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RESUMO 

O mundo em que vivemos conta a cada dia com novas ferramentas e tecnologias 

para facilitar a nossa vida. Um dos componentes mais utilizados é o computador e o 

que o torna realmente útil são os softwares, que é o conjunto de instruções 

planejadas e necessárias para transformar dados em informação. A invasão da 

informática na vida pública, que vem acontecendo de forma acelerada, tem obrigado 

os indivíduos a passar por desafios e exigindo novos aprendizados. E para 

potencializar tais aprendizados os softwares ganham espaço na vida daquele que 

mais está em busca de conhecimento: o aluno. A proposta de um software de 

fisiologia animal comparada ganha importância quando analisada pela falta de 

softwares educativos com estas características no mercado e pela dificuldade de 

associar todas as características evolutivas do reino animal separadamente em 

sistemas biológicos. O software em formato de linha do tempo apresentará de forma 

cronológica as características adquiridas pelas diferentes espécies e a 

especialização dos sistemas envolvidos de forma comparativa e dinâmica, 

facilitando assim a real compreensão do conhecimento. 
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1- INTRODUÇÃO 

1.1 – O computador. 

Estamos vivendo em uma Era onde o tempo se tornou algo escasso e 

precioso. Temos pouco tempo para desempenhar nossas tarefas e estamos sempre 

buscando uma forma de ganharmos tempo. Contamos com uma ferramenta útil que 

ganhou papel importante em nossas vidas: o computador. Seja para buscar 

informações como forma de meio de comunicação, entretenimento e até mesmo 

para as responsabilidades de cada dia. 

Apesar da indústria da informática ainda ser jovem em comparação a outros 

setores industriais (por exemplo: o de automóveis e o de transportes aéreos), foi 

simplesmente espetacular o progresso que os computadores conheceram em um 

curto período de tempo. Durante as duas primeiras décadas de sua existência, os 

sistemas computacionais eram altamente centralizados, em geral instalados em uma 

grande sala com paredes de vidro, através das quais os visitantes podiam 



contemplar embevecidos, aquela maravilha eletrônica. (...) Era pura ficção científica 

a ideia de que, em apenas 20 anos, haveria milhões de computadores igualmente 

avançados do tamanho de um selo postal. (TANENBAUM, 2003)  

A era da informação evolui ainda mais rapidamente. É provável que ela 

continue a evoluir, e muito, no século XXI.  

 

1.2 - O Software. 

Quando as pessoas pensam em computadores logo lhes vem à mente a sua 

funcionalidade e praticidade, pois ele vem sendo capaz de facilitar a vida em 

diversos aspectos do cotidiano, tornando-se trivial o aprendizado do seu uso.  

Mas de acordo com Capron e Johnson (2004, p.35) “é realmente o software – 

o conjunto de instruções planejadas, passo a passo, necessárias para transformar 

dados em informação – que torna o computador útil. Uma grande variedade de 

softwares está disponível para ajudá-lo em inúmeras tarefas, como redigir textos, 

preparar orçamentos, armazenar e recuperar informações, criar gráficos, jogar e 

muito mais. Esse maravilhoso conjunto de softwares é o que torna os computadores 

tão úteis”. 

A cada dia que passa as pessoas estão mais dependentes de softwares, 

desde um simples usuário doméstico até grandes empresas que dependem 100% 

de softwares. Com isso os usuários se tornam cada vez mais exigentes, solicitando 

que se desenvolvam programas mais complexos de serem implementados e que 

satisfaçam seus objetivos de modo eficiente. 

 

1.3 - O Software como ferramenta para o aluno. 

E são os softwares as maiores revoluções da era da informática e eles vêm 

ganhando cada vez mais espaço nas escolas e na vida dos alunos. Isso ocorre 

devido aos processos que envolvem o sistema escolar que está passando por 

mudanças, proporcionadas pelo advento das TIC´s (Tecnologia de Informação e 

Comunicação). A necessidade de mudanças para adequar o ensino às demandas 

de aprendizagem é urgente, os computadores adjuntos dos seus softwares podem e 

devem ser encarados como uma ponte para o conhecimento. 

As TIC têm sido sempre, em suas diferentes fases de desenvolvimento, 

instrumentos para pensar, aprender, conhecer, representar e transmitir para outras 



pessoas e para outras gerações conhecimentos adquiridos. (COLL E MARTÍ, 2001 

apud COLL & MONEREO). Todas as TIC visam à possibilidade de utilizar sistemas 

de signos – linguagem oral, linguagem escrita, imagens estatísticas, simbolos 

matemáticos representando as informações a serem transmitidas. 

Nessa perspectiva, não resta apenas ao sujeito adquirir os conhecimentos 

operacionais para saber desfrutar das possibilidades interativas com as novas 

tecnologias. O impacto das novas tecnologias reflete-se de maneira ampliada sobre 

a própria natureza do que é ciência, do que é conhecimento. Exige uma reflexão 

profunda sobre as concepções do que é o saber e sobre as formas de ensinar e 

aprender. (KENSKI, 2013). 

A sociedade do conhecimento requer indivíduos criativos e com a capacidade 

para criticar construtivamente, pensar, trabalhar em grupo e conhecer seus próprios 

potenciais e colocá-los em prática. Este indivíduo precisará ter uma visão geral 

sobre os diferentes problemas gerais que preocupam a sociedade, bem como 

profundo conhecimento em domínios específicos. Isto requer um indivíduo que está 

atento às mudanças que acontecem em nossa sociedade e que tem a capacidade 

de constantemente melhorar e depurar suas ideias e ações. (VALENTE, 1999). 

Existem atualmente muitos softwares no mercado que atuam como 

ferramentas para a compreensão do conhecimento, buscando assim potencializá-lo 

e aperfeiçoá-lo. Mais especificamente na biologia e suas vertentes, podemos citar 

alguns softwares por conteúdos mais específicos, como por exemplo, a Bioquímica. 

Ela é uma ciência que estuda principalmente a química dos processos biológicos 

que ocorrem em todos os seres vivos. Foi proposto no trabalho de tese de 

doutorado, apresentada a UNICAMP (Universidade de Campinas) pelo Dr. Eduardo 

Galembeck, intitulada: “Desenvolvimento de softwares para o ensino de Bioquímica" 

o desenvolvimento de softwares de bioquímica, explorando diferentes técnicas e 

metodologias e sua utilização na aplicação instrucional da Bioquímica, buscando 

facilitar a sua compreensão devido à necessidade de grande aprofundamento em 

diversos conhecimentos. E como enfoque principal desse projeto, temos os 

softwares de Fisiologia Animal. 

De forma geral, a fisiologia aborda assuntos relacionados à nutrição, 

circulação, respiração, excreção, movimentos corporais, controle imunitário e 

reprodução ao longo da história evolutiva. O ramo da fisiologia é divido em três: 

estudo da fisiologia dos seres humanos, fisiologia vegetal e animal, que 



caracterizam respectivamente os seres humanos, os membros do reino vegetal e do 

reino animal. 

Existe uma quantidade considerável de softwares voltados para a Fisiologia 

apesar de serem ferramentas ainda em estudos e desenvolvimento. Eles podem ser 

especializados em contração muscular, como por exemplo o software 

“Desenvolvimento e Análise de Software Educacional ao Uso de Animais em Aulas 

Práticas de Fisiologia: Fisioprat" que traz a expectativa de substituir o uso de 

animais em aulas práticas de fisiologia e biofísica, todos desenvolvidos pela 

UNICAMP. A proposta de um software de fisiologia animal comparada ganha 

importância quando analisada pela falta de softwares educativos com essas 

características no mercado e pela dificuldade de associar todas as características 

evolutivas do reino animal separadamente em sistemas biológicos. O software em 

formato de linha do tempo apresentará de forma cronológica as características 

adquiridas pelas diferentes espécies e a especialização dos sistemas envolvidos de 

forma comparativa e dinâmica, facilitando assim a real compreensão do 

conhecimento. 

 

2 - OBJETIVOS 

2.1 - Objetivos Gerais: 

 Criar um software em formato de linha do tempo interativa com o intuito de 

auxiliar o estudo da comparação fisiológica evolutiva dos sistemas corporais dos 

animais.  

2.2 - Objetivos específicos: 

 Aplicar o software educacional de fisiologia animal com alunos do Ensino Médio e 

Ensino Superior identificando as contribuições para o processo de aprendizagem 

dos conteúdos contemplados. 

 Avaliar o uso do software como uma ferramenta complementar aos estudos de 

fisiologia animal comparada. 

  



3- METODOLOGIA 

O procedimento metodológico utilizado no projeto de pesquisa em questão se 

iniciou com o levantamento de bibliografia referente às principais características dos 

sistemas fisiológicos dos principais grupos de invertebrados. 

O levantamento bibliográfico foi realizado com livros da Biblioteca Prof. Dr. 

Luiz Ferraz De Sampaio Junior da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (FCMS/PUC-SP) com ênfase no livro 

“Análise da Estrutura dos Vertebrados”, escrito por Milton Hildebrand, bem como 

outros livros da biblioteca particular de propriedade da Profª Drª Mércia Tancredo 

Toledo. 

 

3.1- Banco de dados  

Após o levantamento bibliográfico ter sido feito, as informações mais 

relevantes começaram a ser selecionadas. Foi criado um banco de dados que 

agrupou tais informações, dividindo-as por setores para que fosse possível uma 

apresentação mais precisa e nítida. 

Os setores agruparam os principais temas envolvidos, sendo eles: Sistema 

Tegumentar, Sistema Digestório, Sistema Respiratório, Sistema Circulatório e 

Sistema Nervoso tendo sido cada um desses grandes temas subdivididos em temas 

mais específicos, facilitando a compreensão dos principais constituintes destes 

sistemas para uma melhor compreensão dos alunos. 

 

4 – DESENVOLVIMENTO 

Após a agregação dos recursos textuais e visuais, o desenvolvimento do 

software teve início. Para a construção do software, tive a colaboração do Sr. José 

Rosa da Fonseca, Analista de Suporte da PUC-SP. A metodologia de escolha para o 

desenvolvimento do software foi o programa Adobe Flash CS6, com a linguagem 

padrão, Action Script 2.0. Nesta plataforma, os recursos eram inseridos de forma 

que se houvesse a necessidade de modificação eram feitas na própria plataforma ou 

no recurso de Power Point.  

Após a finalização do desenvolvimento do software, a apresentação decorreu-

se no Colégio Dom Aguirre, situado na cidade de Sorocaba, com os alunos do 



segundo ano do Ensino Médio, com o auxílio do Profº César Lima, de biologia. A 

escolha desta série deu-se por minha experiência, sendo ex-aluna do colégio e por 

ter tido a introdução à fisiologia animal comparada logo no segundo ano do Ensino 

Médio. A participação da validação pedagógica do software aconteceu no dia 05 de 

junho durante o período letivo, das 08:00h ás 12:30min, sendo 4 turmas, num total 

de 113 alunos.  

A coleta de dados na Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde aconteceu 

no período de 9 á 20 de junho, onde 20 alunos entre o 1º e 4º ano foram escolhidos 

aleatoriamente e que concordaram em participar da validação do software.  

O software foi analisado individualmente por cada aluno em computadores, 

onde eu estive presente, na qual eles responderam as questões que surgiam 

durante o experimento. No colégio, foram utilizados os computadores do Laboratório 

de Informática e na Faculdade um computador pessoal.  

Todos estes alunos responderam a um questionário qualitativo constituído de 

8 questões, sendo 6 questões que poderiam ser respondidas com “sim” ou “não” e 

duas questões abertas onde em uma os alunos poderiam dizer no que o software 

contribuiu para o entendimento e na outra quais eram suas críticas e sugestões. O 

questionário foi previamente submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP 

– Campus Sorocaba. 

 

5- RESULTADOS:  

5.1 - Telas do Software 

O software, que foi chamado internamente de FisioComp, é na verdade uma 

“moldura” para conteúdos textuais e audiovisuais de qualquer natureza. A tela inicial 

é composta pelo título do aplicativo, subtítulo, oito botões que levam aos respectivos 

tópicos e um campo dinâmico que mostra uma breve descrição do propósito do 

software. 

O conteúdo, depois de inserido na base gerou no total de oito tópicos, 

subdivididos de maneiras diferentes de acordo com suas informações, gerando um 

total de 224 telas. Foram feitos printscreen de algumas telas para ilustrar as seções 

do software. 

 



  

Figura 1: Capa do Software Figura 2: Tela de ícones 

  

  

Figura 3: Tela de sistemas de peixes Figura 4: Tela representando opções do sistema 

 

O software tem início automático na capa (Figura 1) e para ter acesso ao 

conteúdo deve-se apertar Crtl+Enter. 

A representação em espiral (Figura 2) busca demonstrar de forma cronológica 

e dinâmica a evolução entre os principais grupos de vertebrados (Peixes, Anfíbios, 

Répteis, Aves e Mamíferos).  

Quando o aluno escolhe alguma das opções para explorar (Figura 3), através 

do mouse ele pode clicar em algum dos botões e ser redirecionado há uma nova 

página contendo informações textuais e/ou audiovisuais. Nas seções fez-se uma 

abordagem geral das principais características dos sistemas. Este padrão de tela foi 

adotado para a construção destes sistemas para: peixes, anfíbios, répteis, aves e 

mamíferos, sendo modificada apenas a coloração dos botões.  

 



5.2 – Resultados do questionário qualitativo. 

                             

 2º colegial: 113 Ciências Biológicas: 20 

 

Como já citado, o questionário qualitativo foi constituído de 8 questões, sendo 

6 questões que poderiam ser respondidas com “sim” ou “não” e duas questões onde 

os participantes deram suas opiniões, críticas e sugestões em melhorias para o 

software. Por se tratarem de questões as quais apresentaram respostas amplas e 

diversificadas, estas serão abordadas a partir de um conjunto das frases e dos 

comentários mais abordados. 

 

  



Questões: 

7) A utilização do software trouxe alguma contribuição para o assunto? 

Frases em destaque: maior compreensão do conteúdo; melhor assimilação do 

conteúdo; aprimoramento nas dificuldades encontradas. 

 

Questão aberta: 

8) Apresente suas críticas, comentários e/ou sugestões. 

Frases em destaque: imagens com melhores resoluções; disponibilização do 

software para estudos; testes de conhecimento para fixação do conteúdo. 

 

6-  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a presente pesquisa conclui-se que a utilização de softwares 

educacionais como uma ferramenta dinâmica para os estudos é útil e necessária, 

pois se trata de um método inovador e que, tendo se mostrado em alguns momentos 

superior ao modelo de aprendizagem tradicional deve ser incorporado pelos 

professores e pelos alunos para facilitar a elucidação do conteúdo. 

O software foi bem aceito pelos alunos, tendo proporcionado uma agradável 

experiência de aprendizagem e a maioria deles teve um imenso interesse pelo 

software, buscando compartilhar de suas sugestões e também da curiosidade e de 

informações de quando será feita a disponibilização do software para estudo próprio. 

A partir dos resultados benéficos apresentados neste trabalho percebe-se que 

o uso do software só trará contribuições positivas aos usuários e que o uso deste e 

de outros softwares se faz necessário, pois as renovações nos métodos de ensino 

estão ganhando cada vez mais espaço e notoriedade na Era tecnológica que 

estamos vivendo.  
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