 

Sistema respiratório 

Sistema digestório Ensino Médio 

Histologia Fibroblastos Ensino Médio e 
Fundamental Tecido animal 

Tecido Epitelial Ensino Médio 

Microbiologia Estrutura bacteriana 

 
Zoologia 

Como são feitas as colméias 

Taxonomia 

Respiração do peixe Ensino Médio e 
Fundamental Ciclo natural (Artrópodes) 

Temas 
Transversais 

Dengue 
 
 

Ensino Médio 

Outros Indicadores de ácido e base na cozinha da minha casa Ensino 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/10133/eletroforese2.swf
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Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

No Portal do professor foi possível identificar uma maior frequência em 

relação às animações e simulações das áreas de Genética, Biologia Celular e 

Fisiologia Humana (Gráfico 2), tendo como percentuais de 24,2%, 17,7% e 16,2% 

respectivamente. Isso possivelmente está relacionado às propostas veicularem o 

Ensino Fundamental e Médio e por apresentarem outros elementos a serem 

explorados, como plano de aulas para a prática docente. Os alunos apresentam uma 

maior dificuldade na área de Genética devido ao vocabulário considerado complexo, 

sendo assim, os conceitos na área de Genética é de difícil compreensão. (CID; 

NETO, 2005). 

 

Gráfico 2. Análise dos conteúdos de animações\simulações para o ensino de biologia no Portal do 
professor  

 
 Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Nesse viés, ao comparamos as áreas encontradas nos dois portais 

analisados (RIVED e Portal do Professor) é possível perceber uma maior 

abordagem de temas, como mencionado anteriormente, são considerados de difícil 

ensino e aprendizagem por abordarem conteúdos abstratos e/ou distantes da 

realidade dos alunos como a Biologia Celular e a Genética ou por apresentarem 

 Fundamental 

Água e óleo se misturam Ensino Médio e 
Fundamental Sua joia é verdadeira 

Lentes divek gentes 
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processos complexos que podem ser compreendidos através de animações e 

simulações como é o caso da Fisiologia Humana que aborda o funcionamento 

fisiológico do corpo humano.         

 Assim, a utilização destas ferramentas lúdicas pode desempenhar um 

importante papel para a aprendizagem e formação dos alunos fazendo com que os 

estudantes compreendam o tema com mais dinamismo e interatividade.  

 

CONCLUSÕES 

 

Diante dos resultados obtidos através das análises realizadas no Portal do 

Professor e na Rede Internacional Virtual de Educação (RIVED), foi possível 

observar uma maior incidência das animações e simulações referentes aos 

conteúdos de genética e biologia celular, estas áreas temáticas por abordar 

conceitos abstratos são considerados de difícil compreensão por apresentarem 

conceitos que envolvem discussões polêmicas na ciência.  

A utilização de atividades lúdicas como os objetos de multimídia representam 

uma ferramenta útil para construção do conhecimento, pois estimulam o interesse 

dos discentes em participar interativamente das aulas, possibilitando assim, o 

entendimento dos conceitos. Portanto, é necessário que os docentes utilizem as 

animações e simulações para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos, pois envolvem um caráter dinâmico e interativo. 
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5 CONCLUSÃO 

  

Diante dos resultados obtidos através das análises realizadas no Portal do 

Professor e na Rede Internacional Virtual de Educação (RIVED), foi possível 

observar uma maior incidência das animações e simulações referentes aos 

conteúdos de genética e biologia celular, estas áreas temáticas por abordar 

conceitos abstratos são considerados de difícil compreensão por apresentarem 

conceitos que envolvem discussões polêmicas na ciência.  

A utilização de atividades lúdicas como os objetos de multimídia representam 

uma ferramenta útil para construção do conhecimento, pois estimulam o interesse 

dos discentes em participar interativamente das aulas, possibilitando assim, o 

entendimento dos conceitos. Portanto, é necessário que os docentes utilizem as 

animações e simulações para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos, pois envolvem um caráter dinâmico e interativo. 
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