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Resumo 

O processo de ensino-aprendizagem 
transformações ao longo dos tempos
trabalho quanto pelo surgimento e adoção de novas tecnologias pela sociedade. Nesse sentido, 
o objetivo deste trabalho foi testar o uso da plataforma 
aprendizagem na Disciplina IC 383 
dos cursos de graduação em Agronomia, Ciências Biológicas, Engenharia Florestal, Zootecnia 
e Engenharia Agrícola, da UFRRJ 
resultados obtidos apontam a possibilidade de uso dessa plataforma
processo de ensino-aprendizado fundamentado na facilidade de uso, interatividade e 
possibilidade de acompanhamento do progresso individual do aluno 
 
Palavras Chave: TICs; Ácidos nucleicos
 
INTRODUÇÃO 

 
A educação superior tem sofrido grandes transformações nos últimos anos

Atualmente, as turmas de estudantes universitários são amplamente compostas por estudantes 
da chamada Geração Z, que
acesso à internet, computadores, 

A informação digital veiculada por meio de redes sociais e canais de vídeo é bastante 
utilizada por estudantes devido à sua atratividade e fácil compartilhamento. A utilização 
dessas ferramentas como aliadas ao processo pedagógico tem demonstrado bons resultados, 
além de aproximar o professor do estudante (
Segundo Souza e Schneider (2012), 
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aprendizagem no âmbito do ensino superior 
transformações ao longo dos tempos, tanto impulsionado pelas necessidades do mercado de 

quanto pelo surgimento e adoção de novas tecnologias pela sociedade. Nesse sentido, 
foi testar o uso da plataforma Edmodo como

aprendizagem na Disciplina IC 383 – Bioquímica para Áreas Agrárias, ofertada aos al
dos cursos de graduação em Agronomia, Ciências Biológicas, Engenharia Florestal, Zootecnia 
e Engenharia Agrícola, da UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
resultados obtidos apontam a possibilidade de uso dessa plataforma 

aprendizado fundamentado na facilidade de uso, interatividade e 
possibilidade de acompanhamento do progresso individual do aluno e da turma.

Ácidos nucleicos; Ensino sob Medida. 

educação superior tem sofrido grandes transformações nos últimos anos
Atualmente, as turmas de estudantes universitários são amplamente compostas por estudantes 

, que nasceram em meados da década de 1990 e logo cedo tiveram 
nternet, computadores, celulares etc. (JONES; JO; MARTIN, 2007
informação digital veiculada por meio de redes sociais e canais de vídeo é bastante 

utilizada por estudantes devido à sua atratividade e fácil compartilhamento. A utilização 
ntas como aliadas ao processo pedagógico tem demonstrado bons resultados, 

além de aproximar o professor do estudante (MORAN; SEAMAN; TINTI
Souza e Schneider (2012), “ao elaborar propostas de ensino que permitam a 
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no âmbito do ensino superior vem sofrendo 
, tanto impulsionado pelas necessidades do mercado de 

quanto pelo surgimento e adoção de novas tecnologias pela sociedade. Nesse sentido, 
como ambiente virtual de 

Bioquímica para Áreas Agrárias, ofertada aos alunos 
dos cursos de graduação em Agronomia, Ciências Biológicas, Engenharia Florestal, Zootecnia 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Os 
 como facilitadora do 

aprendizado fundamentado na facilidade de uso, interatividade e 
da turma. 

educação superior tem sofrido grandes transformações nos últimos anos. 
Atualmente, as turmas de estudantes universitários são amplamente compostas por estudantes 

nasceram em meados da década de 1990 e logo cedo tiveram 
(JONES; JO; MARTIN, 2007).  

informação digital veiculada por meio de redes sociais e canais de vídeo é bastante 
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utilização das tecnologias on
autonomia do aluno.” 

O uso de tecnologias da informação e comunicação (TICs) 
ferramenta importante de auxílio do processo de ensino
torna o processo mais atrativo, personalizado, individualizado e mais alinhado ao perfil da 
nova geração de estudantes.

Em 2008 foi criado o 
funcionalidades que permitem a utilização amigável 
forma, o objeto desse trabalho 
aprendizagem na Disciplina IC 383 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 

 
METODOLOGIA 

 
O alvo da pesquisa foram alunos

segundo semestres do ano de 2018 (2017
Bioquímica para Áreas Agrárias
questionário para levantamento dos dados demográficos das turmas e avaliar a utilização de 
redes sociais pelos estudantes. 
universo pesquisado, foi avaliado
avaliação foi realizada apenas na turma de 2018
dados um questionário semi
e fragilidades no uso da plataforma como instrumento facilitador/motivador do processo 
ensino-aprendizagem, pois os semestres anteriores serviram 
verificação da viabilidade de utilização de um 

O Edmodo foi utilizado para trabalhar o conteúdo de metabolismo de ácidos nucleicos 
(replicação, transcrição e síntese de proteínas)
(“Flipped Classroom”), utilizando
Teaching”) desenvolvida por Gregor Novak (
a aula presencial com base em um 
fornecido previamente. 

A plataforma foi utilizada para fornecer aos alunos o 
previamente, por meio de um roteiro de estudo indicando quais tópicos do livro “Princípios de 
Bioquímica de Lehninger
complementar na forma de links de 
disponíveis no Canal USP (
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO

 
Participaram da pesquisa 26, 21 e 24 alunos nos semestres de 2017

2, respectivamente, oriundos em sua grande maioria do estado do R
semestres avaliados, os estudantes afirmaram que faz
principalmente o Facebook

Facebook deu lugar ao Instagra

utilizada. Em todos os semestres pesquisados, os estudantes afirmaram acreditar que as redes 
sociais podem ser utilizadas como ferramentas no processo de ensino
88% e 96%). 

 

tecnologias on-line de forma pedagógica, o docente estará promovendo maior 

O uso de tecnologias da informação e comunicação (TICs) 
ferramenta importante de auxílio do processo de ensino-aprendizagem na prática escola

processo mais atrativo, personalizado, individualizado e mais alinhado ao perfil da 
nova geração de estudantes. 

Em 2008 foi criado o Edmodo, que, semelhante ao Facebook

funcionalidades que permitem a utilização amigável desse AVA como uma rede social. 
desse trabalho foi testar o uso da plataforma Edmodo

Disciplina IC 383 – Bioquímica para Áreas Agrárias da UFRRJ 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.  

O alvo da pesquisa foram alunos do segundo semestre do ano de 2017 e do primeiro e 
segundo semestres do ano de 2018 (2017-2, 2018-1 e 2018-2) da disciplina IC 383 
Bioquímica para Áreas Agrárias da UFRRJ. No início de cada semestre foi aplicado um 
questionário para levantamento dos dados demográficos das turmas e avaliar a utilização de 
redes sociais pelos estudantes. Devido à familiaridade e aceitação das redes sociais no 

i avaliado o uso e aceitação da plataforma Edmodo

apenas na turma de 2018-2, tendo como instrumento de coleta de 
dados um questionário semi-estruturado, visando avaliar a importância, facilidade, vantagens 

no uso da plataforma como instrumento facilitador/motivador do processo 
, pois os semestres anteriores serviram de diagnóstico prévio para 

verificação da viabilidade de utilização de um AVA para aplicação da metodologia 
foi utilizado para trabalhar o conteúdo de metabolismo de ácidos nucleicos 

(replicação, transcrição e síntese de proteínas), numa abordagem de sala de aula invertida 
(“Flipped Classroom”), utilizando-se a metodologia de Ensino sob Medida (“Just

desenvolvida por Gregor Novak (NOVAK et al., 1999), que consiste em 
a aula presencial com base em um diagnóstico do conhecimento dos alunos ao conteúdo 

A plataforma foi utilizada para fornecer aos alunos o conteúdo a ser estudado 
previamente, por meio de um roteiro de estudo indicando quais tópicos do livro “Princípios de 
Bioquímica de Lehninger (6ª edição)” deveriam ser estudados, além de material 
complementar na forma de links de videoaulas do curso de Introdução à Bioquímica, 

(Canal USP, 2019).  

DISCUSSÃO 

Participaram da pesquisa 26, 21 e 24 alunos nos semestres de 2017
oriundos em sua grande maioria do estado do Rio de Janeiro. Em todos os 

semestres avaliados, os estudantes afirmaram que faziam uso das redes sociais, 
Facebook e WhatsApp em 2017-2 e 2018-1, sendo que em 2018

Instagram e o WhatsApp manteve-se como a rede social mais 
utilizada. Em todos os semestres pesquisados, os estudantes afirmaram acreditar que as redes 
sociais podem ser utilizadas como ferramentas no processo de ensino

line de forma pedagógica, o docente estará promovendo maior 

O uso de tecnologias da informação e comunicação (TICs) tem se tornado uma 
na prática escolar, pois 

processo mais atrativo, personalizado, individualizado e mais alinhado ao perfil da 

Facebook, apresenta diversas 
uma rede social. Desta 

Edmodo como ferramenta de 
Bioquímica para Áreas Agrárias da UFRRJ – 

do segundo semestre do ano de 2017 e do primeiro e 
da disciplina IC 383 – 

da UFRRJ. No início de cada semestre foi aplicado um 
questionário para levantamento dos dados demográficos das turmas e avaliar a utilização de 

e aceitação das redes sociais no 
Edmodo como AVA. A 

tendo como instrumento de coleta de 
visando avaliar a importância, facilidade, vantagens 

no uso da plataforma como instrumento facilitador/motivador do processo 
de diagnóstico prévio para 

para aplicação da metodologia proposta. 
foi utilizado para trabalhar o conteúdo de metabolismo de ácidos nucleicos 

numa abordagem de sala de aula invertida 
se a metodologia de Ensino sob Medida (“Just-in-Time 

, que consiste em planejar 
o conhecimento dos alunos ao conteúdo 

conteúdo a ser estudado 
previamente, por meio de um roteiro de estudo indicando quais tópicos do livro “Princípios de 

deveriam ser estudados, além de material 
do curso de Introdução à Bioquímica, 

Participaram da pesquisa 26, 21 e 24 alunos nos semestres de 2017-2, 2018-1 e 2018-
io de Janeiro. Em todos os 

m uso das redes sociais, 
1, sendo que em 2018-2, o 

se como a rede social mais 
utilizada. Em todos os semestres pesquisados, os estudantes afirmaram acreditar que as redes 
sociais podem ser utilizadas como ferramentas no processo de ensino-aprendizagem (88%, 



A expressiva aceitação e uti
possibilitou a utilização do 
de Ensino sob Medida em 2018
a disponibilização de arquivos importados de diversos formatos, criar formulários de 
perguntas com diferentes padrões de respostas, fazer enquetes, possibilitando ainda o 
acompanhamento das atividades desenvolvidas, apresentando um 
da turma (MORENO; HEIDELMANN, 
gratuitamente e são essenciais à aplicação da metodologia de Ensino sob Medida
acessadas em sua interface 
iOS. 

Dos 29 alunos que utilizaram o 
uso da plataforma para a aprendizagem do conteúdo abordado
plataforma, 52% classificaram
dos alunos (41%) relataram a praticidade como sendo a principal vantagem no uso do 
Edmodo e 24% destacaram como vantagem a interatividade no uso da plataforma. Dentre as 
fragilidades, a necessidade de conexão com a internet foi apontada por 44% dos
pesquisados, seguida da facilidade de distração com 36%. Numa avaliação considerando os 
aspectos gerais da plataforma, 41% dos estudantes pesquisados atribuíram nota 10, seguido de 
nota 9 (17%), 8 (17%), 7 (17%), 6 (3%) e 4

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
O uso da plataforma 

tendo sido observado dificuldade de acesso e uso da mesma
interatividade foram apontados como pontos positivos no uso do 
necessidade de conexão com a internet e a possibilidade de distração tenham sido apontados 
como uma fragilidade em seu uso.

A utilização do Edmodo

pois extrapolou as fronteiras da sala de aula
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2018-2, pois possui aparência semelhante ao 
arquivos importados de diversos formatos, criar formulários de 

perguntas com diferentes padrões de respostas, fazer enquetes, possibilitando ainda o 
acompanhamento das atividades desenvolvidas, apresentando um feedback 
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Dos 29 alunos que utilizaram o Edmodo, 59% consideraram como muito importante o 
uso da plataforma para a aprendizagem do conteúdo abordado. Quanto à facilidade no uso da 

classificaram a plataforma como de fácil uso e 41% muito fácil. A 
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FINAIS  

uso da plataforma Edmodo foi bem recebido pelos estudantes pesquisados, não 
tendo sido observado dificuldade de acesso e uso da mesma. A praticidade no uso e a 
interatividade foram apontados como pontos positivos no uso do 
necessidade de conexão com a internet e a possibilidade de distração tenham sido apontados 

em seu uso. 
Edmodo possibilitou uma maior interação entre o professor e o aluno, 

pois extrapolou as fronteiras da sala de aula. 
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