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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa discorre sobre a elaboração de uma revista digital como material didático com 
conteúdos de Bioquímica que são trabalhados no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 
O referencial teórico foi constituído por um estudo sobre a legislação que embasa este nível 
de ensino no Brasil, por uma reflexão sobre a produção tanto acadêmica quanto a de 
material didático de Bioquímica voltada para este alunado e também pela justificativa da 
produção de uma revista digital como material didático, com notações sobre o ensino 
investigativo-experimental. O trabalho observou a presença de conceitos bioquímicos desde 
o Ensino Fundamental até o Ensino Médio e uma pequena produção de material didático 
midiático específico de Bioquímica que atenda a estes alunos. A pesquisa analisou as 
etapas de elaboração da revista digital nos aspectos pedagógico e tecnológico. Também 
analisou sua viabilidade de utilização no processo de ensino-aprendizagem escolar junto a 
docentes, por meio da aplicação de um questionário semiestruturado, durante a realização 
de uma oficina com os mesmos. A maioria dos professores concordou com a possibilidade 
de utilizar a revista digital como produto educativo, mas foi observado que há dificuldades 
que precisam ser superadas no fazer pedagógico: a estrutura da escola em termos do 
número insuficiente de computadores por turma e o comportamento inadequado dos alunos, 
que prejudica a dinâmica na sala de aula. Ao final, o estudo infere que a revista digital é um 
produto midiático como aceitação entre os professores por ser potencialmente inovador, 
para que o aluno se sinta motivado a ler e a apreender alguns conceitos de Bioquímica, 
constituindo-se também uma possibilidade didática a ser investigada em outras pesquisas 
acadêmicas.  
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ABSTRACT 
 
 

This research discusses the development of a digital magazine as a teaching material 
contents of Biochemistry that are worked in Elementary Education and High School. The 
theoretical framework consisted of a study on legislation that supports this level of education 
in Brazil, with a reflection on both the academic production as courseware Biochemistry 
facing this student body and also the justification for the production of a digital magazine as 
courseware, with notations on the investigative and experimental teaching. The study 
observed the presence of biochemical concepts from elementary school through high school 
and a small production of specific media teaching material that meets these Biochemistry 
students. The research examined the development stages of the digital magazine in 
pedagogical and technological aspects. Also examined its feasibility for use in school 
teaching learning process with teachers, through the application of a semi-structured 
questionnaire, while conducting a workshop with them. Most teachers agreed to the 
possibility of using the digital magazine as an educational product, but noted that there are 
difficulties to be overcome in pedagogical practice: the structure of the school in terms of the 
insufficient number of computers per class and inappropriate student behavior that affect the 
dynamics in the classroom. At the end, the study infers that the digital magazine is a media 
product as acceptance among teachers as potentially innovative so that students feel 
motivated to read and grasp some concepts of Biochemistry, and is also a didactic possibility 
to be investigated in other academic research. 
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INTRODUÇÃO 
 

Trajetória profissional 

 
Desde o final da década de 1990, atuo como professora da Educação Básica, 

disciplina Biologia, na rede pública estadual do Rio de Janeiro, trabalhando com Ensino 

Médio (EM) em escolas de classes média baixa e baixa em áreas suburbanas da cidade. 

Pela minha prática docente, percebi que havia, e ainda há uma grande dificuldade no 

entendimento de conceitos relacionados principalmente à explicação da fisiologia da célula, 

que são aqueles que envolvem o conhecimento de bioquímica. Mesmo com essa dificuldade 

pontuada, observa-se que, quanto ao ensino de Biologia, sua grade curricular, 

especialmente a da 1ª série do Ensino Médio, está organizada de forma a privilegiar 

assuntos relacionados à Bioquímica; por exemplo, o estudo da célula, a Citologia, é assunto 

para um semestre inteiro do ano letivo.  

Por ter que se cumprir uma extensa grade curricular, o ensino se reduzia à 

transmissão-recepção, com os alunos “rejeitando” a Biologia que envolvia conceitos de 

Bioquímica e decorando os termos científicos, com dificuldade para questionar e 

argumentar, não conseguindo, em muitas vezes, estabelecerem conexão entre os 

fenômenos biológicos que ocorrem no interior de uma célula, nível microscópico, e os 

fenômenos que ocorrem no organismo, nível macroscópico, como a respiração, digestão, 

excreção e reprodução. Era com se eu e eles estivéssemos conversando sobre algo que 

não acontece conosco e que nos garante a vida, o que me gerava certo grau de frustração 

por não aprimorar aquilo que eu mesma havia aprendido no meu antigo 2º grau, de maneira 

a tornar o ensino mais dinâmico e motivador. Afinal, estava repetindo a mesma “receita de 

bolo” sem questionamento. 

 Confrontando minha prática pedagógica com a leitura de especialistas em ensino, 

principalmente na área de Ensino de Ciências e a leitura das Orientações Curriculares para 

o Ensino Médio – OCEM (BRASIL, 2008), que destacam o desafio do professor de 

possibilitar ao aluno desenvolver as habilidades necessárias para a compreensão do papel 

do homem na natureza, percebi a necessidade de, neste mestrado profissional, elaborar um 

produto educativo que envolvesse a temática Bioquímica e o Ensino Médio.  

Um produto educativo que possa esclarecer ao aluno alguns temas sobre 

Bioquímica, se caracterizando por ser atrativo e interativo e ainda, com informações 

contextualizadas, reduzindo a distância entre as disciplinas escolares e a realidade do 

aluno, para que este perceba os fenômenos bioquímicos presentes em seu cotidiano. 
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Justificativa, relevância e contribuições do estudo 

 

Em artigos acadêmicos é reconhecido que o aluno do Ensino Médio apresenta 

dificuldades em entender conceitos científicos relacionados à Química e à Biologia, seja na 

construção do pensamento da disciplina (PEDRANCINI et al., 2007), seja na exigência do 

grau de abstração e domínio de uma linguagem específica (ÖZMEN, 2004 apud 

FERNANDES, CAMPOS e MARCELINO JÚNIOR, 2010). 

Assim, quando se trata de assuntos relacionados à Bioquímica, as dificuldades 

permanecem, pois são duas formas de conhecimento que devem estar interligadas, da 

Biologia e da Química, para a explicação de um fenômeno fisiológico e o aluno deve ser 

capaz de criar pontes cognitivas entre essas duas vertentes que caminham de forma 

congruente nesse momento (MELO e ALVES, 2011). 

Estas dificuldades existem ao realizar conexões entre conceitos das disciplinas de 

Biologia e de Química para compreender os fenômenos bioquímicos que fazem parte da 

grade curricular de Biologia, pois o seu entendimento ocorre no campo do pensamento 

reflexivo e analítico, já que os conceitos não são palpáveis concretamente – mesmo porque 

a escala em Bioquímica é na ordem do nanometro e do micrometro.  

Assim sendo, a bioquímica é de difícil aprendizagem por alunos do EM, pois são 

adolescentes que, próprio da idade, ainda estão desenvolvendo o pensamento abstrato, 

sendo este plenamente conquistado apenas em sua fase final da adolescência e na 

juventude (MALDANER apud NARDI, 2007; SILVA apud TOVAR e ROSA, 1990) e os 

conceitos bioquímicos, pelas suas características, se tornam compreensíveis somente 

quando há esforço de entendimento no campo da abstração. 

Por conseguinte, não havendo o entendimento dos fenômenos bioquímicos para a 

sobrevivência dos sistemas vivos, o aluno não percebe a importância dos mesmos para o 

equilíbrio ecológico no planeta Terra. 

Essas dificuldades de compreensão e apropriação dos conceitos científicos são 

reforçadas por conta do sistema educacional brasileiro que adota a postura de ensino 

fragmentado em disciplinas, comprometendo a contextualização e a percepção da visão 

sistêmica dos processos bioquímicos que ocorrem nos sistemas vivos.  

A alternativa ao tripé da dificuldade de aprendizagem estabelecido – o conhecimento 

fragmentado, a descontextualização e o obstáculo ao estabelecimento do raciocínio 

complexo – é a postura do professor como mediador do processo de ensino-aprendizagem, 

utilizando materiais didáticos para que o aluno se sinta motivado em participar do processo 
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educativo escolar, como agente que se expressa ativamente em sala de aula (SANTANA et 

al., 2004). 

Frente a este desafio, o professor pode buscar alternativas nos materiais didáticos 

que auxiliem tanto ele próprio quanto o aluno na dinâmica do ensino-aprendizagem (DEMO, 

2010).  

Também é preciso conhecer a realidade do aluno, que atualmente tem sua vida 

imersa no mundo tecnológico, sendo considerado como nativo digital (PRENSKY, 2001) que 

investe tempo em relacionamentos no ciberespaço1, produzindo e utilizando-se do 

conhecimento de uma forma diferenciada quando comparado ao aluno do século passado. 

Assim, os materiais didáticos devem ser adequados, de qualidade e como suportes 

para melhorar a eficiência do processo de ensino-aprendizagem, como por exemplo, os 

materiais didáticos desenvolvidos e aplicados por meio da tecnologia da informática, que 

também promovem a curiosidade e a motivação do aluno para participar da aula. 

Dentre os vários instrumentos que atendem às demandas descritas anteriormente, 

destacam-se, portanto, aqueles relacionados às Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC). Estas caracterizam a Sociedade da Informação e a Economia do Conhecimento 

atuais, com a produção do conhecimento no âmago da produtividade econômica e do 

desenvolvimento social (SELWYN, 2008). 

Neste aspecto, a revista digital é um produto dessa tecnologia que pode ser utilizado 

na escola, auxiliando a educação escolar, ao possibilitar o aluno se apropriar dos conceitos 

científicos, de maneira motivadora e interativa, na forma que lhe convier e na ordem que 

julgar adequada, proporcionando-lhe a autonomia da aprendizagem. 

Frente ao exposto, este trabalho tem como objetivo geral desenvolver uma revista 

digital que facilite a apropriação de alguns conceitos de Bioquímica pelos alunos do Ensino 

Médio, modalidade regular.  

A elaboração de uma revista digital e a análise quanto à sua contribuição para o 

ensino-aprendizagem de Bioquímica no Ensino Médio amplia o caminho de pesquisa em 

materiais midiáticos utilizados na Educação, ao ofertar tanto para o professor quanto para o 

aluno a apropriação destes conceitos numa perspectiva contextualizada e problematizadora, 

possibilitando também a discussão em sala de aula de temas bioquímicos interligados com 

outros temas como, por exemplo, fatos históricos. Dessa maneira, o promover a construção 

                                                        
1Para Lévy (1999, p. 17): “é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos 
computadores. O termo especifica a infraestrutura material da comunicação digital, (...) as 
informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse 
universo”.  
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de um conhecimento mais complexo e sistêmico, auxilia o aluno na percepção de uma 

realidade também complexa, corroborando com o desenvolvimento do seu pensamento 

crítico-reflexivo. 

Como objetivos específicos, delineei os seguintes propósitos: (i) Selecionar os 

conteúdos para compor uma revista digital de Bioquímica; (ii) Elaborar a revista digital para 

facilitar a abordagem dos seguintes assuntos seguintes conceitos de Bioquímica em sala de 

aula: a composição bioquímica da célula, alguns processos que envolvem a produção e o 

armazenamento de energia pela célula – respiração aeróbica, fermentação e fotossíntese – 

e o estudo do cromossomos; (iii) Verificar a viabilidade deste produto educativo junto a 

docentes da Educação Básica. 

Entendendo que a pesquisa pode ser considerada como uma busca sistemática para 

a solução de um problema a ser resolvido, adotando com rigor métodos e técnicas 

adequados (BOAVENTURA, 2011), o presente estudo foi planejado e desenvolvido em 

cinco etapas: a investigação teórica, que perdura por todo o processo, a seleção dos 

conteúdos da revista digital, a elaboração do produto educativo, a validação deste produto 

educativo, ou seja, se é sua aplicação em sala de aula é viável na opinião de professores 

que atuam na Educação Básica e finalmente uma análise da própria pesquisa. 

Como toda pesquisa científica exige um amparo metodológico a ser determinado 

para o decorrer de todo o processo de investigação científica, dentre os conhecidos e 

estudados durante o curso, optei por uma pesquisa participante com uma abordagem 

qualitativa, interagindo com os pesquisados, observando suas manifestações e registrando 

os elementos observados para análise posterior (SEVERINO, 2007). Focalizei assim num 

problema específico em um cenário específico, desenvolvendo alternativas à solução de um 

problema em sala de aula. 

Para tanto, realizei e continuei por todo processo de produção desta dissertação, 

uma investigação na literatura acadêmica, com o objetivo de construir um arcabouço teórico. 

Inicialmente, fiz uma revisão da literatura com o objetivo de conhecer o status quo do ensino 

de Bioquímica no Brasil, por meio de uma investigação na legislação brasileira que ampara 

o ensino de Biologia no EM e em como os assuntos em Bioquímica permeiam a Educação 

Básica, sendo oferecidos aos alunos ainda em anos anteriores ao próprio EM.  

Realizei ainda um levantamento exploratório nos livros didáticos e nos periódicos 

para esboçar um panorama a respeito da produção em termos de materiais didáticos sobre 

o assunto.  

Persistindo na revisão da literatura, justifiquei minha escolha por um material didático 

que fosse dentro do universo das TIC, escolhendo a revista digital, ainda considerando o 
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ensino investigativo-experimental como uma das maneiras de auxiliar a formação do aluno-

cidadão, ou seja, aquela pessoa capaz de observar seu entorno e de realizar intervenções. 

Após a construção deste arcabouço teórico, concentrei meus esforços na elaboração 

da Revista Digital denominada “Bioquímica em Foco”. 

Adotei para esta pesquisa uma abordagem qualitativa, mediante a aplicação do 

produto educativo em um grupo de professores da Educação Básica que participaram de 

uma oficina oferecida por mim em parceria com a Secretaria Estadual de Educação do 

Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ), ocorrendo uma interação dinâmica entre o 

pesquisador e os pesquisados que apresentaram participação ativa na pesquisa, 

contribuindo com seus pontos de vista para a mesma (GÜNTHER, 2006; ZANTEN, 2004). 

 A presente dissertação está organizada em cinco capítulos. O primeiro capítulo 

descreve o panorama do ensino da Bioquímica no Ensino Médio, modalidade regular em 

seus caracteres legais, curriculares e sua presença na literatura acadêmica voltada para o 

ensino. 

O segundo capítulo volta-se para a metodologia aplicada para o processo de 

elaboração da revista digital, com apresentação, descrição e justificativa de cada seção. 

Prosseguindo no terceiro capítulo estão os resultados encontrados na aplicação da 

revista digital junto a professores da Educação Básica. Concomitante aos resultados há a 

reflexão frente aos teóricos que constituem o arcabouço desta pesquisa.  

O quarto apresenta uma análise do trajeto acadêmico percorrido desta pesquisa até 

a aplicação da revista digital sob a forma de uma autocrítica.  

Finalmente, no quinto capítulo, que não é numerado, as Considerações Finais sobre 

esta pesquisa, com ponderações que apontando reflexões e desdobramentos para futuras 

investigações. 
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CAPÍTULO I - O STATUS QUO DA BIOQUÍMICA NO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

Neste capítulo delineei o panorama da Bioquímica no ensino da Educação Básica 

em esferas definidas como a esfera legal, a esfera curricular e a esfera da prática 

pedagógica.  

Na esfera legal, investiguei a legislação brasileira da educação que ampara o 

professor em seu trabalho docente para o ensino de Bioquímica na Educação Básica, 

modalidade regular.  

Esta esfera exerce influência direta sobre a esfera curricular porque delimita, dentro 

do campo jurídico, os objetivos efetivos de formação do aluno-cidadão da Educação Básica 

no sistema escolar brasileiro. 

A esfera curricular – ao definir o currículo de cada etapa da Educação Básica – 

determina os conteúdos programáticos a serem trabalhados. 

Assim, nesta esfera curricular, de modo a organizar a Educação Básica, modalidade 

regular, evidenciei a presença de conceitos bioquímicos permeando tanto os currículos de 

Ciências Físicas e Biológicas, que é disciplina do Ensino Fundamental (EF) quanto os 

currículos de Biologia, que é disciplina do Ensino Médio (EM), ambas em sistemas de 

ensino que adotam a divisão dos componentes curriculares em disciplinas. Ainda que breve, 

construí um comentário também investigativo, da apresentação da Bioquímica nos ditames 

do livro didático e na produção acadêmica.  

Esta esfera curricular, por sua vez, influencia a esfera da prática pedagógica porque, 

como já escrito no parágrafo anterior, define o conteúdo programático de cada etapa 

escolar. Mas aqui, o docente exerce sua autonomia quanto à escolha da metodologia mais 

adequada à sua realidade escolar, de modo que o aluno sinta-se estimulado a apreender 

alguns conceitos de Bioquímica que estão presentes em seu processo de escolarização na 

Educação Básica. 

Na esfera da prática pedagógica, defendi minha escolha por um ensino investigativo-

experimental como uma maneira de contribuir para a formação do aluno cidadão: ao se 

habituar, a partir de experimentos com viés problematizador, a inferir de maneira reflexiva 

em situações ao seu redor, não restringindo esta atitude apenas na sala de aula, mas 

levando para seu cotidiano, na solução de situações corriqueiras da sua vida. 

Ainda dentro desta esfera, encerrei o capítulo com a definição de Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC), refletindo sobre suas contribuições para processo de 

ensino-aprendizagem de alguns conceitos de Bioquímica. 
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Estas esferas se interpõem e colaboram cada qual em sua área de abrangência para 

a construção de uma visão sistêmica da Bioquímica no ensino da Educação Básica, 

modalidade regular. 

                                

1.1. A LEGISLAÇÃO PARA O ENSINO DE BIOQUÍMICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

A educação escolar no Brasil é dividida em Educação Básica e a Educação Superior. 

A Educação Básica (EB) compreende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental (EF) e o 

Ensino Médio (EM).  

A legislação magna que rege a educação brasileira é a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, nº 9394/96 que trata da educação escolar. Cada etapa escolar da EB 

também apresenta parâmetros e diretrizes2 a serem observados pelos sistemas de ensino 

que ofertam as respectivas modalidades, onde é considerada a maturidade psicológica do 

alunado, que se encontra em idade-série correspondente ao defini-los. 

Como a área de conhecimento Bioquímica, no ensino de modalidade regular, tanto 

no EF e no EM aparece permeando as disciplinas de Ciências Naturais e de Biologia, faz-se 

necessário discorrer sobre este amparo legal tanto no EF quanto no EM. 

Assim, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases, nº 9394/96, art. 32 

(BRASIL, 1996), o Ensino Fundamental precisa fornecer bases para a formação e 

consciência da cidadania, por meio do acesso à leitura, à escrita e aos conhecimentos de 

uma forma geral para o desenvolvimento das capacidades individuais e do convívio social. 

Em seus Parâmetros Curriculares, os objetivos do EF, dentre outros, determinam 

que, ao final desta etapa, os alunos sejam capazes de se conhecerem e conhecerem o seu 

redor para que se posicionem de maneira crítica, questionando a realidade e se firmando 

como cidadãos (BRASIL, 1998a). 

Quanto ao Ensino Médio (EM), segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, nº 9394/96, em seu artigo 35, incisos I ao IV, este tem como finalidades:  

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

                                                        
2 Para conhecer mais sobre estes documentos oficiais:<http://portal.mec.gov.br/> (Acesso em: 22 
ago. 2013), onde é possível realizar busca e downloads desta legislação específica. 
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III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 
disciplina. 

O EM é a etapa final assegurada a todos os brasileiros, situando o educando como 

sujeito produtor de conhecimento e participante do mundo do trabalho, como sujeito em 

situação-cidadão, “capazes assim de realizar ações práticas, de fazer julgamentos e de 

tomar decisões” (BRASIL, 2000, p.20). 

Em suas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, Resolução 

CNE/CEB, nº 2/2012 (BRASIL, 2012), o EM baseia-se na formação integral do estudante, 

com indissociabilidade entre a educação e a prática social e integrando os conhecimentos 

gerais na perspectiva da interdisciplinaridade e da contextualização. Ou seja, que ao final 

dos seus estudos, o aluno se aproprie dos conhecimentos escolares e também seja capaz 

de se posicionar como cidadão, refletindo e intervindo em sua realidade. 

Pelo exposto, de uma forma geral, a legislação educacional que ampara o ensino no 

Brasil caminha seguindo a linha de raciocínio de uma formação mais complexa e sistêmica 

do aluno, para que este perceba e atue no mundo – que também apresenta relações 

complexas quanto ao convívio social, mundo tecnológico e do trabalho.  

Extrapola-se dessa forma, quanto aos princípios legais para a formação do 

estudante, a simples “decoreba” de termos científicos para a serem postos em uma prova na 

escola. Esta última atitude mencionada, segundo Krasilchik e Marandino (2007), não é 

ensinar Ciências, pois não colabora para que o aluno perceba a construção do 

conhecimento científico como cultura, pontualmente histórico e contextualizado. 

 

 

1.2. CAMINHOS DO ENSINO DA BIOQUÍMICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: CURRÍCULO, 

LIVRO DIDÁTICO E PRODUÇÃO ACADÊMICA 

 
A Bioquímica é uma área de estudos que aborda duas áreas de conhecimento, a 

Biologia e a Química, que se complementam para explicar muitos fenômenos que ocorrem 

nos sistemas vivos, sendo definida como a ciência da química da vida (GOMES e RANGEL, 

2006). 

Por questão curricular, os fenômenos bioquímicos são expostos aos alunos desde as 

aulas de Ciências do Ensino Fundamental (EF), ou seja, os alunos tomam conhecimento de 
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algum fenômeno bioquímico para reforçar um conceito científico biológico. Por exemplo, no 

7º ano do EF da rede municipal da cidade do Rio de Janeiro, um objetivo citado pelas 

Orientações Curriculares é “compreender a fotossíntese como um processo utilizado pelos 

seres autotróficos para a produção da matéria orgânica” (RIO DE JANEIRO, 2013a, p. 36), 

exigindo como habilidade o aluno entender a fotossíntese como uma característica essencial 

do Reino das Plantas.  

A construção dos conceitos bioquímicos sobre a fotossíntese é superficial, não 

enfatizando os detalhes dos processos do “como acontece”, mas destacando seu início e o 

seu final (“o que é utilizado e o que é produzido na fotossíntese”), como visto no Caderno 

Pedagógico de Ciências do 7º ano (ano 2013) da rede municipal de ensino da cidade do Rio 

de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2013b).  

A situação é semelhante também no 8º ano do EF, quando o assunto principal é o 

corpo humano: discute-se sobre o que é utilizado e o que é formado nos processos 

biológicos, como a digestão, respiração pulmonar e a excreção. Como exemplo, nas 

mesmas Orientações Curriculares para o ensino de Ciências citadas anteriormente (RIO DE 

JANEIRO, 2013a, p. 42), uma das habilidades a ser desenvolvida, ainda no primeiro 

bimestre do ano letivo, pelos alunos do 8º ano do EF é “diferenciar célula animal de célula 

vegetal, comparando metabolicamente as reações de respiração celular e fotossíntese”. 

Assim, o enfoque é o início e o final dos processos biológicos e essa forma de 

simplificar acaba empobrecendo o fenômeno bioquímico, ocorrendo uma perda de 

entendimento nesse viés. Tal atitude pode ser justificada porque nesta fase escolar leva-se 

em conta a maturidade do aluno, que em idade-série adequada, pressupõe ser um 

adolescente entre 12 e 14 anos. Isso implica dizer que é um ser humano em transição entre 

a fase das operações concretas e iniciando a fase das operações formais segundo a teoria 

de Piaget (1972). Nesta perspectiva, significa que é a etapa da vida onde começa a ser 

capaz de raciocinar sobre ações do pensamento e simples hipóteses (FERRACIOLI, 1999; 

LA TAILLE, OLIVEIRA e DANTAS, 1992).  

O 9º ano do EF colabora para a compreensão dos fenômenos bioquímicos, ao 

oferecer aos alunos os conceitos iniciais sobre átomos e moléculas, para que o aluno 

alcance a habilidade de “perceber que os átomos se agrupam em moléculas e que estas 

formam as substâncias” (RIO DE JANEIRO, op. cit., 2013, p.54). Neste ano escolar são 

introduzidas algumas noções de fórmulas químicas com suas respectivas nomenclaturas, 

como observado no Caderno Pedagógico de Ciências do 9º ano (RIO DE JANEIRO, 2013c). 

Tal assunto é importante para a continuidade dos estudos nas disciplinas de Biologia 

e de Química no Ensino Médio. 
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Como comentado, os conteúdos de Bioquímica, por tratarem de conceitos integrados 

de duas disciplinas, requerem os conceitos prévios trabalhados no Ensino Fundamental, 

revendo e aprofundando alguns conceitos biológicos e químicos que são apresentados nos 

anos anteriores aos alunos, sobretudo nos 7º, 8º e 9º anos do EF.  

Assim, com o intuito de uma formação generalista, os conceitos bioquímicos 

perpassam os anos finais do EF e são retomados no EM: por exemplo, a respiração celular 

que é discutida nos 7º e 8º anos do Ensino Fundamental (RIO DE JANEIRO, 2013d), ao 

mencionar o estudo dos seres vivos e o estudo do corpo humano, retorna ao currículo da 1ª 

série do Ensino Médio, quando o aluno estuda o metabolismo energético, que são os 

processos bioquímicos de produção, armazenamento e consumo de energia que ocorre nos 

seres vivos, como a fotossíntese, a respiração celular, a fermentação e a quimiossíntese, 

como determinado no Currículo Mínimo 2012 de Ciências e Biologia3 da Secretaria de 

Estado de Educação do Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2012). 

           Francisco e Junior (2010, p.1) destacam a importância da Bioquímica que “se 

constitui num nicho temático muito rico e promissor para abordagens interdisciplinares, 

contextualizadas, social e experimentalmente”, mas por causa desse efeito cumulativo sem 

análise reflexiva, os alunos apresentam dificuldades em entender os fenômenos que se 

tornam mais complexos, pois lhe é exigida a criação de inter-relações entre as vertentes 

biológica e química do conhecimento, sem a problematização do conceito e sem o 

desenvolvimento do raciocínio lógico do aluno (LOPES, 1992). 

Quanto à abordagem de Bioquímica no livro didático, parte-se do pressuposto, 

primeiramente de que um livro é considerado didático quando usado de forma sistemática 

na situação específica da escola, para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de um 

conhecimento que está consolidado na forma de disciplina escolar (LAJOLO, 1996).  

Não se pode também ignorar a importância do livro didático na escola brasileira. 

Para Lajolo e Zilberman (1999, p.121), 
pode não ser tão sedutor quanto às publicações destinadas à infância (livros 
de histórias em quadrinhos), mas sua influência é inevitável, sendo 
encontrado em todas as etapas da escolarização de um indivíduo: é cartilha 
quando alfabetização; seleta, quando da aprendizagem da tradição literária; 
manual quando do conhecimento das ciências ou da profissionalização 
adulta, na universidade. 

 

                                                        
3 Este documento serve como referência a todas as escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro, 
“apresentando as competência e habilidades que devem estar nos planos de curso e nas aulas” (RIO 
DE JANEIRO, 2012, p.2). 
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Historicamente, desde 1929, há no Brasil um programa voltado à distribuição de livro 

didático (LD) aos estudantes da rede pública4, ou seja, em escolas que são mantidas pela 

União, Estados ou Municípios. Ao longo do tempo, o programa foi aperfeiçoado e teve 

diferentes nomes e formas de execução. Atualmente, o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) é voltado à Educação Básica brasileira e, a partir de 2007, todas as disciplinas do 

EM são contempladas por meio do Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio 

(PNLEM). Tanto o PNLD e o PNLEM cumprem um papel importante na educação brasileira 

ao proporcionar livros didáticos de qualidade a alunos que, por motivos econômicos, não 

teriam condições de arcar com esse tipo de custo (EL-HANI, ROQUE e ROCHA, 2011).  

Mesmo reconhecendo que os LD são importantes materiais de apoio e que bons 

livros auxiliam a aprendizagem (FRISON et al., 2009), a crítica é quando se tornam o único 

recurso que o professor utiliza em sala de aula (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 

2007; KRASILCHIK, 2008).  

Tal crítica persiste por conta de algumas deficiências apresentadas: o equívoco 

conceitual, o apelo a um grande número de imagens em detrimento à discussão conceitual, 

os experimentos que são apresentados apenas para confirmar a teoria, reforçando a visão 

positivista da Ciência e os poucos exemplos de bioquímica relacionados acabam por reduzir 

a Bioquímica a um conjunto de conceitos (FRANCISCO e JUNIOR, 2010; PIRES, 2011; 

TAVARES, 2009). 

Ainda assim, os LD tendem a determinar os programas curriculares e também a 

metodologia usada em sala de aula: prevalece a visão da construção do conhecimento de 

forma linear e, ao ser editado para tentar ser abrangente a fim de aumentar a possibilidade 

de ser escolhido pelos professores para ser utilizado nos ciclos trienais – prazo de adoção 

do LD nas escolas públicas até ser realizada uma nova escolha5 –, a generalização que 

ocorre nos LD acaba gerando uma descontextualização da realidade do aluno. 

No Ensino Médio regular, formação geral, a Bioquímica não é uma disciplina isolada, 

seus conhecimentos perpassam as disciplinas de Química e de Biologia; por se tratar de 

sistemas vivos, é perceptível que, por análise da grade curricular e dos livros didáticos 

adotados tanto na rede pública quanto na rede privada no EM, a Bioquímica é assunto que 

aparece mais na disciplina de Biologia, ainda que o aluno não a perceba explicitamente com 

essa terminologia.  

                                                        
4 Para saber mais: Programa Nacional do Livro Didático – Histórico disponível em: 
<http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-historico>. Acesso em: 12 jan. 2013. 
5 Resolução CD/FNDE nº 42, de 28 de agosto de 2012 (Alterada pela Resolução nº 22, de 7 de junho 
de 2013), artigo 7º, parágrafo 5º. 
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Para Francisco Junior (2007, p.9) as abordagens que fazem da Bioquímica no livro 

didático “podem contribuir para a cristalização da ideia de que a Bioquímica é apenas mais 

um assunto dentro da Química (...) privilegia-se o acúmulo de informações sem criticidade”. 

Quanto aos caminhos do ensino da Bioquímica na produção acadêmica, observamos 

que há uma produção científica expressiva na área de Educação em Bioquímica. Mesmo 

sendo um movimento relativamente recente em relação aos movimentos de Educação em 

Química e de Educação em Física, que datam desde a década de 1960, a Educação em 

Bioquímica se consolida também como uma vertente de investigação (LOGUERCIO, 

SOUZA e DEL PINO, 2007). 

Para descobrir o caminho da produção acadêmica sobre material didático que 

envolva a temática “Ensino de Bioquímica” realizamos uma pesquisa bibliográfica em alguns 

periódicos – nível nacional e internacional – classificados pelo sistema Qualis6 da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)7, com o objetivo de 

reunir as produções recentes na área do ensino de Bioquímica, no período compreendido 

entre 2008 a 2012. Um resultado evidenciado foi que a maioria das investigações, 

aplicações de estratégias e de metodologias inovadoras e a elaboração de produtos 

educativos são voltadas para o Ensino Superior, principalmente para os cursos de Medicina, 

Enfermagem e Farmácia (GOMES e MESSEDER, 2013).  

Assim, esta lacuna de produção de material didático para o ensino de Bioquímica na 

Educação Básica é preenchida pela revista digital elaborada neste processo de pesquisa.  

 

 
1.3. ENSINO INVESTIGATIVO-EXPERIMENTAL: CONTRIBUIÇÕES PARA O 

EXERCÍCIO DA CIDADANIA 
 

Nos tempos da Grécia Antiga, os filósofos tais como Aristóteles e Hipócrates, 

refletiam, no plano das ideias, sobre possíveis explicações dos fenômenos naturais e 

biológicos, continuando, ao longo da história, com pessoas que realizavam observações e 

conclusões plenas de empirismo e do “espírito mágico” da ciência medieval (ALVES, 2007; 

MARTINS, 2007; MEIS e FONSECA, 1992).   

                                                        
6 O Qualis afere a qualidade dos artigos e de outros tipos de produção, a partir da análise da 
qualidade dos veículos de divulgação, ou seja, periódicos científicos.  
Fonte:<http://www.cpgss.ucg.br/home/secao.asp?id_secao=2582>. Acesso em: 15 mar. 2013. 
7 A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação do Ministério 
da Educação (MEC), desempenha papel na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu 
(mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação e atua também na formação de 
professores da Educação Básica. Fonte:<http://www.capes.gov.br/sobre-a-capes/historia-e-missao>. 
Acesso em: 05 ago. 2013 
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Com a revolução Científica dos séculos XV, XVI e XVII, paulatinamente ocorre a 

ruptura com este pensamento empírico por meio do estabelecimento do método científico. 

Segundo Meis e Fonseca (1992), a formulação do método científico é uma característica da 

Ciência Moderna, método este que sistematiza as pesquisas por meio de etapas sucessivas 

e coordenadas, realizando-se testes e experimentos que corroboram ou refutam uma 

hipótese estudada sobre um determinado evento, também chamado de “problema” 

(RAMPAZZO, 2005).  

Atualmente, o conceito da existência de apenas um método científico está em 

declínio no contexto da Natureza da Ciência, pois é reconhecida a diversidade das Ciências 

e, portanto, a diversidade dos métodos científicos plausíveis. Como afirmam Gil Peréz  et al. 

(2001, p.130) 
apresenta-se o “método científico” como um conjunto de etapas a seguir 

mecanicamente. Por outro lado, destaca-se o que se supõe ser um 

tratamento quantitativo, controle rigoroso etc., esquecendo - ou, inclusive, 

recusando - tudo o que se refere à criatividade, ao carácter tentativo, à 

dúvida, [...], distorce a natureza do trabalho científico, essencialmente 

incerto e também com algo de intuitivo e, por certo, reflexivo .... A avaliação 

deveria ter em conta essa “ambiguidade”e não tentar eliminá-la ou mesmo 

ignorá-la. 

 

Historicamente, as disciplinas que eram tratadas todas no mesmo conjunto 

denominado Ciências Naturais, aos poucos, por conta das suas especificidades – como 

assuntos de interesse, tipos de problemas investigados – foram se estabelecendo como 

diferentes áreas do conhecimento e surgem, dessa forma, as áreas da Física, da Química e 

da Biologia.  

Portanto, as disciplinas de Biologia, Física e Química podem ser consideradas como 

privilegiadas quanto ao seu caráter investigativo por meio de experimentos, pois 

historicamente assim se constituíram. 

Seus estudos experimentais contribuíram também para o avanço em termos de 

pesquisa nas mais diversas áreas do conhecimento, como, por exemplo, a área da saúde, 

com as investigações a respeito de doenças que acometem os seres humanos e que 

atualmente são conhecidas, tratáveis e curáveis.  

Na educação, a proposta desse caráter experimental perdura nas escolas desde o 

final do século XIX, com os laboratórios inseridos no ensino de Ciências; por exemplo, em 

1882, o Departamento Educacional da Inglaterra declarou que a formação científica desta 

disciplina deveria ser ministrada principalmente através de experimentos (HODSON,1990). 
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Saindo do patamar do uso do experimento apenas como uma comprovação da 

teoria, motivando os alunos apenas para a fixação de um conteúdo, como observado por 

Borges (2002) e Lima e Maués (2006) – o que empobrece muito pedagogicamente a 

atividade, pois perde a possibilidade de promover na sala de aula momentos de 

questionamentos e de reflexão executados pelo aluno – observa-se a defesa da atividade 

experimental com o intuito de envolver os alunos nos processos de investigação, 

descobertas e solução de problemas (HANEO e STIPCICH, 2008; HERNANDEZ-MILLÁN, 

2012).  

Neste aspecto, as atividades experimentais se tornam uma opção ao ensino apenas 

verbal centrado no professor, pois permite que o aluno articule a teoria com os fenômenos 

observados, possibilitando que os alunos elaborem hipóteses, realizem testagens e a 

organização dos resultados (BRASIL, 2005), ainda que, isoladamente, não sejam garantia 

de qualidade no ensino de Ciências (PAVÃO e FREITAS, 2008).  

Aprender e ensinar Ciências deve ressaltar uma relação entre o fazer e o pensar, 

pois se aprende Ciências fazendo Ciências, saindo do patamar reprodutivista e/ou 

comprobatório do experimento para que, a partir de investigação e indagações, o aluno 

chegue ao conhecimento e reflexão do seu entorno, pois as explicações agora são mais 

eficientes por serem acessíveis e observáveis (CARRARO, 1997; GASPAR, 2003; SILVA, 

MACHADO e TUNES, 2010). 

É superar as descrições, nomenclaturas e as repetições de fórmulas e de receitas de 

laboratório, com o aluno aprendendo os conceitos para analisar a ciência e suas implicações 

sociais. Retoma-se aqui a discussão do papel do ensino da Biologia para que a apropriação 

de conceitos leve o aluno ao exercício da cidadania8. 

Este exercício da cidadania, inicialmente acontece por meio da reflexão e de 

tomadas de postura para a resolução de um problema científico, fazendo com que o aluno 

se habitue ao questionamento e investigação frente às demais situações da sua vida 

secular, observando seu entorno e se posicionando de maneira crítica à realidade. 

Se o aluno chega a esse patamar de organização mental – observação, 

levantamento de hipóteses, articulação da teoria com a prática e a conexão do fenômeno 

com seu cotidiano – o ensino de Ciências cumpre uma das suas principais funções, que é a 

formação do cidadão cientificamente alfabetizado, pois aplica os conceitos científicos na 

                                                        
8 Nesta pesquisa cidadania é definida como: “Qualidade social de uma sociedade organizada sob a 
forma de direitos e deveres majoritariamente reconhecidos. (...) Cidadania fundamental viceja neste 
lado [dos desiguais] aquela que sabe tomar consciência das injustiças, descobre os direitos, 
vislumbra estratégias de reação e tenta mudar o rumo da história” (DEMO, 2009, p.70-71). 
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solução de desafios do seu dia-a-dia, inferindo em sua realidade, com a construção de uma 

reflexão crítica sobre a mesma (CHASSOT, 2003; REGINALDO, SHEID e GÜLLICH, 2012). 

A abordagem do ensino de Ciências, consequentemente, deve ser o mais 

diversificado possível para que os alunos tenham oportunidade e vontade de se apropriarem 

dos conhecimentos científicos, como afirma Piaget (1988, p.37) sobre a importância do 

material educativo: 
Todo trabalho escolar pressupõe um material, e quanto mais ativos 
são os métodos, maior é a importância do material utilizado. [...] Nos 
sistemas tradicionais de educação cogita-se apenas manuais para 
estudo, de cadernos, papel, e algum material indispensável para as 
lições de desenho e de trabalhos manuais. 
 
 

1.4. TIC: O QUE SÃO? A OPÇÃO PELA REVISTA DIGITAL 

 
As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) são definidas nesta pesquisa 

como os  
procedimentos, métodos e equipamentos para processar informação e 
comunicar que [...] agilizaram e tornaram menos palpável o conteúdo da 
comunicação, por meio da digitalização e da comunicação em redes para a 
captação, transmissão e distribuição das informações, que podem assumir a 
forma de texto, imagem estática, vídeo ou som. (RAMOS, 2008, p.5) 
 

As TIC estão evidentes em situações corriqueiras do dia-a-dia e o indivíduo, por meio 

dessas tecnologias, tem acesso a um grande número de informações que podem ser 

tratadas e modificadas ao seu gosto, gerando mais informações e subsídios para novas 

criações. Reafirma-se, com esse comportamento, a Era da Informação (CASTELLS, 1999), 

com o “conhecimento de importância fundamental para o desenvolvimento econômico nas 

sociedades industriais avançadas” (GUILE, 2008, p.615). 

Desde a década de 1970, os computadores foram sendo inseridos no ambiente 

escolar da Educação. Inicialmente no Ensino Superior e tempos depois também sendo 

oferecidos na Educação Básica, ampliando uma nova vertente de aplicação da Informática, 

denominada Informática da Educação (NASCIMENTO, 2007).  

Essa perspectiva de utilização das TIC não deve ser ignorada no ensino, inclusive no 

ensino de Ciências, pois as mesmas estão presentes modificando o cotidiano da sociedade, 

as relações humanas e noções de espaço e de tempo, permitindo que “as informações 

sejam manipuladas de forma extremamente rápida e flexível, envolvendo praticamente 

todas as áreas do conhecimento sistematizado” (SANTOS, 2002, p.114).  

Como consequência da entrada das TIC na escola, a educação passa por um 

processo de mudanças estruturais frente a essas novas tecnologias. Portanto é necessário 
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repensar a educação por meio da diversificação dos recursos utilizados, com alternativas 

para os alunos interagirem e se expressarem.  

Desta forma, concordo com Martins (2009, p.2) que escreve: 
 Os desafios contemporâneos requerem um repensar da educação, 
diversificando os recursos utilizados, oferecendo novas alternativas para 
os indivíduos interagirem e se expressarem. Repensar a educação envolve 
diversificar as formas de agir e de aprender, considerando a cultura e os 
meios de expressão que a permeiam. (grifo meu)  
 

 

 Logo, no espaço escolar, o professor pode utilizar também essas novas tecnologias 

para que, no papel de mediador do conhecimento, como Martín Gordillo9 (2012, 

comunicação oral) esclarece, extrapole o paradigma narrativo-contemplativo – no qual o 

professor fala, fala e os alunos apenas contemplam, sem questionamento.   

O ideal para o pesquisador supracitado (MARTÍN GORDILLO, 2012, comunicação 

oral) é que a dinâmica da aula alcance o paradigma dialógico-participativo, ou seja, estimule 

também a capacidade investigativa do aluno que o motive a aprender, tornando sua 

aprendizagem efetivamente ativa e significativa. É o professor com visão pedagógica que 

pressupõe a participação efetiva dos alunos durante a aula, pois o computador é apenas 

uma ferramenta à disposição da escola que não substitui a interação de qualidade que deve 

acontecer entre professor e aluno (BIZZO, 2009; MORAN, 2000). 

Na vertente das TIC, os recursos midiáticos10 disponíveis para o professor são vários 

– desde rádio, televisão, computador, incluindo também a revista digital. Dentre estes, o 

recurso escolhido para esta pesquisa é revista digital. Segundo a Câmara Técnica de 

Documentos Eletrônicos (CTDE)11, um documento digital é um documento eletrônico 

caracterizado pela codificação em dígitos binários e acessado por meio de sistema 

computacional.  

                                                        
9 MARTÍN GORDILLO, Mariano. El enfoque CTS y la educación sobre las TIC. Buenos Aires, 
IBERTIC, 2012. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=lT1iD4eDdXs>. Acesso em: 15 
mar. 2013. 
10 O termo midiático, de acordo com o Novo Dicionário Aurélio (FERREIRA, 2004), designa aquilo que 
concerne à mídia ou algo que é transmitido por ela. No dicionário Aurélio, encontra-se também o 
termo: mídia digital que é explicado como a “Mídia baseada em tecnologia digital, como exemplo a 
Internet e a TV digital ou a mídia que utiliza gravação digital de dados como pen-drive, DVD e outros 
dispositivos de mídia”. 
11 A CTDE - criada pelo Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ - em 1995 (Portaria nº 8, de 
23/8/1995), tem por objetivo definir e apresentar ao Conselho Nacional de Arquivos normas, 
diretrizes, procedimentos técnicos e instrumentos legais sobre gestão arquivística e preservação dos 
documentos digitais, em conformidade com os padrões nacionais e internacionais (Fonte: 
<http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br>. Acesso em: 30 out. 2012). 
 



26 

 

A revista digital é definida nesta pesquisa como uma publicação para computador 

que possui textos, fotos, vídeos e animações; por isso, torna a leitura mais diversificada e 

atraente. Já é utilizada para fins comerciais e publicitários e pode ser aplicada de forma 

eficiente também na educação escolar, proporcionando “a acessibilidade a informações, a 

facilidade da navegação, além de disponibilizar conteúdos que respondam à necessidade de 

seu público” (CANDELLO e HILDEBRAND, 2008, p. 67). 

Assim, é utilizada como material didático a ser oferecido ao aluno que vive no mundo 

tecnológico, para que se sinta motivado a ler e a pesquisar sobre Bioquímica, também de 

forma interdisciplinar, contextualizando os assuntos, auxiliando a apreensão dos conceitos, 

numa perspectiva de interação, reflexão e criação conjunta (ALMEIDA, 2009; CORREIA et 

al., 2004; ROSA, 2000).  
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CAPÍTULO II – A REVISTA DIGITAL “BIOQUÍMICA EM FOCO” 
 

Reconhecendo que estamos imersos na Sociedade da Informação com as novas 

Tecnologias de Informação e de Comunicação (TIC) presentes no dia-a-dia dos alunos, 

como foi discutido no capítulo I desta pesquisa, essas mesmas tecnologias podem ser 

utilizadas como suportes para processos de ensino-aprendizagem na contemporaneidade, 

não descartando, por um lado, o uso da linguagem oral e escrita e nem por outro lado, 

concebendo o uso exaustivo do computador como solução definitiva para a aprendizagem 

escolar (BEHRENS, 2000; ROJO, 2005).  

A revista digital é um recurso que pode ser apropriado pelo professor no exercício da 

sua prática docente, pela sua potência didática para dinamizar o processo de ensino-

aprendizagem, pois alia a diagramação de uma revista impressa com a motivação de usar o 

computador para aprender conceitos na escola, já que estudos mostram que os alunos são 

receptivos e gostam de usar o computador, sentindo-se mais estimulados a participarem da 

aula (GIORDAN, 2013; PAIVA, 2003). 

Assim, ainda que alguns materiais didáticos impressos consigam trabalhar com os 

mesmos assuntos de Bioquímica escolhidos para esta pesquisa, reforço a minha opção em 

elaborar uma revista digital, pois é um material no meio educacional pincelado de 

criatividade que envolve as TIC e que apresenta um diferencial do material impresso, que é 

a opção de ofertar um mesmo conteúdo de Bioquímica em diferentes formas e linguagens, 

como um texto discursivo, uma imagem e um vídeo. A união do suporte de informática com 

a capacidade de interação tornam a busca de informações mais rica (ZABALA, 1998). 

A revista digital, sob esse aspecto, cumpre seu papel de material didático 

dinamizador da aula e facilitador da aprendizagem, atraindo a atenção do aluno e 

despertando o seu interesse pelo assunto. Torna-se, portanto, um instrumento gerador de 

motivação, que envolve a postura do aluno e também do professor, já que esta que “não é 

uma responsabilidade somente dos alunos (embora também continue sendo deles), mas é 

em parte um resultado (...) de como lhe são ensinadas as ciências” (POZO e GÓMEZ 

CRESPO, 2012, p.7). 

Ciente desta responsabilidade, ou seja, que a motivação é imbricada pelo aluno e 

pela ação do professor em sua prática profissional, escolhi cada detalhe da revista digital 

para que o aluno, por meio dessa diversificação de formas de apresentação, sinta-se 

estimulado em conhecer os assuntos bioquímicos e também a aprender. 

Entendo que a revista digital “Bioquímica em Foco” está em consonância com o 

mundo tecnológico que se apresenta à minha volta e que faz parte da minha prática 
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pedagógica, já que, como profissional, estou em formação continuada por meio da minha 

prática diária na escola e reconheço meu alunado também inserido no mundo da tecnologia 

digital onde “imagens e textos digitalizados (...) representam um outro tempo, um outro 

momento revolucionário, na maneira de pensar e de compreender” (KENSKI, 1999, p.42). 

Partindo destas premissas, neste capítulo descrevi o processo de elaboração da 

revista digital “Bioquímica em Foco” com as justificativas em termos tecnológicos e 

pedagógicos para a escolha de cada tema e seção da mesma. Em termos tecnológicos, 

debrucei sobre os trâmites tecnológicos utilizados e quanto aos termos pedagógicos, 

explicitei e justifiquei cada tema e seção abordados. 

É o agir na educação com intencionalidade pedagógica, ou seja, “agir em função de 

objetivos previamente definidos” (SAVIANI, 2007, p.60) para criação de oportunidades de 

aprendizagem efetiva do assunto por parte do aluno. 

 

2.1 A ELABORAÇÃO DA REVISTA DIGITAL “BIOQUÍMICA EM FOCO”: ASPECTOS 

TECNOLÓGICOS 

 

Esta presente seção descreve as etapas que foram percorridas para a elaboração da 

revista digital “Bioquímica em Foco” em termos tecnológicos, ou seja, que tipos de 

tecnologia foram utilizados.  

Primeiramente, realizei uma pesquisa para conhecer a situação a respeito do acesso 

à internet no nosso país. Pelo que apurei, ainda que situação de acesso à internet seja 

crescente a cada ano, apenas 45% das residências brasileiras têm acesso à internet 

segundo o estudo anual “Measuring the Information Society” ou “Medindo a Sociedade da 

Informação”, de 2013, produzido pela International Telecommunication Union (ITU, 2013), 

órgão vinculado à Organização das Nações Unidas (ONU).  

Investiguei também os dados a respeito do acesso da escola à internet: segundo o 

Censo da Educação Básica de 2012 – apresentado pelo MEC –, no Brasil, apenas 45,8% 

das escolas públicas de Ensino Fundamental têm acesso à internet (INEP, 2013). Em outra 

pesquisa (IBOPE INTELIGÊNCIA e LSI-Tec, 2009), a falta de acesso à internet ou o acesso 

lento foram citados como um dos principais problemas para o uso pedagógico do 

computador.  

Aqui também inclui meu próprio local de trabalho, que é uma escola estadual que 

está abrigada no prédio de uma escola municipal da cidade do Rio de Janeiro. Esta escola 

apresenta uma Sala de Informática que, a princípio pode ser utilizada em nossas aulas, mas 
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com ausência de acesso à internet. Quando existe, o acesso é muito lento, o que dificulta 

muito a visualização de vídeos e de outros tipos de animação.   

Mediante tais constatações, realizei uma pesquisa na internet, no site de busca 

Google©, com a pergunta “como criar uma revista digital?”, para conhecer os sites de 

empresas que elaborassem uma revista digital com o critério de se criar uma revista digital 

que pudesse também ser disponibilizada off-line e gravável em mídia CD, DVD ou pen-drive, 

para que mais pessoas, sejam professores, alunos ou outras interessadas em ler a revista 

não dependam do acesso à internet. 

Com a revista disponível em mídia off-line, a sua exibição não é prejudicada. A 

empresa Webpublication foi aprovada nesse critério12. Pelo contratado, toda criação foi por 

minha conta e assim que a revista estivesse pronta no formato de arquivo Portable 

Document Format (PDF), a empresa passou o arquivo para Adobe Flash Player©, ou 

apenas Flash Player13, conferindo a característica de animação de uma revista digital. 

Para pensar a diagramação da revista digital, pesquisei e estudei em outras revistas 

impressas a forma da apresentação das mesmas, desde a capa, passando pelo sumário, 

editorial, as seções existentes, a paginação e o uso das imagens, para conhecer a 

formatação de uma revista. A pesquisa e o estudo foram realizados em revistas impressas 

de grande circulação (Veja®, Época® e Superinteressante®, Recreio®), revistas de 

divulgação científica (Ciência Hoje® e Ciência Hoje para as Crianças®) e revistas 

acadêmicas (Filosofia®, Prelo® e Journal of Chemical Education©) a fim de elaborar um 

produto de igual caráter atrativo. Também acessei o acervo digital da revista Veja®14 para 

estudo do seu layout. 

Para executar a efetiva diagramação da revista digital, pesquisei no site de busca 

Baixaki®15, com a palavra “revista”, um programa que pudesse atender os seguintes 

critérios: gratuidade para realizar o download, a quantidade de download realizada, o índice 

de aprovação, as leituras dos comentários dos usuários e da seção “Prós e Contras” do 

próprio site. O programa escolhido e baixado foi o Adobe© InDesign CS6©. 

Finda esta etapa, iniciei o estudo de conhecimento do programa. Para tanto, realizei 

uma nova pesquisa no site de busca Google©, com a frase “Como usar o adobe indesign”. 

Foram encontrados alguns tutoriais disponíveis no site Youtube©, com vídeos-aula sobre 

                                                        
12 Webpublication. Disponível em:<http://www.webpublication.com.br/>, acesso em 12 jan. 2014. 
13 É um reprodutor de multimídia e aplicações amplamente distribuído pertencente à Adobe 
Systems©.  
14 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx>, acesso em 31 mai. 2013. 
15 Disponível em: <http://www.baixaki.com.br/busca/?q=revista&go>, acesso em 31 mai. 2013. 
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Adobe InDesign CS3©16, Adobe InDesign CS5©17 e o Adobe InDesign CS6©18. A partir de 

um vídeo disponível, busquei outros tutoriais, estudando também todas as partes dos 

tutoriais (como por exemplo, o tutorial do Adobe© InDesign CS5© está dividido em 8 partes).  

Então, de forma autodidata, ao assistir as aulas, apliquei os conhecimentos e elaborei a 

revista, muitas vezes, de forma concomitante.  

 

2.2         A ELABORAÇÃO DA REVISTA DIGITAL “BIOQUÍMICA EM FOCO”: ASPECTOS 

PEDAGÓGICOS 

 

O sumário da revista digital foi elaborado a partir do critério de eleger alguns tópicos 

que são observáveis em pelo menos em uma das três séries do EM regular. Para esta 

escolha, me fundamentei em três documentos oficiais: as Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais19, também conhecidas como 

PCN+, o Currículo Mínimo 2012 de Ciências e Biologia da Secretaria de Estado de 

Educação do Rio de Janeiro20 (SEEDUC-RJ) e a Matriz de Referência para o Exame 

Nacional do Ensino Médio - ENEM 201321. 

As Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais foram escolhidas por ser o documento oficial a nível federal que, embasada na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, caracteriza os objetivos da 

educação escolar almejada para o Ensino Médio. É um documento que “explicita a 

articulação das competências gerais que se deseja promover com os conhecimentos 

disciplinares (...) além de abrir um diálogo sobre o projeto pedagógico escolar e de apoiar o 

professor em seu trabalho” (BRASIL, 2005, p.7).  

O segundo documento é o Currículo Mínimo 2012 de Ciências e de Biologia da 

Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. Estudei esse documento, pois é o que 

rege o Ensino Médio da escola pública de esfera estadual, ou seja, aquele que influencia 

minha prática pedagógica diária, haja vista minha atuação profissional como professora de 

Biologia de uma escola estadual. Como o documento mesmo se apresenta, sua finalidade é 

                                                        
16 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=3K8_DI0wpSA>, acesso em 06 jun. 2013. 
17 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=Ebq2gmPQ_Oc>, acesso em 06 jun. 2013. 
18 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=AqYg719stoM>, acesso em 06 de jun. 2013. 
19 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/CienciasNatureza.pdf>, acesso em 23 
jun. 2013. 
20 Disponível em: <http://www.conexaoprofessor.rj.gov.br/curriculo_aberto.asp>, acesso em 31 mai. 
2013. 
21 Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13318&Itemid=310>, 
acesso em 31 mai. 2013. 
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orientar os conteúdos que não podem faltar e que estão alinhados com as atuais 

necessidades de ensino que são identificadas nas legislações vigentes e também nas 

matrizes de referência dos principais exames nacionais e estaduais (RIO DE JANEIRO, 

2012). 

Finalmente, o terceiro documento no qual me embasei para a elaboração da revista 

digital é a Matriz de Referência para o ENEM 2013. O ENEM tem por objetivo avaliar o 

desempenho dos alunos ao fim da educação básica, qualificando-os para o Ensino Superior. 

Esse exame já é adotado como critério de classificação e de acesso em aproximadamente 

500 universidades do nosso país. 

Por Matriz de Referência entende-se como 
o instrumento norteador para a construção de itens. As Matrizes 
desenvolvidas pelo Inep [Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira] são estruturadas a partir de competências e 
habilidades que se espera que os participantes do teste tenham 
desenvolvido em uma determinada etapa da educação básica. É importante 
destacar que a Matriz de Referência não se confunde com o currículo, que é 
muito mais amplo. Ela é, portanto, uma referência tanto para aqueles que 
irão participar do teste, garantindo transparência ao processo e permitindo-
lhes uma preparação adequada, como para a análise dos resultados do 
teste aplicado. (BRASIL, 2010, p.7) 
 

Também levei em conta minha experiência como docente regente de Biologia do EM 

regular durante os últimos 15 anos, tempo suficiente para refletir sobre minha própria prática 

pedagógica em busca de aperfeiçoamento profissional. Concordo, neste aspecto, com 

Gadotti (2001, p.155), ao afirmar que “para a formação do especialista exige-se a 

experiência docente, pois quem forma o educador é a práxis da escola. Não se trata de uma 

prática espontaneísta, mas de uma experiência refletida e sistematizada”. 

Concordo também com Paulo Freire ao enfatizar que “a prática de pensar a prática é 

a melhor maneira de pensar certo. O pensamento que ilumina a prática é por ela iluminado 

tal com a prática que ilumina o pensamento é por ele iluminado” (FREIRE, 1978, p.65).  
 

2.2.1  O desenvolvimento de competências e habilidades por meio da utilização da 
revista digital 

 
Como esclarecem Pozo e Gómez Crespo (2009, p.32), “o objetivo da educação deve 

ser em todos os âmbitos (...) fomentar o desenvolvimento de capacidades autônomas, mas 

isso deve ser feito por meio de conteúdos concretos”. 

Pensamento este que, acrescido com o de Moran (2004, p.2) que argumenta que 

“educar hoje é mais complexo porque a sociedade é mais complexa também e também o 
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são as competências necessárias”, me levou ao desafio de, pelos documentos embasados, 

elaborar um material educativo que colabora para o desenvolvimento de competências e 

habilidades nos alunos, por meio dos conteúdos que lhe são oferecidos. 

Nesta pesquisa, defino competência como 
a capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, 
apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. Para enfrentar uma 
situação da melhor maneira possível, deve-se via de regra, por em ação e 
em sinergia vários recursos cognitivos complementares, entre os quais 
estão os conhecimentos. (PERRENOUD, 1999, p.7) 
 

De posse dessas competências é que os alunos desenvolvem as habilidades para 

refletir e agir em situações-problema, pois 
torna-se necessário também o domínio de um conteúdo chamado de 
“procedimental”, ou seja, da ordem do “saber como fazer”. Vivemos em uma 
sociedade cada vez mais tecnológica, em que (...) a questão está em 
encontrar, interpretar essas informações, na busca da solução de nossos 
problemas ou daquilo que temos vontade de saber. (INEP, 2005, p. 17) 
 

Também elaborei a revista digital que trata os tópicos de Bioquímica de forma a 

contextualizar os assuntos de maneira interdisciplinar, para que o leitor perceba a existência 

dos assuntos de interesse bioquímico em outras áreas do conhecimento. Então, as 

habilidades envolvidas perpassam a Matriz de Referência de Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias, englobando outras áreas de conhecimento, como Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. 

A Matriz de Referência do ENEM 2013 apresenta quatro eixos cognitivos, que são 

comuns a todas as áreas de conhecimento e que o professor pode também observar em 

sua ação pedagógica utilizando a revista digital “Bioquímica em Foco”: o eixo cognitivo do 

domínio de linguagens, o da compreensão de fenômenos, o eixo da construção de 

argumentos e ainda o eixo cognitivo da elaboração de propostas (BRASIL, 2013). 

 

 
2.2.1.1 Competências e habilidades contempladas segundo o Currículo Mínimo de Biologia 

da SEEDUC- RJ e da Matriz de Referência para o ENEM 2013 
 

Neste tópico reuni as competências e habilidades contempladas na revista digital 

“Bioquímica em Foco” nos respectivos assuntos abordados e nas seções criadas que 

também podem ser exploradas pelo professor em sala de aula durante o seu uso. 



33 

 

Considerei aqui apenas o Currículo Mínimo de Biologia da SEEDUC-RJ e a Matriz de 

Referência para o ENEM 2013. Relacionei também os objetos de conhecimento que estão 

associados a tal Matriz de Referência.  

Para melhor entendimento, identifiquei entre parênteses, a área de conhecimento 

relacionada às habilidades citadas na Matriz de Referência (codificadas com a letra H). 

Adotei o mesmo procedimento para identificar a área de conhecimento do referido objeto de 

conhecimento do ENEM 2013. 

 
 

1- “Do que é formada a célula?” - Página 3 da revista “Bioquímica em Foco”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- “Água” – Página 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currículo Mínimo de Biologia – SEEDUC/ RJ: 

- Reconhecer a célula como unidade 
morfofisiológica de todas as formas vivas. 

- Reconhecer a existência de diferentes tipos de 
células. 

 Objetos de conhecimento - ENEM 2013: 

- (Química): Água: ocorrência e importância 
na vida animal e vegetal. 

- (Química): Substâncias moleculares. 
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3- “A água é uma molécula polar. O que é isso?” e “O Ciclo da Água: idas e vindas 

de uma molécula” – Página 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- “Por que há disputa de água no planeta?” – Página 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currículo Mínimo de Biologia- SEEDUC/ 
RJ: 

- Reconhecer a importância dos ciclos 
biogeoquímicos para a manutenção da 
vida. 

Matriz de Referência – ENEM 2013: 

- (Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias) H9: Compreender a 
importância dos ciclos biogeoquímicos 
para a vida. 

 Matriz de Referência - ENEM 2013: 

-(Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias)H10: Analisar perturbações 
ambientais, identificando fontes ou 
prevendo efeitos em sistemas naturais. 

-(Ciências Humanas e suas 
Tecnologias)H15: Avaliar criticamente 
conflitos culturais, sociais, políticos, 
econômicos ou ambientais. 

-(Matemática e suas Tecnologias) H17: 
Analisar informações envolvendo a 
variação de grandezas como recurso 
para a construção de argumentação. 

Objetos de conhecimento – ENEM 2013: 

- (Biologia): Ciclos biogeoquímicos. 

- (Química): Água: ocorrência e 
importância; ligação e estrutura e 
propriedades e solubilidade. 

- (Química): Mudanças de estado. 
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5- “Experimentando... A tensão superficial da água” – Página 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- “Sais Minerais” – Página 8 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matriz de Referência - ENEM 2013: 

- (Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias)H18: Relacionar 
propriedades físicas, químicas ou 
biológicas de sistemas. 

Objetos de conhecimento – ENEM 2013: 

- (Biologia): Aspectos bioquímicos das 
estruturas celulares. 

- (Biologia): Aspectos gerais do 
metabolismo celular. 

- (Química): Química nos alimentos. 

 Objetos de conhecimento - ENEM 2013: 

- (Química): Água: propriedades. 

- (Química): Substâncias moleculares. 

 Matriz de Referência - ENEM 2013: 

-(Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias)H15: Interpretar modelos e 
experimentos para explicar fenômenos ou 
processos biológicos em qualquer nível de 
organização dos sistemas vivos. 

-(Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H18: Relacionar propriedades físicas, 
químicas ou biológicas de sistemas. 
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7- “Histórias do sal marinho” – Página 9 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-  “Experimentando... O efeito de substâncias ácidas nos sais” e “Carboidratos” – 

Página 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matriz de Referência - ENEM 2013: 

- (Ciências Humanas e suas 
Tecnologias)H18: Analisar diferentes 
processos de produção ou circulação de 
riquezas e suas implicações socioespaciais. 

-(Ciências Humanas e suas Tecnologias) 
H19: Reconhecer as transformações 
técnicas e tecnológicas que determinam as 
várias formas de uso e apropriação dos 
espaços rural e urbano. 

 Objeto de conhecimento - ENEM 2013: 

- (Ciências Humanas e suas Tecnologias): 
Relação homem-natureza, apropriação 
dos recursos naturais pelas sociedades ao 
longo do tempo. 

 Objetos de conhecimento - ENEM 2013: 

- (Química): Química nos alimentos. 

- (Química): Macromoléculas naturais. 

 

 Matriz de Referência - ENEM 2013: 

-(Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias)H15: Interpretar modelos e 
experimentos para explicar fenômenos ou 
processos biológicos em qualquer nível de 
organização dos sistemas vivos. 

-(Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H18: Relacionar propriedades físicas, 
químicas ou biológicas de sistemas. 
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9- “Carboidratos” e “Com os carboidratos também se faz... música!!” – Página 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- “Experimentando...Identificação do amido presente em alguns alimentos” – 

Página 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetos de conhecimento - ENEM 2013: 

- (Química): Amido, glicogênio e celulose. 

- (Química): Química nos alimentos. 

- (Química): Macromoléculas naturais. 

 Matriz de Referência - ENEM 2013: 

-(Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H18: Relacionar propriedades físicas, 
químicas ou biológicas de produtos ou 
sistemas. 

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H24: Utilizar nomenclatura da química para 
caracterizar substâncias. 

 Objetos de conhecimento - ENEM 2013: 

- (Química): Amido. 

- (Química): Química nos alimentos. 

- (Química): Macromoléculas naturais. 

 Matriz de Referência - ENEM 2013: 

-(Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias)H15: Interpretar modelos e 
experimentos para explicar fenômenos ou 
processos biológicos em qualquer nível de 
organização dos sistemas vivos. 

-(Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H18: Relacionar propriedades físicas, 
químicas ou biológicas de sistemas. 
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11- “Lipídeos” – Página 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-  “Lipídeos na feijoada!” e “O bom e o mau colesterol. O que isso quer dizer?” – 

Página 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matriz de Referência - ENEM 2013: 

-(Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H18: Relacionar propriedades físicas, 
químicas ou biológicas de produtos ou 
sistemas. 

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H25: Caracterizar substâncias identificando 
implicações biológicas de sua obtenção. 

 

 Objetos de conhecimento - ENEM 2013: 

- (Química): Macromoléculas naturais. 

- (Química): Óleos e gorduras. 

- (Química): Química nos alimentos. 

 Matriz de Referência - ENEM 2013: 

-(Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H18: Relacionar propriedades físicas, 
químicas ou biológicas de produtos ou 
sistemas. 

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H30: Avaliar propostas de alcance individual 
ou coletivo, identificando aquelas que visam à 
preservação da saúde individual ou coletiva. 

Currículo Mínimo de Biologia - SEEDUC/ RJ: 

- Elaborar propostas com vistas à melhoria 
das condições sociais (...) destacando a 
importância do desenvolvimento de hábitos 
saudáveis. 
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13- “Experimentando...Verificando a solubilidade dos lipídeos” e “Proteínas” – Página 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetos de conhecimento - ENEM 2013: 

- (Química): Macromoléculas naturais. 

- (Química): Óleos e gorduras. 

- (Química): Química na saúde. 

 Objetos de conhecimento - ENEM 2013: 

- (Química): Macromoléculas naturais. 

- (Química): Óleos e gorduras. 

- (Química): Proteínas. 

- (Química): Química nos alimentos. 

 Matriz de Referência - ENEM 2013: 

-(Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias)H15: Interpretar modelos e 
experimentos para explicar fenômenos ou 
processos biológicos em qualquer nível de 
organização dos sistemas vivos. 

-(Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H18: Relacionar propriedades físicas, 
químicas ou biológicas de sistemas. 
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14- “Onde temos proteínas?” e “O que é um aminoácido?” – Página 16 e “Como um 

aminoácido se liga ao outro? Conheça a ligação peptídica” e “Desafio da hora” – 

Página 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetos de conhecimento - ENEM 2013: 

- (Biologia): Aspectos bioquímicos das 
estruturas celulares. 

- (Biologia): Síntese proteica. 

- (Química): Macromoléculas naturais. 

- (Química): Proteínas. 

 

 

 Matriz de Referência - ENEM 2013: 

-(Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H17: Relacionar informações apresentadas 
em diferentes formas de representação 
usadas nas ciências físicas, químicas ou 
biológicas, como linguagem simbólica. 

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H18: Relacionar propriedades físicas, 
químicas ou biológicas de produtos ou 
sistemas. 

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H24: Utilizar nomenclatura da química para 
caracterizar substâncias. 
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15- “Função das proteínas” e “Proteínas de origem animal e proteínas de origem 

vegetal” – Página 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16- “Experimentando... Prática de Observação da Atividade da Catalase” e 

“Vitaminas” – Página 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matriz de Referência - ENEM 2013: 

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H18: Relacionar propriedades físicas, 
químicas ou biológicas de produtos ou 
sistemas. 

 Objetos de conhecimento - ENEM 2013: 

- (Biologia): Aspectos bioquímicos das 
estruturas celulares. 

- (Química): Macromoléculas naturais. 

- (Química): Proteínas e enzimas. 

 Matriz de Referência - ENEM 2013: 

-(Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias)H15: Interpretar modelos e 
experimentos para explicar fenômenos ou 
processos biológicos em qualquer nível de 
organização dos sistemas vivos. 

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H18: Relacionar propriedades físicas, 
químicas ou biológicas de produtos ou 
sistemas. 

 Objetos de conhecimento - ENEM 2013: 

- (Biologia): Aspectos bioquímicos das 
estruturas celulares. 

- (Química): Proteínas e enzimas. 

- (Química): Química nos alimentos. 
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17- Importância de algumas vitaminas necessárias para o corpo humano – Página 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18- “Como a célula pode obter energia para funcionar?” – Página 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matriz de Referência - ENEM 2013: 

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H18: Relacionar propriedades físicas, 
químicas ou biológicas de produtos ou 
sistemas. 

 Objeto de conhecimento - ENEM 2013: 

- (Química): Química nos alimentos. 

 

 Matriz de Referência - ENEM 2013: 

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H17: Relacionar informações apresentadas 
em diferentes formas de linguagem e 
representação usadas nas ciências físicas, 
químicas ou biológicas, como texto discursivo 
(...). 



43 

 

19- “O que é Metabolismo Energético?” e “I- Respiração aeróbica” – Página 22 e “A 

respiração pode ser representada pela seguinte equação” – Página 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currículo Mínimo de Biologia - SEEDUC/ RJ: 

- Identificar a ocorrência de transformações 
de energia no metabolismo celular. 

- Reconhecer a interdependência dos 
sistemas que asseguram e regulam o 
funcionamento dos organismos. 

- Reconhecer a respiração aeróbia como 
processo do metabolismo energético. 

 Matriz de Referência - ENEM 2013: 

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H14: Identificar padrões em processos vitais 
dos organismos. 

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H17: Relacionar informações apresentadas 
em diferentes formas de linguagem e 
representação usadas nas ciências físicas, 
químicas ou biológicas, como texto discursivo, 
gráficos, tabelas, relações matemáticas ou 
linguagem simbólica.  

 Objetos de conhecimento - ENEM 2013: 

- (Biologia): Fisiologia humana. 

- (Biologia): Funções vitais dos seres vivos. 

- (Biologia): Metabolismo energético: 
respiração. 
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20- “Experimentando...Verificando a alteração da água de cal por um gás presente na 

respiração” e “Extra! Extra! Extra!” – Página 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matriz de Referência - ENEM 2013: 

-(Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias)H15: Interpretar modelos e 
experimentos para explicar fenômenos ou 
processos biológicos em qualquer nível de 
organização dos sistemas vivos. 

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H17: Relacionar informações apresentadas 
em diferentes formas de linguagem e 
representação usadas nas ciências físicas, 
químicas ou biológicas, como texto discursivo, 
gráficos, tabelas, relações matemáticas ou 
linguagem simbólica.  

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H18: Relacionar propriedades físicas, 
químicas ou biológicas de produtos ou 
sistemas. 

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H19: Avaliar métodos, processos ou 
procedimentos das ciências naturais que 
contribuam para diagnosticar ou solucionar 
problemas de ordem social, econômica ou 
ambiental. 

 

 Objetos de conhecimento - ENEM 2013: 

- (Biologia): Exercícios físicos e vida 
saudável. 

- (Biologia): Fisiologia humana. 

- (Biologia): Metabolismo energético: 
respiração. 
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21- “II- Fermentação” – Página 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22- “Como evitar as cãibras?” e “Experimentando...Observando uma Fermentação”– 

Página 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currículo Mínimo de Biologia - SEEDUC/ RJ: 

- Identificar a ocorrência de transformações 
de energia no metabolismo celular. 

- Reconhecer a fermentação como processo 
do metabolismo energético. 

 Objetos de conhecimento - ENEM 2013: 

- (Biologia): Seres unicelulares.  

- (Química): Fermentação. 

- (Química): Química nos alimentos. 

 

 Matriz de Referência - ENEM 2013: 

-(Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias)H15: Interpretar modelos e 
experimentos para explicar fenômenos ou 
processos biológicos em qualquer nível de 
organização dos sistemas vivos. 

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H18: Relacionar propriedades físicas, 
químicas ou biológicas de produtos ou 
sistemas. 

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H19: Avaliar métodos, processos ou 
procedimentos das ciências naturais que 
contribuam para diagnosticar ou solucionar 
problemas de ordem social, econômica ou 
ambiental. 
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23- “III- Fotossíntese” – Página 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currículo Mínimo de Biologia - SEEDUC/ RJ: 

- Elaborar propostas com vistas à melhoria 
das condições sociais (...) destacando a 
importância do desenvolvimento de hábitos 
saudáveis. 

 Objetos de conhecimento - ENEM 2013: 

- (Biologia): Seres unicelulares.  

- (Química): Fermentação. 

- (Química): Química nos alimentos. 

- (Biologia): Exercícios físicos e vida saudável.  

- (Biologia): Fisiologia humana. 

Currículo Mínimo de Biologia - SEEDUC/ RJ: 

- Identificar a ocorrência de transformações 
de energia no metabolismo celular. 

- Reconhecer a fotossíntese como processo 
do metabolismo energético. 

 Matriz de Referência - ENEM 2013: 

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H14: Identificar padrões em processos vitais 
dos organismos. 

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H17: Relacionar informações apresentadas 
em diferentes formas de linguagem e 
representação usadas nas ciências físicas, 
químicas ou biológicas, como texto discursivo, 
gráficos, tabelas, relações matemáticas ou 
linguagem simbólica.  

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H25: Caracterizar substâncias, identificando 
etapas, rendimentos ou implicações 
biológicas, sociais, econômicas ou ambientais 
de sua obtenção ou produção. 

 Objeto de conhecimento - ENEM 2013: 

- (Biologia): Metabolismo energético: 
fotossíntese. 
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24-  Etapas da fotossíntese, Vídeo-Música e “Fotossíntese em vídeo” – Página 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25- “Experimentando...I-Fotossíntese em uma planta aquática e II- Reação das folhas 

à luz” – Página 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currículo Mínimo de Biologia - SEEDUC/ RJ: 

- Identificar a ocorrência de transformações 
de energia no metabolismo celular. 

- Reconhecer a fotossíntese como processo 
do metabolismo energético. 

 Matriz de Referência - ENEM 2013: 

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H14: Identificar padrões em processos vitais 
dos organismos. 

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H17: Relacionar informações apresentadas 
em diferentes formas de linguagem e 
representação usadas nas ciências físicas, 
químicas ou biológicas, como texto discursivo, 
gráficos, tabelas, relações matemáticas ou 
linguagem simbólica.  

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H25: Caracterizar substâncias, identificando 
etapas (...) . 

 Objeto de conhecimento - ENEM 2013: 

- (Biologia): Metabolismo energético: 
fotossíntese. 

 Matriz de Referência - ENEM 2013: 

-(Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias)H15: Interpretar modelos e 
experimentos para explicar fenômenos ou 
processos biológicos em qualquer nível de 
organização dos sistemas vivos. 

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H18: Relacionar propriedades físicas, 
químicas ou biológicas de produtos ou 
sistemas. 

 Objeto de conhecimento - ENEM 2013: 

- (Biologia): Metabolismo energético: 
fotossíntese. 



48 

 

26- “Quem comanda tudo isso?” – Página 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27- “Cromossomos ou cromatina?” – Página 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matriz de Referência - ENEM 2013: 

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H15: Interpretar modelos e experimentos 
para explicar fenômenos ou processos 
biológicos em qualquer nível de organização 
dos sistemas biológicos. 

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H17: Relacionar informações apresentadas 
em diferentes formas de linguagem e 
representação usadas nas ciências físicas, 
químicas ou biológicas, como texto discursivo, 
gráficos, tabelas, relações matemáticas ou 
linguagens simbólicas. 

-(Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H18: Relacionar propriedades físicas, 
químicas ou biológicas de sistemas. 

 Objeto de conhecimento - ENEM 2013: 

- (Biologia): Codificação da informação 
genética. 

 Matriz de Referência - ENEM 2013: 

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H17: Relacionar informações apresentadas 
em diferentes formas de linguagem e 
representação usadas nas ciências físicas, 
químicas ou biológicas, como texto discursivo, 
gráficos, tabelas, relações matemáticas ou 
linguagens simbólicas. 

-(Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H18: Relacionar propriedades físicas, 
químicas ou biológicas de sistemas. 
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28- “DNA – Ácido desorribonucleico” e “Um pouco de História...” – Página 32 e 

“Como os cromossomos coordenam a síntese de proteínas?” e “Os 

cromossomos e a hereditariedade: tudo a ver!” – Página 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currículo Mínimo de Biologia - SEEDUC/ RJ: 

- Identificar os mecanismos de transmissão da 
vida, reconhecendo a relação entre 
reprodução sexuada, hereditariedade, 
identidade e diversidade dos seres vivos. 

- Relacionar síntese de proteínas à ação dos 
genes, identificando, de modo geral, como 
ocorre a regulação da expressão gênica. 

 Matriz de Referência - ENEM 2013: 

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H13: Reconhecer os mecanismos de 
transmissão da vida, prevendo ou explicando 
as características dos seres vivos. 

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H14: Identificar padrões em fenômenos e 
processos vitais dos organismos, como a 
manutenção do equilíbrio interno. 

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H15: Interpretar modelos e experimentos 
para explicar fenômenos ou processos 
biológicos em qualquer nível de organização 
dos sistemas biológicos. 

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H17: Relacionar informações apresentadas 
em diferentes formas de linguagem e 
representação usadas nas ciências físicas, 
químicas ou biológicas, como texto discursivo, 
gráficos, tabelas, relações matemáticas ou 
linguagens simbólicas. 
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29- “Teste de DNA. O que é esse teste?” e “A Biotecnologia e a Engenharia 

Genética”– Página 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetos de conhecimento - ENEM 2013: 

- (Biologia): Aspectos bioquímicos das estruturas celulares. 

- (Biologia): Aspectos gerais do metabolismo celular. 

- (Biologia): Codificação da informação genética. 

- (Biologia): Síntese proteica. 

Currículo Mínimo de Biologia - SEEDUC/ RJ: 

- Perceber a importância da ética na utilização 
de informações genéticas na promoção da 
saúde humana. 

- Identificar as técnicas moleculares utilizadas 
na detecção e tratamento de doenças, assim 
como os testes de DNA, sua importância e 
abrangência dos custos envolvidos. 

- Avaliar os aspectos éticos da Biotecnologia, 
reconhecendo seus benefícios e limitações. 

 Matriz de Referência - ENEM 2013: 

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H19: Avaliar métodos, processos ou 
procedimentos das ciências naturais que 
contribuam para diagnosticar ou solucionar 
problemas de ordem social, econômica e 
ambiental. 

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H29: Interpretar experimentos ou técnicas 
que utilizam seres vivos, analisando 
implicações para o ambiente, a saúde, a 
produção de alimentos, matérias- primas ou 
produtos industriais. 

 Objetos de conhecimento - ENEM 2013: 

- (Biologia): Aplicações de tecnologias 
relacionadas ao DNA a investigações 
científicas, determinação da 
paternidade, investigação criminal e 
identificação de indivíduos. 

- (Biologia): Aspectos éticos 
relacionados ao desenvolvimento 
tecnológico. 
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30- “Experimentando...Extração do DNA genômico” – Página 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31- “Curiosidades bioquímicas” – Página 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetos de conhecimento - ENEM 2013: 

- (Biologia): Aspectos bioquímicos das 
estruturas celulares. 

- (Biologia): Aspectos gerais do metabolismo 
celular. 

- (Biologia): Fisiologia humana. 

 Matriz de Referência - ENEM 2013: 

-(Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias)H15: Interpretar modelos e 
experimentos para explicar fenômenos ou 
processos biológicos em qualquer nível de 
organização dos sistemas vivos. 

- (Ciências da Natureza e suas Tecnologias) 
H18: Relacionar propriedades físicas, 
químicas ou biológicas de produtos ou 
sistemas. 

 Objetos de conhecimento - ENEM 2013: 

- (Biologia): Aspectos bioquímicos das 
estruturas celulares. 

- (Biologia): Codificação da informação 
genética. 



52 

 

32- “Bioquímica é também para rir” – Páginas 37 e 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33- “Keep calm and vá estudar Bioquímica” – contracapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matriz de Referência - ENEM 2013: 

- (Linguagem, Códigos e suas Tecnologias) H1: Identificar as diferentes linguagens e 
seus recursos expressivos de caracterização dos sistemas de comunicação. 

 Matriz de Referência - ENEM 2013: 

- (Linguagem, Códigos e suas Tecnologias) 
H5: Associar vocábulos e expressões de um 
texto em Língua Estrangeira Moderna (LEM) 
ao seu tema. 

- (Linguagem, Códigos e suas Tecnologias) 
H6: Utilizar conhecimentos da LEM e de 
seus mecanismos como meio de ampliar as 
possibilidades de acesso a informações, 
tecnologias e culturas. 
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2.2.1.2 Competências e habilidades contempladas segundo as Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais  

 

Fiz uma outra investigação na revista digital semelhante à realizada anteriormente, 

considerando as competências gerais exigidas pelas Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (também conhecidas como PCN+). 

Para este documento,  
Um ensino por competências nos impõe um desafio que é organizar o 
conhecimento a partir não da lógica que estrutura a ciência, mas de 
situações de aprendizagem que tenham sentido para o aluno, que lhe 
permitam adquirir um instrumental para agir em diferentes contextos e, 
principalmente, em situações inéditas de vida. Trata-se, portanto, de inverter 
o que tem sido a nossa tradição de ensinar Biologia como conhecimento 
descontextualizado, independentemente de vivências, de referências a 
práticas reais, e colocar essa ciência como “meio” para ampliar a 
compreensão sobre a realidade, recurso graças ao qual os fenômenos 
biológicos podem ser percebidos e interpretados, instrumento para orientar 
decisões e intervenções. (BRASIL, 2005, p.36) 
 

 

As competências apregoadas pelos PCN+ em Biologia foram divididas em três áreas: 

Investigação e Compreensão, Contextualização Sociocultural e Expressão e Comunicação.  

Para evitar a repetição das páginas, que já tiveram suas imagens exibidas na seção 

anterior, organizei os dados em quadros, relacionando as competências observadas com os 

tópicos de Bioquímica abordados na revista digital e sua respectiva página. 

Os textos relativos às competências foram adaptados por mim para que os quadros 

fiquem menos extensos e com uma leitura mais rápida, permitindo uma melhor 

compreensão da investigação realizada neste momento de pesquisa. Cumpre-se dessa 

maneira, o papel do quadro: o de sintetizar, de forma eficiente, informações relevantes à 

pesquisa. 

Assim, listei alguns tópicos mais de uma vez, demonstrando a variabilidade de 

competências que são abordadas a partir do instante em que o assunto recebeu um 

tratamento diferenciado. Por exemplo, o tópico “Como um aminoácido se liga ao outro? 

Conheça a ligação peptídica” (página 17) aparece em três competências: “Interpretar fotos, 

esquemas, desenhos, tabelas, gráficos (...) que representam fatos e processos biológicos 

e/ou trazem dados informativos sobre eles”, “Identificar regularidades em fenômenos e 

processos biológicos para construir generalizações” e “Interpretar e utilizar modelos para 

explicar determinados processos biológicos”. 
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Na área de “Investigação e Compreensão”, foram identificadas as seguintes 

competências na revista digital que estão reunidas no quadro 2.1: 

 

Competência  Assunto (página)  

 
 
 
 
 
Identificar em experimentos (...) como 
determinadas variáveis (...) interferem em 
fenômenos biológicos.  

1- “Experimentando...O efeito de substância 

ácida nos sais” (p.10) 

2- “Verificando a solubilidade dos lipídeos” 

(p. 15) 

3- “Experimentando...Prática de Observação 

da Ação da Catalase”(p.19) 

4- “Experimentando...Verificando a alteração 

da água de cal por um gás presente na 

respiração” (p.24)  

5-“Experimentando...Observando uma 

Fermentação” (p. 26) 

6- “Experimentando...I-Fotossíntese em uma 

planta aquática e II- Reação das folhas à 

luz” (p. 29) 

 
Interpretar e utilizar modelos para 
explicar determinados processos 
biológicos. 

1- “Como um aminoácido se liga ao outro?” 

Conheça a ligação peptídica (p.17) 

2- “Cromossomos ou cromatina?” (p. 31) 

 
Relacionar conceitos da Biologia com os 
de outras ciências, como os 
conhecimentos físicos e químicos. 

1- “A água é uma molécula polar. O que é 

isso?” (p.5) 

2- “Ciclo da Água: idas e vindas de uma 

molécula” (p.5) 

3- “Experimentando...A tensão superficial da 

água” (p.7) 

4- “Lipídeos” (p.13) 

Quadro 2.1 Competências em Biologia na área de “Investigação e Compreensão” observadas 
na revista “Bioquímica em Foco” 

 

Pelo apurado nesta área de Investigação e Compreensão, a inserção da seção 

“Experimentando” na revista convida os alunos para que, mediados pelo professor, possam 

realizar atividades experimentais que simulam e/ou demonstram situações bioquímicas. 
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Mesmo que o experimento apareça como um tópico ao final de um assunto da 

revista digital, não significa que isto é uma ordem imposta ou uma cartilha a ser seguida. O 

professor deve fazer do experimento mais do que uma “comprovação da teoria”. A própria 

atividade permite que se siga o caminho da problematização, promovendo discussões para 

análise de procedimentos e resultados, oferecendo condições que permitem os alunos 

vivenciar investigações científicas rigorosas por meio de algumas etapas do método 

científico, como a observação, o questionamento e a formulação de hipótese, a 

experimentação e a conclusão (DEMO, 2010; KRASILCHIK e MARANDINO, 2007). 

Ainda dentro desta área, com a utilização da revista digital “Bioquímica em Foco”, o 

aluno pode interpretar e utilizar modelos para o estudo da Bioquímica. Os modelos são 

importantes recursos, pois relacionam teoria e dados empíricos, sendo capazes de 

representar a realidade, assumindo a função de simuladores do real (BUNGE, 1974 apud 

PIETROCOLA, 1999). Como os assuntos em Bioquímica estão em escalas microscópicas, 

os modelos escolhidos se tornam uma observação em escala macroscópica do fenômeno 

bioquímico, instrumentalizando os alunos para representar a realidade a partir das teorias 

gerais (PIETROCOLA, op.cit., 1999). 

Finalmente, alguns tópicos possibilitam que o aluno relacione conceitos da Biologia 

com os de outras ciências, como os conhecimentos físicos e químicos. Aqui o destaque é 

para a interdisciplinaridade, conceito que aparece preconizado na Resolução CEB nº 3, de 

26 de junho de 1998 (BRASIL, 1998b), que visa a superar o isolamento da disciplina, 

criando pontes cognitivas entre as diferentes áreas do conhecimento. 

Desta forma, o aluno percebe que o conhecimento de um determinado assunto é o 

somatório de descobertas e conceitos de outras áreas, tais como Física e Química. Por 

exemplo, em Biologia, as diversas características da água que reforçam sua importância 

para a manutenção da vida nos organismos se deve à sua propriedade de ser considerada 

“solvente universal”22. Tal fato se deve por ser molécula23 polar24 e seu grande poder de 

adesão – conceitos como “molécula” e “polaridade”25, que são estudados na área da 

                                                        
22 “A água apresenta grande poder de dissolução” (LOPES e ROSSO, 2010, p. 226). 
23 “(...) os átomos podem se reunir das mais variadas maneiras, formando (...) moléculas” (FELTRE, 
2004, p.55). 
24 Adjetivo de uma molécula que apresenta polaridade (FERREIRA, 2004). 
25 Numa ligação entre átomos tipo covalente, ou seja, quando ocorre o compartilhamento de elétrons, 
se os “dois átomos são diferentes (...) é comum um deles atrair o par eletrônico compartilhado para o 
seu lado”(FELTRE, op. cit., p.164). Os elétrons ficam distribuídos de forma desigual na molécula: o 
lado da molécula em que os elétrons estão mais próximos, configura o lado negativo, também 
chamado de polo negativo; o outro lado da molécula recebe o nome de polo positivo. Uma molécula 
com essa distribuição desigual de elétrons recebe o nome de molécula polar. 
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Química. Assim, explica-se uma característica biológica utilizando-se características 

químicas da molécula de água. 

Na área de “Contextualização Sociocultural”, foram identificadas as seguintes 

competências que estão reunidas no quadro abaixo: 

Competência  Assunto (página)  

 
Perceber os conhecimentos biológicos 
como interpretações sobre o 
funcionamento e as transformações dos 
sistemas vivos construídas ao longo da 
história e dependentes do contexto social 
em que foram produzidas. 

1- “Um pouco de História...” (p. 32) 

 
Reconhecer a presença dos 
conhecimentos biológicos e da 
tecnologia no desenvolvimento da 
sociedade. 

1- “Extra! Extra! Extra!” (p.24) 

 
Reconhecer as formas pelas quais a 
Biologia está presente na cultura nos 
dias de hoje. 

1- “Com os carboidratos se faz...música!!” 

(p.11) 

2- “Lipídeos na feijoada!” (p.14) 

3- Música-vídeo (p.28) 

4-“Bioquímica é também para rir” (p.37 e 

p.38) 

 
Relacionar os avanços científicos e 
tecnológicos com a melhoria das 
condições de vida das populações. 

1- “Como evitar as cãibras?” (p.26) 

2- “Teste de DNA. O que é esse teste?” e “A 

Biotecnologia e a Engenharia Genética”  

(p. 34) 

 
Reconhecer a importância dos 
procedimentos éticos na aplicação das 
novas tecnologias. 

1- “Teste de DNA. O que é esse teste?” e “A 
Biotecnologia e a Engenharia Genética”  

(p. 34) 

Quadro 2.2 Competências em Biologia na área de “Contextualização sociocultural” que são 
observadas na revista “Bioquímica em Foco”. 

 

Os assuntos listados no quadro anterior demonstram que o professor pode tratar o 

conhecimento bioquímico de forma que o aluno reconheça que há um processo histórico 
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envolvido em cada construção de uma teoria e que a Bioquímica se faz presente no dia-a-

dia, sob diferentes formas e expressões. É a contextualização que relaciona o conteúdo 

teórico e a existência real do mesmo já que 
o tratamento contextualizado do conhecimento é o recurso que a escola tem 
para retirar o aluno da condição de espectador passivo. Se bem trabalhado, 
permite que, ao longo da transposição didática, o conteúdo do ensino 
provoque aprendizagens significativas que mobilizem o aluno e 
estabeleçam entre ele e o objeto do conhecimento uma relação de 
reciprocidade. A contextualização evoca por isso áreas, âmbitos ou 
dimensões presentes na vida pessoal, social e cultural e mobiliza 
competências já adquiridas (BRASIL, 1999, p. 91). 
 

A contextualização deve extrapolar a simples aplicação dos conceitos científicos na 

vida do aluno, pois tal atitude empobrece o próprio conceito. Um dos elaboradores dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, op.cit.), ao ser entrevistado para uma pesquisa 

de tese de doutorado – por isso é identificado como A5 – explica o sentido mais amplo da 

contextualização, 
A contextualização para nós não é simplesmente dar o exemplo de fatos, de 
materiais, que o aluno tem contato, não é só uma exemplificação, um 
contexto. É o contexto para o aluno entender a realidade em que ele vive e 
até a que ele não vive necessariamente, imediatamente, mas que ele como 
cidadão do mundo globalizado também tem que compreender e, mais que 
compreender, tem que poder avaliar e tomar uma decisão (RICARDO, 
2005, p.71) 
 

Assim, compondo uma das facetas da contextualização está a cotidianização, que 

permite que o aluno desenvolva identificação e se sinta motivado em participar da aula, pois 

se reconhece ao notar conexões entre os fatos próximos da sua realidade com os 

conteúdos tratados no ambiente escolar. Assim, ele fica interessado em assuntos como a 

prevenção de saúde em reportagens, por exemplo.  

Outro aspecto observado nesta área foi a apresentação de alguns conceitos 

bioquímicos em manifestações artísticas – como as músicas sobre “Carboidratos” (página 

11) e “Fotossíntese” (página 28) e o uso de animação em stop-motion que representa a 

ligação peptídica (página 17).  

Diversos autores destacam a aplicabilidade de propostas de ensino com música 

como um elo motivacional de aprendizagem que influencia a dinâmica pedagógica da aula, 

(BARROS, ZANELLA e ARAÚJO-JORGE, 2013; FRANCISCO JUNIOR e LAUTHARTTE, 

2012; SILVEIRA e KIOURANIS, 2008). Assim, as músicas servem como o estímulo inicial 

em que os alunos desenvolvam suas aptidões musicais. Como pontua Ferreira (2002, p.13), 

a música “pode nos auxiliar no ensino de uma determinada disciplina, na medida em que ela 

abre possibilidades para um segundo caminho que não é o verbal”. 
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Finalmente, um último aspecto observado nesta área de competências desta seção, 

é o tratamento dispensado às tecnologias e suas consequências quanto à sua aplicação na 

vida das pessoas. 

A sociedade está imersa neste mundo sentindo os efeitos do desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia nos níveis econômico, político e social. Porém, mais do que ter 

acesso, entender e utilizar os artefatos tecnológicos, os alunos precisam “opinar sobre o uso 

destes produtos, percebendo que não são neutros, nem definitivos, tampouco absolutos” 

(PINHEIRO, SILVEIRA e BAZZO, 2009, p.1). 

Desta maneira, a revista digital, por meio da ação mediadora do professor, oferece 

subsídios para esta discussão. Mais do que apresentar aos alunos os recursos tecnológicos, 

a discussão pode apresentar níveis mais complexos, ao fomentar e esclarecer os aspectos 

históricos, éticos, políticos e socioeconômicos da construção tecnológica (SANTOS, 2007), 

oferecendo um ensino científico que reconhece os alunos como cidadãos    
e daí, dever proporcionar-se-lhes elementos de reflexão sobre 
acontecimentos que ocorrerão e que terão importância decisiva nos seus 
percursos de vida, tal como o desenvolvimento da tecnociência, e que hão-
de revolucionar drasticamente as suas vivências (Praia e Cachapuz, 2005, 
p.191).  
 

Para finalizar este subitem, denominado “Competências e habilidades contempladas 

segundo as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais”, na área de “Expressão e Comunicação”, foram identificadas as seguintes 

competências que estão reunidas no quadro 2.3:  

 

 

Competência (continua) Tópico (página) (continua) 

 
Reconhecer (...) os símbolos e os 
códigos próprios das ciências biológicas. 

 
1- Há símbolos e códigos próprios das 

Ciências Naturais nos textos da revista 

digital que proporcionam esta competência. 

 

 
Interpretar fotos, esquemas, desenhos, 
tabelas, gráficos (...) que representam 
fatos e processos biológicos e/ou trazem 
dados informativos sobre eles. 

 
1- A presença de fotos, esquemas, 

desenhos e tabelas proporcionam esta 

competência.  
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Competência (conclusão) Tópico (página) (conclusão) 

  
Utilizar-se de diferentes meios – (...) à 
vista desarmada, experimentação, (...) 
leitura de textos (...) – para obter 
informações sobre fenômenos 
biológicos. 

 
1-Todos os tópicos da revista proporcionam 

esta competência. 

 
Analisar dados relacionados a problemas 
ambientais. 
 

1- “Por que há disputa de água no planeta?” 

(p.6) 

Quadro 2.3 Competências em Biologia na área de “Expressão e Comunicação” observadas 
na revista “Bioquímica em Foco”. 

 

A área do conhecimento Ciências Naturais e suas Tecnologias admite uma 

linguagem específica que os alunos precisam conhecer e se apropriarem para que haja 

entendimento dos fenômenos quer sejam eles biológicos, químicos ou físicos. A aquisição 

desta linguagem científica torna possível o entendimento de um texto que discorra sobre as 

Ciências Naturais. 

Além do reconhecimento desta linguagem científica – imbricada por nomes, símbolos 

e códigos – que os alunos vão paulatinamente conhecendo ao longo da sua trajetória 

escolar (e não somente aqui), a imersão do aluno neste mundo científico se dá também 

pelos recursos visuais que estão presentes na contemporaneidade. Sob este aspecto, 
a imagem é utilizada em várias áreas do conhecimento como um apoio à 
compreensão de conceitos científicos, não para ilustrar apenas, mas para 
dar uma nova forma de comunicar, uma nova linguagem que se relaciona 
com a escrita. Destacamos (...), por exemplo, a imagem do DNA, como uma 
escada torcida, ou na Química como se representa o benzeno: uma cobra 
que come o próprio rabo, ou na Física, a força dos polos de imãs que se 
atraem ou se repelem dependendo de suas polaridades (MEDINA, LIBLIK e 
ARSIE, 2011, p.911). 
 

.Assim, as fotos, esquemas e os desenhos presentes na revista digital abrem uma 

gama de possibilidades para que o aluno, por meio da exploração visual da imagem tenha 

acesso a esta forma de expressão como mais uma vertente para a compreensão dos 

fenômenos bioquímicos. Servem também de estímulo para que o aluno faça suas próprias 

imagens representativas dos mesmos e de outros fenômenos. 
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Outra forma de leitura dos fenômenos bioquímicos que a revista digital proporciona é 

a utilização de esquemas e de tabelas para que o aluno consiga interpretá-los e entender a 

informação que está sendo representada. 

Gráficos, esquemas e tabelas são maneiras de comunicação e de síntese, pois 

resumem em poucas palavras ou fenômenos bioquímicos (como na página 22 da revista 

digital, que demonstra a integração entre os três sistemas biológicos do corpo humano) ou 

um procedimento experimental a ser seguido (como na página 26 da mesma revista digital, 

em que a preparação dos tubos de ensaio foi resumida numa tabela). Ou seja, dados que 

exigiriam muito mais palavras se fossem discorridas num texto discursivo.  

Estas formas de representação estão também são utilizadas nas mais diversas áreas 

do conhecimento e a revista digital proporciona mais uma oportunidade de aprendizado 

quanto à interpretação dos esquemas e das tabelas a ser aplicada em outras leituras. 

 

2.2.1.3 Análise pedagógica dos vídeos na revista digital “Bioquímica em Foco” 

 

Uma das diferenças entre uma revista impressa que é disponibilizada na internet 

para leitura e uma revista digital é que esta última apresenta, dentre outras propriedades, a 

inserção de mídias em seu conteúdo.  

Essas mídias podem ser as animações em gráficos e tabelas, “botões” virtuais que 

seguem para links – quando a revista digital está online, permitindo o acesso de 

informações adicionais que estão disponíveis no mundo virtual – e também a inserção de 

vídeos. 

O recurso do vídeo interage luz, som e movimento e mediatiza pedagogicamente a 

aprendizagem, disponibilizando as informações de uma maneira mais dinâmica, com uma 

reconhecida força que reverbera no espectador; este se relaciona de alguma forma com 

aquilo que é percebido pelos sentidos (ARROIO e GIORDAN, 2006). Sua inserção na 

revista digital permite que o aluno torne-se participativo, decidindo, ao lê-la, o que se deseja 

ver e no tempo que se quer ver, pois está imerso nesta cultura audiovisual. 

O uso do vídeo, porém, não se restringe somente por causa da sensação de 

movimento; tem que ter propósito pedagógico, reforçando aqui o agir do professor em sala 

de aula com intenção. É necessário que a escolha do vídeo cumpra sua função pedagógica, 

respondendo às algumas perguntas, como por exemplo: “por que este vídeo foi escolhido?”; 

“qual o objetivo?”; “que discussões podem ser criadas?”; “que concepções científicas estão 

presentes?”; “está coerente ao meu público-alvo?” e tantas outras que justifiquem a sua 

escolha. 
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Como afirma Rosa (2000, p.34)  
como toda ferramenta de Ensino, o uso de um filme ou de uma simulação 
multimídia deve ter uma função definida no plano de Ensino elaborado pelo 
Professor para um dado conteúdo. A habilidade e capacitação técnica do 
Professor aparecem na hora das escolhas do material instrucional e do 
ponto de inserção dentro do curso. 
 

Quanto aos vídeos, considerei duas ponderações: a função pedagógica de facilitar a 

apropriação de algum conceito bioquímico e a variedade em termos de apresentação deste 

conceito. Isso significa que o tema de Bioquímica foi apresentado para o aluno em 

diferentes maneiras, como música, reportagem e animação em stop-motion. 

Esses tipos de disponibilização dos conceitos de Bioquímica despertam no aluno 

interesse em assistir e continuar assistindo até o final do vídeo e também a percepção da 

presença da Bioquímica em seu cotidiano. É a contextualização que permeia os vídeos, 

para que mais uma vez ele perceba as relações entre o conhecimento científico e a prática 

em sua vida (FERNANDES e MARQUES, 2012). 
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CAPÍTULO III – COLOCANDO A REVISTA EM CAMPO 
 

Neste capítulo descrevi a apresentação da oficina que realizei junto aos professores 

da rede pública estadual do Rio de Janeiro, em parceria com a SEEDUC-RJ, onde 

apresentei a revista digital “Bioquímica em Foco”.  

A oficina tornou-se uma oportunidade de apresentar a revista digital e submetê-la 

aos professores da Educação Básica, pois, por terem propriedade tanto em conhecimento 

cognitivo dos conceitos de Bioquímica quanto em termos de experiência pedagógica em 

sala de aula, são capazes de avaliar sua viabilidade. Nesta etapa, identifico o trabalho 

colaborativo entre professores, discutindo, sugerindo, criticando e avaliando os trabalhos 

entre seus pares (GARBETT, 2011). 

Concentrei minha análise dos resultados obtidos por meio de um questionário como 

forma de avaliação que os professores fizeram da revista digital, sob o arcabouço teórico 

construído e exposto nos capítulos anteriores, cumprindo assim o último objetivo específico 

desta dissertação de mestrado: “Verificar a viabilidade deste produto educativo junto a 

docentes da Educação Básica” (página 4). 

Para esta etapa de investigação, optei por uma pesquisa participante com uma 

abordagem qualitativa, interagindo com os pesquisados, observando suas manifestações e 

registrando os elementos observados para análise posterior (SEVERINO, 2007).  

 

3.1      A OFICINA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ), aproveitando 

o dia alusivo comemorativo ao Professor, tem por prática propor oficinas de capacitação na 

Escola de Aperfeiçoamento dos Servidores da Educação do Estado do Rio de Janeiro para 

seu corpo docente durante todo o mês de outubro dos últimos cinco anos.  

Por ser professora regente desta esfera pública e estar cursando o Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências, fui então convidada para apresentar uma oficina para 

professores com duração de quatro horas, em dois horários disponíveis, a primeira no 

período da manhã e a segunda, no período da tarde. Ficou marcada para o dia 29 de 

outubro de 2013 e estiveram presentes, no total, 50 professores (30 pela manhã e 20 à 

tarde). 

Como meu propósito desde o início desta pesquisa de mestrado era que a revista 

digital pudesse ser avaliada como um recurso didático não só por mim, mas por outros 

professores da Educação Básica, percebi a oportunidade de inseri-la no contexto da oficina. 
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Assim, depois de reflexão e planejamento, elaborei uma oficina com o título “O desafio de se 

ensinar conceitos bioquímicos para alunos do Ensino Médio regular”26 e cuja ementa é: 

“Uma oficina para discutir o ensino-aprendizagem de Biologia que requer o conhecimento de 

alguns conceitos de Bioquímica com a apresentação de um material didático inovador”. 

Dividi a oficina em três momentos: no primeiro, discutimos sobre o ensino de alguns 

conceitos de Bioquímica que aparecem no conteúdo programático de Biologia e de Química 

do Ensino Médio. O grupo foi unânime ao concordar que os alunos têm dificuldade de 

entender a matéria. Como registrado na fala de uma professora de Biologia: “Os alunos não 

conseguem enxergar o que a gente fala...”. Postura corroborada na fala de um professor de 

Química: “Tudo fica difícil de entender e quando a gente explica com os nomes, então... 

tudo se complica!”. 

Os professores também reconheceram o aluno nativo digital, pois ainda que não 

conhecessem essa terminologia, eles concordaram que os alunos apresentam uma postura 

diferente daqueles que frequentaram o 2º Grau – equivalente ao Ensino Médio de hoje – de 

anos atrás. Como podemos ouvir de uma professora de Biologia de 20 anos de carreira 

docente: “Parecem que eles [os alunos] estão o tempo todo antenados, não desligam 

nunca”. Aproveitei a fala e distribuí para cada professor, uma cópia da tradução27 do artigo 

"Digital natives, digital immigrants", de Marc Prensky28 e tivemos mais um momento de 

conversa e identificação do nosso alunado neste perfil. 

Como o segundo momento, propus a pergunta: “O que fazer então, frente a este 

desafio que acabamos de conversar?”  

Ouvi sugestões e também propus um jogo didático, desenvolvido por mim e que 

aplico há anos em sala de aula dos Ensinos Fundamental e do Médio, denominado 

“Fotossíntese e Respiração Aeróbica: Vamos quebrar a cabeça?”. Nesse momento da 

oficina usei as fundamentações propostas por Zabala (1998), que sugere uso de estratégias 

e materiais didáticos diversificados e adequados ao perfil do alunado e que possibilitam 

motivações para a aprendizagem. 

Me embaso  aqui em Carneiro (1990, p.36 apud Magnani, 1998) que explica que jogo 

didático é “aquele feito e adaptado ao educando, de modo a oferecer condições que 

                                                        
26 Disponível em:<http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=1793563>. Acesso em: 
20 jan. 2014.  
27 Disponível em: 
<http://diteccgrms.wikispaces.com/file/view/Texto_1_Nativos_Digitais_Imigrantes_Digitais.pdf>. 
Acesso em: 30 set. 2013.  
28 Disponível em: <http://www.marcprensky.com/writing/prensky%20-
%20digital%20natives,%20digital%20immigrants%20-%20part1.pdf>. Acesso em: 25 set. 2012. 
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aumentem o seu interesse, permitindo-lhe, (...) fazer associações, julgamentos, bem como 

estabelecer conceitos em uma determinada disciplina”. 

Os professores participaram do jogo proposto. Basicamente, este produto educativo 

é um quebra-cabeça destes dois processos químicos utilizando-se de recursos de baixo 

custo. É composto por um cartão que descreve as regras do jogo, um tabuleiro de metal 

composto por duas partes, com os nomes de “fotossíntese” e “respiração aeróbica” 

demarcando os espaços, um texto introdutor que fala sobre a relação dos dois processos 

metabólicos, o qual eu denomino “Texto Motivador”, além de cartões coloridos imantados 

que correspondem a cada substância ou fator envolvidos nos dois processos e também de 

seres vivos de plástico com imãs (tipos imãs de geladeira).  

À medida que transcorreu a leitura do Texto Motivador, os professores montaram as 

duas equações químicas, a da fotossíntese e a da respiração aeróbica, cada uma em seu 

respectivo espaço no tabuleiro.  

Como a última etapa do jogo, eles classificaram os seres vivos em aqueles que 

fazem respiração aeróbica e fotossíntese e aqueles que realizam apenas a respiração 

aeróbica. Para tanto, colocaram no espaço denominado “Fotossíntese” apenas os imãs de 

geladeira com figuras de vegetais e no espaço denominado “Respiração Aeróbica”, os imãs 

de geladeira com figuras de animais e dos fungos. 

O jogo foi um momento em que os professores experimentaram duas das funções 

pedagógicas que envolvem o seu uso durante uma aula: a ludicidade, ou seja, o prazer de 

participar do jogo e, durante o ato de jogar, a apreensão de conhecimentos científicos 

(KRASILCHIK, 2008). 

 

Fotografias 3.1 – Professoras jogando “Fotossíntese e Respiração Aeróbica: Vamos quebrar 
a cabeça?” 

Arquivo pessoal, 2013 
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 A apresentação da revista digital “Bioquímica em Foco” ocorreu em seguida. A 

avaliação que os professores realizaram está descrita no próximo subitem. 

Como terceiro momento da oficina, propus aos professores um roteiro de atividades 

experimentais com materiais de baixo custo e fáceis de serem comprados e os convidei 

para realizarem algumas atividades experimentais, passíveis de serem repetidas em sala de 

aula, sobre alguns conceitos bioquímicos observáveis: ação da catalase, difusão simples, 

extração de DNA genômico, fermentação, fotossíntese, osmose e respiração aeróbica. 

 

Fotografias 3.2 – Professores realizando as atividades experimentais 
Arquivo pessoal, 2013 

 
Os professores demonstraram interesse em participar, realizando as atividades 

experimentais e também dialogando sobre outras atividades experimentais que eles tinham 

feito em sala. Foi uma troca de experiências entre os colegas, coletando informações e 

também escrevendo os procedimentos a serem realizados com os alunos, com sugestões 

inclusive de locais no Rio de Janeiro para a compra de algum material mais específico, 

como a pedra de anil que levei para a realização da experiência da difusão simples29. 

Durante as conversas os professores compartilharam também situações difíceis que 

passaram durante a realização de atividades experimentais, como o mau comportamento de 

alguns alunos e falta de apoio por parte do corpo administrativo escolar. Mesmo assim, 

percebi que os professores que estavam compartilhando esses momentos não desistiram e 

insistem em realizar as atividades experimentais com seus alunos. Como uma professora de 

Biologia falou: “Não tem jeito, mesmo com a escola difícil, eu gosto de fazer as experiências 

                                                        
29 Para demonstrar o processo de difusão simples, precisa de um copo transparente preenchido com 
água limpa até a sua metade. Deixa a água em repouso e joga a pedra de anil. Pelos poros da pedra, 
a água entra e sai bolhas de ar, formando borbulhas. Depois de algum tempo, a pedra é 
completamente dissolvida, espalhando-se pela água do copo. 
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porque os alunos também se empolgam e fazem tudo direitinho... ajuda na hora da prova... 

para lembrar de alguma coisa.” 

Tal atitude me reportou a Andrade e Massabni (2011, p.836) que escrevem: “Se o 

professor valoriza as atividades práticas e acredita que elas são determinantes para a 

aprendizagem de Ciências, possivelmente buscará meios de desenvolvê-las na escola e 

superar eventuais obstáculos”. 

 

3.2 A AVALIAÇÃO DA REVISTA DIGITAL “BIOQUÍMICA EM FOCO” PELOS 

PROFESSORES  

 

Os professores, após minha apresentação introdutória sobre a revista digital 

Bioquímica em Foco, assinaram um Termo de Autorização (APÊNDICE A) e se 

encaminharam para a Sala de Informática que estava disponibilizada para o grupo já com as 

mídias da revista digital inseridas nos computadores e os respectivos fones de ouvido 

acoplados. Os fones de ouvido foram necessários por causa do som dos vídeos, para que 

não houvesse interferência de som entre os participantes. 

Fotografias 3.3 – Professores lendo “Bioquímica em Foco” 
Arquivo pessoal, 2013 

 

Como instrumento de avaliação da revista digital, escolhi o questionário com 

questões abertas e fechadas. Como definem Moreira e Caleffe (2006, p.95) é um 

documento que contém “um número de perguntas às quais os respondentes terão que 

responder. Eles talvez terão que marcar em espaços, escrever opiniões ou colocar opções 

em ordem de importância”.  

Este questionário foi submetido a um pré-teste. O pré-teste é aplicado a uma 

pequena amostra de participantes a fim de corrigir e/ou melhorar eventuais problemas antes 
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da aplicação definitiva. “É essencial fazer um teste piloto antes de usá-lo [o questionário] de 

forma definitiva” (MOREIRA e CALEFFE, 2006, p.119). 

O grupo participante do pré-teste foi semelhante ao público-alvo, ou seja, um grupo 

de professores de Educação Básica, que teve acesso à revista digital e ao questionário via 

internet, respectivamente pelo link30 da revista e por e-mail. Assim, o questionário passou 

por uns ajustes, chegando à sua forma final que foi respondida pelos professores 

(APÊNDICE B). 

Na conversa inicial da oficina, durante o momento de apresentação, para conhecer 

os professores pelos nomes, a disciplina que leciona e o motivo de ter comparecido, percebi 

que todos estavam engajados em melhorar seu processo pedagógico em sala de aula, haja 

vista que a oficina foi realizada num dia útil de trabalho e compareceram não só professores 

da cidade do Rio de Janeiro, mas tiveram procedentes de Araruama, Seropédica e Miguel 

Pereira. 

As três perguntas iniciais – sexo, disciplina que leciona e tipo de rede que trabalha 

informaram o perfil dos professores presentes: 72% do sexo feminino, 28% do sexo 

masculino, 80% lecionam Ciências e Biologia e 20% lecionam Química. Quanto à rede de 

ensino em que trabalham, 86% atuam apenas na rede pública e 14% atuam em ambas as 

redes – particular e pública.  Não houve professores que atuassem apenas na rede 

particular, resultado condizente com o que esperava, já que a oficina foi destinada a 

professores atuantes na rede pública de educação do Estado do Rio de Janeiro. Os dados 

foram compilados nos gráficos abaixo: 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Gráficos 3.1 Sexo, disciplina e rede de ensino dos professores participantes 

                                                        
30Disponível em: <http://asp-br.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=5846/6106/5526&lng=pt_br>. Acesso 
em: 20 jan. 2014. 
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Estiveram presentes professores das disciplinas de Biologia e de Química; 80% eram 

professores que trabalhavam com a disciplina de Biologia e 20% trabalhavam com Química. 

Este dado corrobora com o fato dos conceitos bioquímicos estarem maciçamente presentes 

no currículo e nos livros didáticos da disciplina de Biologia mais do que na disciplina de 

Química, justamente por tratar de fenômenos que ocorrem nos sistemas vivos.  

Assim, por aparecer mais na Biologia, as dificuldades pedagógicas de ensino por 

parte do professor e de entendimento de um fenômeno bioquímico por parte do aluno 

aparece mais nesta disciplina; tal fato explica, portanto, o número maior de professores de 

Biologia que estiveram presentes, para discutir e buscar estratégias que pudessem melhorar 

sua própria prática pedagógica e o consequente processo de ensino-aprendizagem em sala 

de aula. 

Na quarta pergunta, relativa ao tempo de regência em sala de aula, 58% leciona há 

mais de 20 anos e 42% leciona há menos de 10 anos – não houve professores com tempo 

entre 11 e 19 anos de trabalho, como demonstrado no gráfico abaixo: 

58%

42%
Mais de 20 anos

Menos de 10 anos

 
Gráfico 3.2 Tempo de regência em sala de aula 

 

Uma surpresa que desfez uma concepção pré-concebida minha, que esperava que 

fosse se confirmar – a de que “professores que estão perto da aposentadoria não procuram 

aperfeiçoamento, pois já estão indo embora” – foi a maior quantidade de professores com 

mais tempo profissional de sala de aula. Isso me faz pensar que os professores, na medida 

do possível, mesmo com mais tempo ou com menos tempo de experiência profissional se 

mostraram ávidos em reconhecer e discutir questões pedagógicas inerentes do dia-a-dia em 

busca de aperfeiçoamento.  

Uma incógnita que me leva a pensar foi a ausência de professores com tempo entre 

11 e 19 anos. Especulo que possa ser o auge da carreira profissional – estão muito 

atarefados, trabalhando em muitos lugares – sem tempo para uma oficina de 

aperfeiçoamento tal como esta que foi oferecida. 
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Outra situação que pode explicar tal ausência é o fato destes professores estarem 

trabalhando em diferentes redes de ensino (pública federal, pública estadual ou pública 

municipal ou ainda na rede particular), tendo mais dificuldades de serem liberados da sala 

de aula para este momento de reciclagem profissional.  

Na quinta pergunta – “De acordo com a legenda abaixo, classifique os materiais 

didáticos quanto à frequência que você utiliza em suas aulas” – a escolha das categorias 

dos materiais didáticos foi baseada em minha experiência profissional, ou seja, todos os 

materiais que tive oportunidade de usar e usei em algum momento da minha prática 

pedagógica na rede pública de ensino.  

Nesta questão, dois resultados foram bem expressivos: 100% marcaram utilizar 

“frequentemente” o livro didático, o quadro-negro e giz e o quadro branco e a caneta de 

quadro e 100% marcaram que “nunca” utilizaram um programa de rádio ou uma revista 

digital. A utilização das outras categorias de material didático variou bastante e é também 

objeto para outra análise posterior, pois não me ative nestes dados para esta pesquisa, já 

que meu objeto de investigação para esta dissertação foi a revista digital.  

Os materiais didáticos são auxiliares para o processo de ensino do professor e, 

aliado com práticas pedagógicas diversificadas, se tornam suportes para uma aula mais 

dinâmica que motive o aluno a aprender. O ambiente da aula é diverso; portanto, é 

interessante que o professor trabalhe com a diversidade de recursos didáticos, pois os 

alunos são diferentes e podem se apropriar dos conceitos bioquímicos com a utilização 

destes recursos também diferenciados. 

Ainda que esta perspectiva faça o professor refletir e ser estimulado diversificar os 

materiais didáticos, pelo apurado na questão, os livros didáticos e os quadros – branco e 

negro – são utilizados “frequentemente” (75% a 100%) durante a aula. O que pode significar 

aulas expositivas como metodologia pedagógica e o livro didático como material didático 

adotados majoritariamente pelo grupo pesquisado. 

A reflexão feita a partir deste dado não é que a aula expositiva e consulta ao livro 

didático devam ser execrados do processo pedagógico, pois são utilizados há muito pelos 

professores, mas como este processo acontece em sala de aula: se a aula expositiva estiver 

imbricada de contextualização aliada a problematização, que intriga o aluno, levando-o a 

pensar sobre algo e contribuir com suas próprias hipóteses, torna-se uma aula que promove 

os exercícios de participação ativa e de elaboração do pensamento crítico, que nada mais é 

que o desenvolvimento do cidadão crítico por meio do ensino das Ciências. 
No caso da escola, o que se aspira hoje é despertar o interesse dos 
indivíduos para conceitos fundamentais e verificar quais são as suas ideias 
sobre o assunto em estudo, e, após os envolver em atividades de 
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explicação dos fenômenos naturais, torná-los capazes de aplicar os 
conhecimentos adquiridos em novas situações (...) podendo opinar e tomar 
posições sobre as mesmas. (KRASILCHIK e MARANDINO, 2007, p.40) 
 

As perguntas seguintes do questionário aplicado são específicas para a revista digital 

“Bioquímica em Foco” e, como escrito neste documento como recomendação, foram 

preenchidas depois da apreciação da mesma. 

A sexta questão propôs aos professores: “Você a recomendaria como material 

didático? Por quê?”, 100% dos professores disseram que recomendaria a revista digital 

como material didático. Analisando as respostas, devido às suas semelhanças e diferenças, 

reuni-las nas seguintes categorias: “fácil leitura”, “visual interessante”, “o uso dos vídeos” e 

“os alunos podem gostar”. Os dados estão compilados no gráfico a seguir: 

 
Gráfico 3.3 Recomendação como material didático 

 

50% dos professores citaram o uso dos vídeos como um fator importante para 

chamar a atenção do aluno. Também citaram o “visual interessante” na mesma 

porcentagem. Não basta apenas o conteúdo em texto discursivo, mas a associação com 

imagens e vídeos – som e movimento – e o visual de apresentação que criam, 

conjuntamente, um material didático altamente recomendável. 

Um terceiro motivo foi a “leitura fácil” – 40% dos professores citaram como fator de 

recomendação. Esse foi um dos cuidados durante o processo de elaboração da revista, a de 

que ela contivesse os conceitos bioquímicos necessários ao entendimento ao mesmo tempo 

em que sua leitura fosse acessível para que o aluno ou outra pessoa leiga pudesse sentir-se 

à vontade para ler e entender a escrita. Uma leitura com vocábulos que discorre o texto 

como se convidasse o leitor para uma conversa, capaz de mantê-lo envolvido pelo texto e 

pelo conhecimento científico nele inserido de forma contextualizada. Remeto-me, neste 

aspecto, à Krasilchik e Marandino (2007, p.19) que afirmam sobre uma das funções da 

Educação em Ciência, que elas consideram como principais: “a formação do cidadão 
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cientificamente alfabetizado, capaz de não só identificar o vocabulário da ciência, mas 

também capaz de compreender conceitos e utilizá-los para enfrentar desafios e refletir sobre 

seu cotidiano”. 

Outra razão para a recomendação citada foi “os alunos podem gostar” em 20% das 

respostas. Nesta postura, percebi o professor como alguém que não se importa apenas com 

o que pensa ser esteticamente agradável para si, mas o cuidado em olhar para o outro – 

que nesta situação é o aluno – e no que este outro pensaria a respeito do material didático. 

É um aspecto que deve permanecer no processo de ensino-aprendizagem: o olhar com 

planejamento e estratégias para o aluno e a aula e refletir em como sobre sua reação 

perante uma aula ou um material didático. De acordo com Lavoisier (1789 apud Chassot, 

2004, p.39) 
o único modo de bem julgar a maneira pela qual são afetados os outros 
homens, é colocarmo-nos de algum modo, em seu lugar, e relembramos as 
impressões que nós mesmos experimentamos em circunstâncias 
semelhantes. 
 

A sétima questão exigiu que o professor pensasse sobre sua realidade escolar para 

aplicar a revista e, mesmo reconhecendo na questão anterior a revista digital como um 

material didático, 30% respondeu que ela não é aplicável em sua sala de aula, citando como 

obstáculos a “ausência de computadores em número suficiente para os alunos”, a “falta de 

conexão com a internet” e o “mau comportamento dos alunos”.  Os outros 70% a 

consideram aplicável porque “está conivente com o Currículo Mínimo do Estado”, “facilita a 

apresentação dos conteúdos” e “atrai os alunos para aprender”. 

A oitava pergunta levou o professor a pensar na revista digital que não dependesse 

da internet – que é a modalidade offline que criei – e sua utilização em sala. Os resultados 

confirmam os dados da questão anterior: 70% confirmaram que a utilizariam, mas os 

mesmos 30% alegaram que, as mesmas condições registradas anteriormente - “ausência de 

computadores em número suficiente para os alunos”, a “falta de conexão com a internet” e o 

“mau comportamento dos alunos” – como impedimentos para utilizá-la. 

Esses dados reforçam que a estrutura da escola é importante para a adesão do 

professor ao uso de materiais midiáticos inovadores, pois se torna um empecilho se não há 

condições mínimas para que o mesmo aconteça. Não adianta a escola manter uma Sala de 

Informática com 15 computadores, se uma turma tem entre 38 a 45 alunos, por exemplo, ou 

se o espaço físico não comporta tal quantidade de alunos em condições satisfatórias para 

que alunos e professores sintam-se acolhidos. A organização arquitetônica deve ser um dos 

compromissos para a escola que quer deixar de ser meramente reprodutivista do 
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conhecimento científico para um centro efetivo de educação e alfabetização científica 

(DEMO, 2010). 

Outro empecilho citado pelos professores foi o “mau comportamento do aluno”. 

Longe de encerrar tal discussão, esta resposta, vinda de docentes em sala de aula, me 

remete à complexidade da mesma. Pois é uma resposta que está imbricada de fatores que 

não são simples de serem explicados: o reflexo da violência social que reverbera em sala de 

aula, o professor que percebe que seu êxito profissional também depende de um trabalho 

de classificação e ordenação dos alunos, tornando-se opressor em sala e os alunos 

respondem com atos de rebeldia (ZUIN, 2003) e até mesmo o comportamento violento dos 

alunos mediante uma atividade pedagógica diferente de uma aula expositiva (GOMES, 

2013). Assim, há algumas das pistas que reforçam uma reflexão de como melhorar a 

relação professor-aluno, pois tais atos citados acima comprometem o projeto e o processo 

pedagógico da escola (MADEIRA, 1999). 

Finalmente, na última pergunta os professores responderam como poderiam utilizar a 

revista digital “Bioquímica em Foco”, partindo do pressuposto de que seria possível aplicá-la 

em sala de aula.  As propostas foram reunidas nas seguintes categorias e as porcentagens 

relacionadas estão no gráfico a seguir:  
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Gráfico 3.4 Possibilidades de uso da revista digital “Bioquímica em Foco” 

 

O professor, de posse da revista digital se sentiu à vontade para utilizá-la em 

diferentes momentos da aula, seja para a introdução do assunto seja para o encerramento 

do mesmo. Confirma-se, portanto, a autonomia do docente em ter a responsabilidade de 

planejar com qualidade sua aula e adaptar o material didático à sua realidade. Essa postura 

de adaptabilidade imbui a profissão de professor de ser também um pesquisador da sua 



73 

 

prática pedagógica, utilizando a revista digital na forma e no tempo que lhe convém em 

função da realidade da sua sala de aula.   
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CAPÍTULO IV – AVALIAÇÃO DO CAMINHO ACADÊMICO PERCORRIDO 
 

Neste capítulo descrevo o caminho acadêmico desenvolvido nesta pesquisa com 

uma autocrítica do que foi realizado. Ainda que esteja com o olhar parcial, “marejado” pela 

trajetória, esta autoavaliação permite que eu divida com os leitores momentos e tomadas de 

decisões que me ajudaram a compor todo este trabalho acadêmico tal como foi concebido. 

Assim,  
a auto-avaliação é um processo de metacognição, entendido como um 
processo mental interno através do qual o próprio toma a consciência dos 
diferentes momentos e aspectos da sua actividade cognitiva (...). É um olhar 
crítico consciente sobre o que se faz, enquanto se faz. (SANTOS, 2002, p.2) 

 

4.1 O CAMINHO ACADÊMICO PERCORRIDO AVALIADO 

 

Ainda me lembro da primeira reunião com meu orientador. De tantas outras questões 

levantadas, a primeira que tive que responder foi crucial para minha trajetória no Mestrado a 

partir dali: “em termos da disciplina, Biologia, o que realmente incomoda você quando você 

está na sala de aula com seus alunos?” Minha resposta foi como um abrir os olhos: “os 

alunos não entendem quando falo de fotossíntese, respiração... eles têm muita dificuldade 

com Bioquímica.” Assim, percebi a chance de pesquisar sobre um assunto diretamente 

ligado à minha prática pedagógica em sala de aula. 

A primeira questão estava posta e agora havia a necessidade de pensar sobre o 

produto educativo. Queria algo que os meus alunos se sentissem motivados a utilizar e que 

fosse realmente aplicável, pois não imaginava um produto que fosse entendido apenas por 

mim ou que fosse criado apenas para cumprir a obrigação da apresentação do produto 

educativo ao final do mestrado. 

Assim, fui desafiada pelo meu orientador a pensar na revista digital – o que me 

deixou muito empolgada. Primeiramente porque informática é algo que gosto de usar em 

sala de aula – faço exibições de vídeos, filmes, crio aulas em PowerPoint e faço aulas 

utilizando a Sala de Informática da escola – e sei, pela minha experiência pedagógica, o 

quanto é motivador para o aluno quando ele pode mexer no computador durante a aula. 

 A pesquisa se dividiu em duas vertentes concomitantes: uma para o suporte teórico 

do que estava sendo feito e a outra vertente, o estudo em informática para criar o produto 

educativo em si. 

Quanto ao suporte teórico, a cada leitura ou caminhada, lembrava-me do conselho 

do meu orientador: “Mas por que você está fazendo assim... baseada em quem?” Essa 
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pergunta reverberava sempre que eu escrevia e a considero fundamental para que eu 

desenvolvesse o olhar da pesquisa acadêmica. 

No bojo, esta é uma herança significativa deste Mestrado: o resgate do meu trabalho 

pedagógico como um processo investigativo, colocando-me na posição de professora-

pesquisadora. Algo que já fazia com uma intencionalidade de proporcionar uma aula 

diferente, motivadora, mas que agora ganha um sentido acadêmico mais denso, ao me 

debruçar sobre leituras específicas e dialogar com os colegas professores com mais 

embasamento teórico. Percebo uma maior intelectualização teórica do meu trabalho 

pedagógico, com um olhar proposital, não apenas para cumprir o currículo escolar, mas 

direcionado para a reflexão da minha prática pedagógica frente à pesquisa produzida na 

área de Educação. 

  Quanto a segunda vertente – a produção em si da revista digital – fui desafiada ao 

autodidatismo, que vejo com uma “faca de dois gumes”: por um lado, percebi uma restrição 

técnica durante a elaboração, por falta de conhecimento da área de informática; ou seja, 

algo que gostaria que a revista apresentasse, mas que não consegui colocar no plano real 

por não dominar plenamente os códigos da informática. Por outro lado, a gratificação de, 

com muito esforço – o que significa horas a fio pensando, pesquisando e executando cada 

página – conseguir idealizar e concretizar um produto educativo ao qual me identifico e me 

sinto realizada em termos acadêmicos e profissionais e que cumpre um dos cuidados que 

foi minha diretriz durante sua elaboração: a sua aplicabilidade em sala de aula, 

independente de estar conectado à internet. 

Por estar gravada em mídia, reconheço que a revista digital “Bioquímica em Foco” 

fica impedida de passar por atualizações automáticas. Ainda assim, tal fato não diminui o 

apreço e a qualidade com que foi criada. 

Uma consideração também é importante: a revista digital “Bioquímica em Foco” é 

apenas um instrumento, o que significa que a atuação do professor enquanto condutor do 

processo pedagógico continua sendo importante para o processo de ensino-aprendizagem 

na escola para motivar os alunos a conhecerem mais sobre conceitos científicos de 

Bioquímica. 

Minha intenção é que efetivamente a revista digital possa ser cada vez mais 

conhecida por outros colegas professores e distribuída nas escolas, para que alunos tenham 

acesso e oportunidade de estudar por meio deste produto educativo. Observo que, agindo 

assim, cumpro a proposta de ser utilizado para auxiliar tanto o ensino quanto a 

aprendizagem dos conceitos bioquímicos abordados. Assim, a avaliação que os colegas 

professores atuantes em sala de aula fizeram serviram de parâmetro inicial para o 
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aperfeiçoamento futuro deste trabalho e também estímulo para que mais professores e 

mestrandos investiguem sobre o uso deste tipo de material educativo seja em sala de aula 

seja em ambiente virtual. 

Chegar até aqui não foi um caminho fácil. Foi difícil, mas não impossível. Ao mesmo 

tempo, estimulante pelo tamanho desafio a ser enfrentado e a ser vencido. Com certeza, 

parafraseando Gonzaguinha31: “Começaria e faria tudo outra vez, se preciso fosse, Meu 

Amor... Nada foi em vão”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
31 “Começaria tudo outra vez”, letra e música de Gonzaguinha (1976 – Odeon). Disponível em:  
<http://www.gonzaguinha.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=92>. 
Acesso em: 07 fev. 2014. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Bioquímica é um conteúdo que desperta dificuldades de entendimento dos alunos 

que a conhecem, o que é mostrado em pesquisas acadêmicas: tanto os alunos da 

Educação Básica quanto os alunos do Ensino Superior têm dificuldades de entendimento 

dos conceitos bioquímicos. Isso significa que, independente da faixa etária e independente 

do grau de desenvolvimento do pensamento cognitivo, as dúvidas perpassam os anos do 

estudo escolar, chegando à graduação. 

Pensando de uma forma mais ampliada sobre este panorama, uma das questões a 

serem postas para a reflexão é a forma que os conceitos são apresentados aos alunos. 

Também se deve levar em conta o tempo ofertado para esta aprendizagem e o tipo de 

material didático disponível e sua qualidade, em termos de adequação ao alunado.  

Nas investigações sobre material didático produzido para o ensino de Bioquímica 

para a Educação Básica foi evidenciado a baixa produção para esta etapa escolar. Se, por 

um lado, esta pesquisa demonstra um interesse acadêmico quanto à pesquisa de material 

educativo direcionado para o Ensino Superior, por outro lado, desnuda um nicho de 

pesquisa que precisa de mais investigação, pois as dúvidas e os equívocos a respeito dos 

conceitos bioquímicos que aparecem em estudos com alunos da graduação, já poderiam ter 

sido, respectivamente, esclarecidas e corrigidos ainda na Educação Básica, com os 

materiais educativos produzidos e investigados para esse segmento de ensino.  

A revista digital “Bioquímica em Foco” preenche esta lacuna na pesquisa acadêmica, 

se tornando um produto pioneiro e de qualidade, voltada para a Educação Básica, mas que 

não se limita neste nível de ensino, podendo ser utilizada também no Ensino Superior. 

A sua aceitação como material educativo por parte dos professores foi irrestrita, 

porém, ainda que elaborada com esmero, ela tão somente é um recurso didático nas mãos 

do professor que, como mediador entre o conceito bioquímico e os alunos, precisa refletir 

em sua prática pedagógica, que influencia o processo de ensino-aprendizagem. De nada 

adianta um recurso potencialmente inovador, tal qual a revista digital “Bioquímica em Foco”, 

se o professor insistir na postura de memorização, sem reflexão e sem motivação por parte 

dos alunos, dos conceitos bioquímicos. Perde-se o propósito da elaboração, produção e 

exibição da revista digital, que é de facilitar a apropriação de alguns conceitos científicos, 

mas esta apropriação que depende também da postura do docente que deve instigar a 

motivação nos alunos. 

Esta pesquisa não encerra aqui, por si só.  A revista digital “Bioquímica em Foco” 

pronta abre o caminho para outras tantas pesquisas que forem necessárias – sua efetiva 
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colaboração no processo de ensino-aprendizagem dos conceitos bioquímicos na sala de 

aula, junto com os alunos para lerem e também a avaliarem.  

O próprio fato de ser uma revista digital abre também a perspectiva de produção de 

outros materiais educativos que utilizem da mesma tecnologia ou de outros recursos 

tecnológicos, inaugurando uma nova era de produtos educativos midiáticos digitais.  
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APÊNDICE A – Termo de Autorização 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 
 

 
Pelo presente instrumento, eu, abaixo firmado e identificado, autorizo voluntariamente e 
graciosamente a Luciana Maria de Jesus Baptista Gomes, CPF 068.395.757-05, 
residente na Avenida Jambeiro, nº 813, apto. 301, Vila Valqueire, Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, a utilizar a minha voz e imagem, bem como as informações por mim fornecidas, em 
mídias impressas e digitais de cunho científico e cultural.  
 
Esta autorização inclui o uso de todo o material criado que contenha a minha voz, imagem e 
informações por mim fornecidas à Luciana Maria de Jesus Baptista Gomes, da forma que 
melhor lhe aprouver, em mídias impressas e digitais, independentemente do processo de 
transporte de sinal, suporte material, tratamento gráfico e audiovisual, reprodução e 
distribuição que venha a ser utilizado para tais fins, sem limitação de tempo ou do número 
de utilizações / exibições, no Brasil ou no exterior, por meio de qualquer meio de transporte 
de sinal ou suporte material existente, ainda que não disponível em território nacional, sendo 
certo que o material cujo uso ora é autorizado destina-se à produção de obra intelectual 
organizada e de titularidade de Luciana Maria de Jesus Baptista Gomes, conforme 
expresso na Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais).  
 
Na condição de titular dos direitos patrimoniais de autor sobre as mídias impressas e 
digitais, de que trata o presente, Luciana Maria de Jesus Baptista Gomes poderá fazer 
uso de minha voz, imagem e informações por mim a ela fornecidas, em mídias impressas e 
digitais de cunho científico e cultural. Para tanto, poderá, a seu único e exclusivo critério, 
licenciar, licenciar e/ou ceder a terceiros, no todo ou em parte, seus direitos sobre os 
materiais, não cabendo a mim direito e/ou remuneração, a qualquer tempo e título.  

 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de 2013.  
 

 
Assinatura: ____________________________________________ 

Nome: ________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________ 

                     CPF: _________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Questionário de avaliação da revista digital 

Questionário de avaliação – Revista Digital “Bioquímica em Foco” 

1- Sexo: (  ) feminino    (  ) masculino 

2- Disciplina que leciona: ______________________ 

3- Onde trabalha: ( ) rede pública   ( ) rede particular   (  )  em ambas: rede pública e privada 

4- Tempo de magistério: ___________________ 

5- De acordo com a legenda abaixo, classifique os materiais didáticos quanto à frequência que 
você utiliza em suas aulas: 

(1) para “frequentemente” (75% a 100%)        (2) para “regularmente” (entre 50% a 74%) 

(3) para “raramente” (entre 1% a 49%)            (4) para “nunca” (0%) 

(   ) computador                                                    (   ) PowerPoint 

(   ) consulta a sites - internet                                        (   ) programas de rádio                 

(   ) documentários  e/ou programas de televisão          (   ) quadro negro e giz 

(   ) filme                                                                        (   ) quadro branco e caneta de quadro 

(   ) livro didático                                                           (   ) revista digital 

(   ) livro paradidático                                                    (   ) revista impressa  

Após sua apreciação da Revista Digital “Bioquímica em Foco”, responda, por favor: 

6- Você a recomendaria como material didático?  Por quê?  

__________________________________________________________________________ 

7- A revista digital é aplicável em sua sala de aula? Por quê?  

__________________________________________________________________________ 

8- Se a revista digital estivesse disponível em CD (offline), você utilizaria em sua sala de 
aula?  

__________________________________________________________________________ 

9- Partindo do pressuposto de que é possível utilizar a “Bioquímica em Foco” na sua aula, 
como você faria? Escreva abaixo, por favor: 

___________________________________________________________________________ 

Muito obrigada! 
Luciana M. J. B. Gomes 

lucianajbg@yahoo.com.br / (21) 9475-7085 
 


