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percebendo que ela é fundamental para o ensino de biologia, e hoje sempre que 
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“Educar não é ensinar respostas, 

educar é ensinar a pensar.” 

                                                     (Rubem Alves)



RESUMO 

SOUSA, Joana D’arc Barros de. Construção do conhecimento em biologia 
através da produção de vídeos. 2020. 94 p. Trabalho de Conclusão de Mestrado 
(Mestrado em Ensino de Biologia) – Universidade Estadual do Piauí. Teresina. 

 

A constante busca por estratégias de ensino se faz necessária no cotidiano do 

professor da atualidade. O aluno desta era tecnológica e digital apresenta 

necessidades educacionais diferenciadas que precisam ser consideradas para o 

planejamento do ensino. O presente trabalho surgiu da necessidade do 

desenvolvimento de uma metodologia diferenciada para o ensino de biologia. O uso 

de uma tecnologia de fácil acesso para o ensino de biologia é uma forma de torná-lo 

mais atraente para o aluno e valorizar o seu conhecimento prévio sobre as 

tecnologias da informação, mostrando uma nova função destas. O objetivo do 

trabalho foi promover a construção do conhecimento em biologia pelos alunos 

estimulando a utilização de aparelhos celulares para a produção de vídeos. O 

trabalho foi desenvolvido em turmas do 3º ano do ensino médio de uma escola 

estadual do Ceará, a partir da utilização de recursos próprios dos alunos e de 

aplicativos de edição disponíveis gratuitamente. Todos os vídeos foram produzidos 

seguindo rigorosamente o critério de não expor as imagens dos participantes, 

optando por modelos de vídeos como entrevista, animações 2D em quadro branco 

(Whiteboard) ou com fotos. O desenvolvimento ocorreu seguindo as etapas de 

leitura e seleção das informações relevantes do livro didático, organização para 

gravações de imagens e sons e edição. Ao final todos os trabalhos produzidos foram 

exibidos e avaliados, por meio de roda de conversa e questionário qualitativo. 

Posteriormente, foram divulgados no canal no YouTube e toda a metodologia foi 

descrita no blog Ensino de Biologia. Foram formadas seis equipes, de acordo com o 

número de conteúdos sobre ecologia que está disposto no livro didático, trabalhados 

na pesquisa. Três equipes produziram vídeos com fotos, duas utilizaram o modelo 

Whiteboard e uma com entrevistas. Os vídeos produzidos apresentam duração de 

quatro a sete minutos. Os envolvidos na pesquisa escolheram o aplicativo de edição 

de vídeos VivaVideo, e fizeram as edições em domicílio. Em seguida as produções 

foram exibidas para os participantes da pesquisa e avaliadas. Na roda de conversa 

foram levantados os pontos positivos e negativos, dificuldades quanto ao conteúdo, 

trabalho em equipe ferramentas utilizadas e foram dadas sugestões para melhoria 



da metodologia empregada. No questionário qualitativo foram dadas respostas 

semelhantes às obtidas na roda de conversa, e foram apreciadas de forma 

qualitativa. Os alunos foram unânimes ao relatarem positivamente a atratividade 

como característica da metodologia. Foi elaborada também uma sequência didática 

que poderá ser utilizada por outros professores. A metodologia desenvolvida 

apresentou eficiência na construção do conhecimento em ecologia, colocando o 

aluno como protagonista da sua aprendizagem e possibilitou o desenvolvimento de 

habilidades na produção de vídeos. É uma metodologia acessível, ressaltando que 

há a possibilidade de desenvolver práticas pedagógicas diferenciadas e que utilize 

recursos comuns do dia a dia dos estudantes. 

 

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem; Ecologia; Tecnologias digitais. 



ABSTRACT 

SOUSA, Joana D’arc Barros de. Construction of knowledge in biology through 
the production of videos. 2020. 94 p. Master's Degree Work (Master's Degree in 
Biology Teaching) - State University of Piauí. Teresina. 

 

The constant search for teaching strategies is necessary in the daily life of today's 

teacher. The student of this technological and digital age has different educational 

needs that need to be considered for teaching planning. The present work arose from 

the need to develop a differentiated methodology for teaching biology. The use of an 

easily accessible technology for teaching biology is a way of making it more attractive 

to the student and valuing his previous knowledge about information technologies, 

showing a new function of these. The objective of the work was to promote the 

construction of knowledge in biology by students, encouraging the use of cell phones 

for the production of videos. The work was developed in classes of the 3rd year of 

high school in a state school in Ceará, using the students' own resources and free 

editing applications. All videos were produced strictly following the criterion of not 

exposing the participants' images, opting for video models such as interviews, 2D 

animations in whiteboard (Whiteboard) or with photos. The development took place 

following the steps of reading and selecting the relevant information from the 

textbook, organizing recordings of images and sounds and editing. At the end, all the 

works produced were exhibited and evaluated, through a conversation wheel and 

qualitative questionnaire. Subsequently, they were released on the YouTube channel 

and the entire methodology was described on the blog Ensino de Biologia. Six teams 

were formed, according to the number about matters ecology that are provided in the 

textbook, worked on in the research. Three teams produced video with photos, two of 

these used whiteboard model and one with interviews. the videos produced are four 

to seven minutes long. the involved in the research chose the vivavideo video editing 

application, and made the edits at home. Then the productions were shown to the 

research participants and evaluated. In the conversation wheel, the positive and 

negative points were covered, difficulties as to the matters, teamwork and tools used 

and suggestions were also made to improve the methodology employed. In the 

qualitative questionnaire, answers were given similar to those obtained in the 

conversation circle, and were assessed qualitatively. The students were unanimous 

in positively reporting attractiveness as characteristic of the methodology. A didactic 



sequence was also elaborated that could be used by other teachers. The 

methodology developed showed efficiency in the construction of knowledge in 

ecology, placing the student as the protagonist of his learning and enabled the 

development of skills in the production of videos. It is an accessible methodology, 

emphasizing that there is the possibility of developing differentiated pedagogical 

practices and that uses common resources of the students' daily lives. 

 

Keywords: Teaching and learning; Ecology; Digital technologies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A constante busca por estratégias de ensino se faz necessária no cotidiano 

do professor da atualidade. O aluno desta era tecnológica e digital apresenta 

necessidades educacionais diferenciadas, que precisam ser consideradas para o 

planejamento do ensino. Para que os recursos tecnológicos contribuam para o 

processo ensino e aprendizagem é necessário o direcionamento pelo professor para 

este fim. Caso este direcionamento não aconteça, o potencial benefício do uso da 

tecnologia para a educação pode não ser explorado, e utilizado pelos jovens apenas 

para o entretenimento e diversão. 

No entanto, a realidade observada, tanto na prática como em artigos 

científicos, é que o ensino tradicional ainda prevalece no ensino brasileiro. Outro 

problema comumente observado é a distração dos estudantes durante as aulas, 

devido ao porte e manuseio de aparelhos celulares enquanto a aula acontece. Tal 

distração prejudica tanto o aluno, uma vez que este não participa efetivamente da 

aula que lhe é oferecida, como também a sala de aula como um todo, pois configura-

se como uma indisciplina.  

Diante deste cenário, buscar aliar o uso de tecnologias ao ensino é uma 

forma de tornar as aulas mais interessantes e atraentes na visão dos alunos, 

estimulando sua participação e ação no seu processo de aprendizagem. O presente 

trabalho surgiu da necessidade do desenvolvimento de uma metodologia 

diferenciada para o ensino de biologia. Esta necessidade converge com as atuais 

posturas dos professores que buscam a cada dia novas estratégias de ensino.  

Consideramos que, ao apresentar ao aluno uma estratégia de ensino 

envolvendo uma ferramenta que lhe é familiar e que apresente fácil manuseio, 

desperte seu interesse pelas aulas e o estimule a participar de forma efetiva na 

construção do seu conhecimento. Para isso é necessário a apropriação de 

habilidades por parte do professor, para que possa orientar e mediar a 

aprendizagem de seu aluno. 

O presente trabalho foi desenvolvido em uma escola estadual de ensino 

médio situada na cidade Guaraciaba do Norte, Ceará. Na região onde está situada a 

referida cidade há o predomínio da atividade agrícola, com plantações em hortas 
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orgânicas e convencionais, além de atividades de ecoturismo em decorrência das 

áreas de preservação ambiental presentes na região. Na cidade há duas dessas 

áreas, de domínio particular, que são exploradas para o ecoturismo.  

O objetivo do trabalho foi promover a construção do conhecimento em 

biologia estimulando a produção de vídeos pelos alunos com seus aparelhos 

celulares, possibilitando assim o desenvolvimento de habilidades na produção de 

vídeos e posterior divulgação em canal no YouTube e blog. Os conteúdos 

trabalhados foram referentes a área da ecologia, de acordo com o livro didático 

adotado na escola. A partir da divulgação da metodologia desenvolvida espera-se 

que outros professores tenham acesso e reproduzam-na com seus alunos na busca 

da construção do conhecimento onde o aluno é o principal agente ativo na sua 

aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Ensino e aprendizagem 

O modelo de ensino por transmissão-recepção corresponde a uma estratégia 

onde o professor é o sujeito ativo, falando na maior parte do tempo de aula, 

enquanto o aluno apenas ouve, cabendo a este a absorção das falas e posterior 

reprodução nos exames avaliativos (SCHNETZLER, 1992). Para Scarpa e Campos 

(2018), a atuação do professor como transmissor do conhecimento, sendo o foco do 

processo ensino aprendizagem, não contribui para a construção do conhecimento. 

Há uma urgente necessidade de mudança da sua postura e adoção de estratégicas 

pedagógicas que visem a valorização dos saberes dos alunos como ponto de partida 

para a construção de novos conhecimentos, e assim promover a ação do aluno e a 

interação entre os pares no aprendizado, tornando-o mais significativo. 

Cada aluno traz consigo seu modo de aprender, conferindo novos significados 

aos seus conhecimentos prévios, a partir da devida associação entre ambos 

intermediada pela ação do professor, viabilizando desta forma uma mudança 

conceitual no decorrer do processo de ensino e aprendizagem. As mudanças 

conceituais podem ocorrer a partir da proposição de situações-problema, onde o 

conhecimento já adquirido não é suficiente para resolvê-la, instigando o aluno a ir 

além e buscar mais conhecimento (SCHNETZLER, 1992).  

Conforme Paiva et al. (2016), as metodologias empregadas no ensino são tão 

importantes quanto os conteúdos estudados. Os autores analisam a utilização de 

metodologias ativas para o ensino e destacam o desenvolvimento da autonomia do 

aluno e o rompimento do ensino tradicional como alguns dos benefícios obtidos com 

o emprego desta técnica de ensino. Concluem ainda que essas metodologias 

apresentam ampla versatilidade quanto ao seu uso, podendo ser empregada nos 

diferentes níveis de ensino, nas diversas áreas do conhecimento e em diferentes 

situações. 

Silva et al. (2017) destacam o potencial benefício e a necessidade da 

utilização de recursos didáticos diferenciados para a educação, ressaltando que 



2. Referencial teórico 20 

 

estes correspondem a qualquer objeto que auxilie no entendimento do aluno sobre 

determinado conteúdo. Os autores destacam a importância da escolha destes 

recursos conforme a necessidade e criatividade do docente, os quais podem 

influenciar no processo de ensino e aprendizagem.  

 Roberto e Carvalho (2005), descrevem a importância dos aspectos culturais 

no processo de ensino e aprendizagem, enfatizando sua experiência na formação de 

professores indígenas e a importância destes profissionais para o ensino em suas 

comunidades. As autoras ressaltam a relevância da adoção de estratégias de ensino 

com atividades práticas e investigativas, onde o aluno é despertado para o tema que 

lhe é ensinado, e apresenta postura ativa no seu aprendizado. A prática investigativa 

leva o aluno a interpretar os fatos científicos abordados a partir do seu conhecimento 

prévio, influenciado pela sua cultura, valores e crenças. As atividades práticas, no 

entanto, apresentam comumente caráter demonstrativo, com o professor realizando 

toda a atividade enquanto os alunos apenas o observam como conhecimento pronto. 

Desta forma o aluno não tem a oportunidade de interpretá-lo conforme seus 

conhecimentos prévios e não valoriza os aspectos culturais envolvidos no processo 

de ensino e aprendizagem.  

 Dados os avanços metodológicos observados ao longo dos últimos anos na 

educação, a função do docente e o ato de ensinar não ficam restritos à simples 

transmissão de informações como outrora acontecia. Essas ações ocorrem de modo 

a adequarem-se aos avanços tecnológicos, que permitem a disseminação de 

informações, e à estrutura de uma sociedade globalizada e com acesso a essas 

informações (ROLDÃO, 2007) 

Schnetzler (1992) destaca uma importante adversidade encontrada no ensino 

brasileiro de ciências: a grande quantidade de conteúdo a serem trabalhados no ano 

letivo. A autora sugere a necessidade da diminuição destes conteúdos, uma vez que 

a prática de ensino que possibilite a mudança conceitual e a aprendizagem, requer 

tempo. 
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2.2 Ensino de biologia 

Tradicionalmente, o ensino tem se consolidado a partir da memorização de 

conceitos e apresentação de produtos da comunidade cientifica, em detrimento das 

discussões sobre como foram alcançados tais conhecimentos (FREIRE; 

MOTOKANE, 2016a). Os autores apontam o processo de alfabetização cientifica 

como uma forma de ensino para aproximar o cotidiano dos alunos à ciência, 

utilizando para isso práticas discursivas, que correspondem aos hábitos de 

comunicação na sociedade com o emprego da linguagem, e que deve auxiliar na 

compreensão do fazer científico.  

Conforme afirmam Pezarini e Maciel (2018), o atual cenário em que se dá o 

ensino de ciências não mostra a possibilidade do alcance do letramento científico, 

assim determinado principalmente pela inflexibilidade observada em seu currículo. 

Para os autores, a utilização da estratégia pautada no desenvolvimento da 

argumentação é necessária para que se chegue a esse objetivo, enfatizando a 

importância de tal estratégia também na contribuição para a formação do cidadão.  

É necessário que o professor considere o aluno com seus conhecimentos 

prévios oriundos da sua vivência, cabendo a ele ensinar os diversos conteúdos de 

biologia de forma que valorize tais conhecimentos. Para que se alcance a 

aprendizagem significativa dos conteúdos é de fundamental importância que sua 

abordagem se dê de forma contextualizada, uma vez que esta é uma estratégia que 

contribui para relacionar os conteúdos e o cotidiano do aluno (DURÉ; ANDRADE; 

ABÍLIO, 2018). 

Demarchi, Wirzbicki e Furtado (2019) também defendem a utilização da 

contextualização na abordagem dos conteúdos de biologia, fazendo a relação 

destes com o cotidiano do aluno e tornando-o mais ativo no processo ensino 

aprendizagem. Somado a isso, as autoras destacam a importância da diversidade de 

modalidades didáticas a serem utilizadas nas aulas de biologia com o objetivo de 

promover a aprendizagem significativa. A partir da associação entre os aspectos 

observados no seu cotidiano e o conteúdo trabalhado, a aprendizagem se torna um 

processo mais atraente para o aluno.  

A assimilação das peculiaridades da ciência e do seu ensino é obtida no 

processo de transposição didática, que “ajuda a refletir sobre quais conteúdos são 
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priorizados no contexto escolar, com quais abordagens, e mantendo quais 

correspondências com a natureza da ciência” (FREIRE; MOTOKANE, 2016a, p. 

117). Amorim (2001) destaca a relação entre o conteúdo/área e a metodologia 

utilizada em seu ensino, onde para cada conteúdo/área há uma forma mais eficiente 

de ensinar, considerando suas particularidades e prioridade de informações 

importantes que devem ser abordadas, no qual ressalta a necessidade de 

modificação da forma em que tradicionalmente são trabalhados.  

De acordo com Borges e Lima (2007), a configuração da atual sociedade 

requer uma reestruturação das estratégias pedagógicas para o ensino de biologia, 

necessitando optar por conteúdos que apresentem maior significação para o aluno. 

Estes devem contribuir com a melhoria da qualidade de vida do aluno e da 

sociedade como um todo, bem como se faz necessário a suplantação de “aulas 

verbalísticas”, dando lugar a metodologias que permitam a construção do 

conhecimento efetiva e integralmente.  

Para Freitas e Andrade (2018), considerando a proximidade entre os jovens e 

as mídias, é importante que o professor as utilize como recurso pedagógico de modo 

que venham a contribuir para a construção do conhecimento no ensino de ecologia. 

Os autores destacam a importância de enxergar os recursos de mídia, como os 

filmes de entretenimento, não apenas com a finalidade de entreter, mas também 

para o ensino, a partir da mediação do professor. É necessário que o professor 

direcione para os aspectos a serem observados nas cenas para que o estudante 

possa interpretá-la relacionando ao conteúdo. 

Para Baptista, Azevedo e Goldschmidt (2015), várias são as formas de 

proporcionar o ensino significativo e que contribua efetivamente para a formação do 

cidadão, destacando este potencial nas metodologias didáticas envolvendo a 

construção de modelos e o desenvolvimento de aulas práticas na construção do 

conhecimento em biologia. Os autores relatam a contribuição do ensino das diversas 

dimensões inerentes ao conhecimento científico, como os aspectos sociais, 

filosóficos e culturais, utilizando em seu trabalho a História e Filosofia da Biologia 

como abordagem de alguns conteúdos, na intenção de promovê-lo de forma integral 

e permitindo a facilitação de sua compreensão.  

 A utilização de metodologias de ensino que ressaltem o papel do aluno como 

sujeito ativo no processo de ensino e aprendizagem apresentam grande relevância 

no ensino de biologia, estando dentre estas a Aprendizagem Baseada em 
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Problemas (ABP). Esta estratégia de ensino baseia-se na proposição de problemas 

para que os alunos busquem solucioná-los, sendo a função do professor mediar o 

processo sem informar as resoluções ou meios para atingi-las, possibilitando o 

desenvolvimento no aluno de habilidades essenciais para o trabalho em grupo, o 

respeito a opiniões de seus pares e a construção de seu conhecimento de forma 

mais ativa (MALHEIRO; DINIZ, 2008). 

2.3 Ensino de ecologia 

De acordo com Fonseca e Caldeira (2008) a ecologia trata das relações entre 

os seres vivos e entre estes e o meio em que vivem, apresentando deste modo 

diversas possibilidades para o ensino de forma interdisciplinar. O conhecimento 

acerca da ecologia contribui para a formação de cidadãos que adotem ações 

sustentáveis, uma vez que tal conhecimento é essencial para que atuem ativamente 

no exercício da cidadania. Para os autores, é válida a utilização de aulas de campo 

em ambientes naturais por estas proporcionarem visão integral do objeto de estudo 

da ecologia, que não é atingida na sala de aula. Além disso, é importante que estes 

espaços se localizem próximos aos alunos, pois assim poderão ter uma experiência 

prévia com o ambiente, o que facilitará seu aprendizado.  

Freire e Motokane (2016a) destacam a importância do conhecimento amplo 

sobre as ciências, enfatizando não apenas o objeto de estudo ou seu produto, como 

também como se chegou a estes, e aponta a falta de amplo conhecimento sobre a 

natureza da ciência, mais especificamente da ecologia, por parte dos professores, 

como um obstáculo no ensino. A origem da área da ecologia se caracteriza pela sua 

pluralidade, havendo divergência quanto a sua finalidade entre ecologia animal e 

ecologia vegetal, o que resultou no amplo campo de estudo apresentado por esta 

ciência. Historicamente, a ecologia tem se apropriado de questões socioambientais, 

o que lhe confere o potencial para relacionar a ciência à outras dimensões: 

sociedade, meio ambiente e tecnologia (FREIRE; MOTOKANE, 2016b). 

Lafuente e Barbosa (2017) relatam em seu estudo a importância da utilização 

de metodologias ativas no ensino de ecologia fazendo o levantamento de algumas 

técnicas. Dentre elas é citada a produção de vídeos informativos sobre temas de 
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ecologia, produzidos pelos próprios alunos. Metodologias desta natureza visam o 

desenvolvimento da autonomia do estudante na construção do seu conhecimento, 

onde a função do professor é de mediador do processo. 

Seniciato e Cavassan (2009) chamam a atenção para a importância da 

construção de valores no desdobrar-se das aulas de ecologia. Mais especificamente, 

os autores destacam a formação de valores estéticos, a partir da visualização da 

beleza da natureza, ocorrida nas aulas de campo em ambientes naturais, que 

apresentam grande relevância para a construção do conhecimento por se tratar de 

uma linguagem diferente em que é abordado o conteúdo, bem como possibilita a 

coerente aplicação do conhecimento em seu cotidiano. É necessário que o professor 

se apresente com entusiasmo, de modo a instigar seus alunos a construírem e 

reconstruírem seus conhecimentos no âmbito dos temas de ecologia abordados, de 

forma que valorize seus conhecimentos prévios na construção dos novos 

conhecimentos a que estão sendo apresentados (NASCIMENTO JÚNIOR; 

GONÇALVES, 2013). 

 Conforme destaca Perticarrari et al. (2010), o ensino de ecologia não deve se 

concretizar de forma fragmentada, uma vez que seus objetos de estudo apresentam 

complexas inter-relações, cabendo ao professor articular estratégias de ensino que 

abordem as relações existentes entre os diversos componentes do ambiente e com 

os fenômenos naturais. O propósito do ensino de ecologia deve ser o de formar 

cidadãos capazes de desenvolver habilidade não apenas de memorização de 

conceitos, mas que possam articulá-los e compreender suas relações. Os autores 

discorrem sobre a utilização de texto de divulgação científica como metodologia para 

o ensino de ecologia, articulando diversos conceitos e obtendo conhecimento 

integral do tema abordado.  

 Para Rosa e Landim (2018), é fundamental que a formação do professor lhe 

permita estabelecer relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, de 

forma crítica e utilizar tal relação na abordagem dos conteúdos de ecologia. Desta 

forma, é promovida a contextualização na construção do conhecimento, 

possibilitando ao estudante a aquisição de conhecimento necessária para que atue 

de forma mais ativa e consciente frente às questões socioambientais. Para as 

autoras, relacionar sociedade e ambiente permite o desenvolvimento do senso 

crítico do estudante, auxiliando na sua percepção como integrante do meio e que 

suas ações refletem no ambiente em que está inserido.         
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2.4 Uso de tecnologias na educação 

 Uma nova perspectiva para a construção do conhecimento pode ser 

alcançada a partir da apropriação da utilização de tecnologias digitais na educação, 

através das quais torna-se possível a elaboração de um ambiente que favoreça a 

aprendizagem (VIEIRA, 2015). As redes sociais são recursos que tem provocado 

mudanças na sociedade no que diz respeito às informações, como surgem, como 

são produzidas e disseminadas. Elas objetivam a interação e a comunicação, fato 

que leva a necessidade de modificações no processo de ensino para alunos imersos 

nesse cenário tecnológico, contemplando assim sua realidade social a partir de 

novas formas de abordar os conteúdos, mais especificamente com a inserção de 

recursos tecnológicos e o desenvolvimento da autonomia dos estudantes na 

construção do conhecimento (DRAEGER; YONEZAWA; PEGORARO, 2016).  

Atualmente, a escola apresenta considerado distanciamento entre 

metodologias e empenho dos estudantes. Isso reforça a necessidade de 

reformulação metodológica para o ensino, utilizando as redes sociais como forma de 

disseminação de informações e construção do conhecimento. Considerando o 

cenário social do aluno, esta pode ser uma forma atrativa para a aprendizagem 

(DRAEGER; YONEZAWA; PEGORARO, 2016). 

Axt (2000) relata uma conclusão obtida no Seminário Internacional sobre 

Universidade e Ciência na América Latina, realizado em novembro de 1999, no qual 

é exposto o conhecimento de que tem ocorrido o avanço científico e tecnológico, 

mas que este não tem contribuído para melhorar a qualidade de vida da população. 

Isso é devido ao seu acesso restrito a uma pequena parcela de usuários de classes 

mais favorecidas, fato que contribui ainda para a acentuada desigualdade entre 

classes econômicas, além de apresentar considerável impacto ambiental.   

Mulinari e Ferracioli (2008), descrevem em seu trabalho a utilização de 

modelagens computacionais sobre diversos fenômenos biológicos, como bomba de 

sódio e potássio, divisão celular, mutação e proliferação celular, splicing, dentre 

outros, e conclui que esta pode ser uma estratégia favorável para o ensino de 

biologia.  

 Para Boog et al. (2003), a produção de vídeo como estratégia de ensino 

configura-se como metodologia que valoriza o aluno integralmente em todas as 
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dimensões (social, biológica, psicológica e cultural). Essa metodologia, corresponde 

a abordagem de conteúdos que vai além da mera transmissão de informações, 

sendo esta uma prática considerada interdisciplinar. 

Alves-Fava, Navas e Ribeiro (2011) descrevem a produção e aplicação 

didática de um vídeo para o ensino de biologia, envolvendo abordagens de diversas 

áreas e dentre elas a ecologia. Para os autores materiais desta natureza contribui 

para o processo ensino e aprendizagem por estimular os diversos sentidos, 

permitindo a visualização e audição do conteúdo trabalhado. Além disso, promove 

um maior contato entre o estudante e o meio em que vive. 

Conforme afirmam Razera et al. (2013), o vídeo configura-se com um suporte 

no aprendizado por se tratar de um recurso rico, mas que carece de cuidados em 

sua produção, observando-se todos os aspectos que podem influenciar seus 

expectadores, apresentando alta frequência de utilização nos últimos anos como 

estratégia de ensino. Barreto (2004) aponta para a constante presença das 

tecnologias da informação e da comunicação nos ambientes de aprendizagem. 

Conforme Rubio e Navarro (2014), a produção de documentário como 

metodologia pedagógica apresenta grande potencial para que os estudantes 

desenvolvam a habilidade de trabalhar em equipe, construir o conhecimento sobre o 

assunto trabalhado e sobre o uso criativo das tecnologias. Já os vídeos com 

entrevistas, segundo Cazón e Oliveira (2018), objetivam aprofundar-se sobre o 

assunto trabalhado reunindo vários relatos acerca do que se está pesquisando.  

A utilização da tecnologia na educação também pode ser estimulada a partir 

de blogs com conteúdos educativos criados pelos próprios alunos. Desta forma 

outros alunos de mesma faixa etária passam a demonstrar entusiasmo pelo 

conteúdo virtual produzido por seu semelhante, obtendo assim informações e 

despertando o interesse pelo uso da tecnologia na educação. Configura como uma 

ferramenta de apoio ao ensino, que além de promover essa interação, é viável e de 

fácil execução. Para isso é necessário estabelecer um equilíbrio entre a linguagem 

formal e científica e a linguagem informal pelo autor, de modo que as informações 

dadas sejam compreendidas (VALLI; COGO, 2013).  

Devido as interações proporcionadas pelo blog, este é classificado como uma 

rede social que pode ser utilizada como instrumento pedagógico com capacidade 

para desenvolver a argumentação, leitura e escrita. Além disso, é uma ferramenta 

que possibilita maior interação entre professor e aluno e permite o acesso a 
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informações a qualquer momento. Por ser o aluno o produtor dos materiais 

divulgados, esta prática oferece ainda o enaltecimento e a valorização do estudante 

(NASCIMENTO; GARCIA, 2014). 

A realização de atividades mediadas pela utilização do blog leva ao 

desenvolvimento da autonomia do estudante, de modo que este adquire a habilidade 

de gerenciar as informações para interagir. Possibilita maior interação e discussão 

acerca de diversos assuntos, apresentando potencial para contribuir com a 

alfabetização científica (LUCA et al., 2014). “Não importa a professores e alunos 

apenas aprender a usar os novos meios tecnológicos NA Educação; importa muito 

mais pensar as tecnologias PARA a Educação” (AXT, 2000, p. 56). 

Fernandes, Silva e Reis Júnior (2020) descrevem a importância da criação e 

utilização de um aplicativo para o ensino e destacam que esta ferramenta consiste 

em uma nova estratégia a ser considerada para contribuir para a aprendizagem. Ao 

analisar a contribuição do aplicativo Whatsapp para o ensino de biologia, Amorim 

(2020) conclui que este apresenta grande potencial como estratégia pedagógica 

para o ensino da referida disciplina, nas suas diversas áreas, sob a intermediação do 

professor. O autor destaca que este aplicativo é amplamente utilizado no dia a dia 

das pessoas, sendo possível a sua utilização no âmbito educacional, dentro ou fora 

do ambiente escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. OBJETIVOS  

3.1  Objetivo Geral: 

 

Promover a construção do conhecimento em biologia a partir da produção de 

vídeos. 

 

3.2  Objetivos Específicos: 

 

• Promover a melhoria no entendimento dos conteúdos de ecologia; 

• Estimular nos alunos a aprendizagem de todo o processo de produção de 

vídeos;  

• Instigar os alunos a selecionar as informações importantes dos conteúdos 

para a construção de resumos que embasarão os vídeos; 

• Promover a difusão do conhecimento científico, a partir de canal online e blog, 

produtos desta pesquisa;   

• Contribuir para o desenvolvimento do ensino de ecologia através da produção 

de uma sequência didática com abordagem investigativa utilizando a 

produção de vídeos, produto desta pesquisa; 

• Ressignificar o uso das TICs para os estudantes de ensino médio mostrando 

seu potencial educativo; 

• Analisar a contribuição da metodologia utilizada na construção do 

conhecimento acerca da área estudada. 

 

 

 



 

4. METODOLOGIA  

 

O presente trabalho foi desenvolvido em uma escola estadual de ensino 

médio da cidade de Guaraciaba do Norte no Ceará, no período de julho a dezembro 

de 2019, nas etapas que estão descritas a seguir. A referida escola atende alunos 

da zona urbana e da zona rural do seu entorno, oferecendo apenas o ensino médio 

nos turnos manhã, tarde e noite. Apresenta infraestrutura satisfatória, com a maioria 

das salas de aula climatizadas, laboratório de ciências e de informática, biblioteca, 

recursos multimídia e mobília em bom estado. 

4.1 Escolha da turma  

O trabalho foi desenvolvido em uma turma de terceiro ano do ensino médio. A 

escolha da turma baseou-se na média obtida na disciplina de biologia pelos alunos 

da turma no ano anterior, quando cursavam o segundo ano do ensino médio. As 

médias foram contabilizadas de acordo com a organização dos alunos nas turmas 

no ano da ocorrência da pesquisa. Foram calculados as médias e a turma que 

obteve menor rendimento participou da pesquisa, visando assim oferecer para estes 

alunos o ensino utilizando uma metodologia diferenciada, para que a partir disso 

passassem a expressar melhor desempenho na construção do seu conhecimento 

em biologia.  

4.2 Informações acerca da pesquisa e aspectos éticos e legais 

O projeto de pesquisa foi apresentado à turma e feito o convite a todos para 

participar da pesquisa. Na ocasião foi explicado detalhadamente toda a metodologia 

do trabalho, bem como enfatizado os seus produtos finais (o canal no YouTube e o 

blog) para divulgação de todo o material produzido. Segundo o estudo realizado por 

Silva, Pereira e Arroio (2017), o YouTube é uma mídia social onde estão publicados 
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a maioria dos vídeos produzidos, que permite buscas específicas de acordo com o 

tema de interesse. Ele possibilita que o aluno busque materiais para rever 

conteúdos, reforçá-los ou recuperá-los, ou seja, os vídeos são recursos que 

apresentam grande versatilidade quanto ao seu uso para fins educacionais. Além 

disso, estão disponíveis para o acesso a qualquer momento e configuram uma 

importante ferramenta que pode ser explorada pelo docente no sentido de tornar a 

aula mais atrativa, uma vez que recursos audiovisuais apresentam essa 

possibilidade.  

Foi ressaltado ainda a preservação da imagem de cada participante, a 

participação voluntária dos mesmos e a utilização dos aparelhos celulares como 

ferramenta para a aprendizagem no desenvolvimento de uma metodologia de ensino 

diferenciada. De acordo com Nardon e González (2019), o uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) oferecem a possibilidade de novas vivências, 

tornando o aluno mais ativo na busca de conhecimento.  

Após serem dadas as informações acerca do desenvolvimento da pesquisa, 

foram lidos os termos de consentimento e assentimento para a turma (APÊNDICE A, 

B e C), explicado como se daria a assinatura dos mesmos conforme a idade dos 

participantes e entregue uma cópia para cada aluno da turma. O projeto desta 

pesquisa foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UESPI, um 

órgão colegiado independente, interdisciplinar, de caráter consultivo, deliberativo e 

educativo, vinculado à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) (ANEXO 

A), com parecer número 3.384.844.  

Foi investigada a motivação do aluno em participar ou não da pesquisa. Os 

alunos que não trouxeram os termos assinados foram indagados sobre o motivo pelo 

qual não tinham interesse em participar do estudo. As respostas dadas foram: “não 

quis”, “é um compromisso que não posso cumprir”, “trabalho”, “moro longe”, e outros 

não apresentaram motivo. 

Devido à baixa adesão dos alunos do 3º ano B, foi realizado o convite para a 

participação na pesquisa na turma do 3º ano A, para que a pesquisa pudesse 

contemplar um número maior de alunos. Assim como na outra turma, foram 

indagados sobre o motivo de não terem interesse em participar da pesquisa. As 

respostas apresentadas foram: “não tenho celular”, “falta de recompensa”, “tenho 

vergonha”, “trabalho”, “falta de tempo” e “não quero”. 
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4.3 Divisão dos conteúdos 

Inicialmente todos os conteúdos foram expostos através de aula expositiva 

dialogada, para toda a turma, antes do início do desenvolvimento da pesquisa, 

seguindo o conteúdo programático para a série conforme o planejamento da escola. 

Esta exposição foi realizada de forma tradicional, como ocorre na maioria das aulas 

de biologia, fazendo uso do livro didático e anotações no quadro como principais 

ferramentas. Esporadicamente foram utilizados recursos como data show ou 

televisão para a reprodução de vídeos sobre o conteúdo abordado. 

Foi criado um grupo com todos os participantes no WhatsApp para facilitar a 

comunicação, visto que é uma rede social amplamente utilizada pelos jovens desta 

faixa etária de 17 a 20 anos. Como já relatado por Grossi et al. (2014), as redes 

sociais e as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) exercem 

importante influência aos que a elas tem acesso, basicamente todos os nascidos nas 

últimas três décadas, referidos como Geração Internet (GI). Estas influenciam nas 

diversas dimensões dos indivíduos e são empregadas em muitas tarefas do seu dia 

a dia, como interação social, diversão, difusão de informações e como extensão da 

sala de aula, possibilitando a construção do conhecimento de seus usuários a partir 

da diversidade de meios que apresenta.  

Os participantes dividiram-se em seis equipes e foi feito o sorteio entre os seis 

capítulos do livro didático referentes aos conteúdos de ecologia (AMABIS; MARTHO, 

2016), que foram trabalhados na pesquisa:  

✓ Cadeias e teias alimentares e fluxo de energia; 

✓ Ciclos biogeoquímicos; 

✓ Dinâmica das populações; 

✓ Relações ecológicas;  

✓ Sucessão ecológica e biomas; 

✓ Poluição e desequilíbrios ambientais. 

Quatro equipes foram formadas com três alunos e duas com quatro alunos. 

Em seguida foi feito o sorteio dos conteúdos entre os grupos. Foi solicitado que cada 

equipe fizesse uma leitura e produzisse um resumo/anotação com as informações 

que julgassem importantes sobre os conteúdos a serem trabalhados, baseando-se 

no livro didático. Sá et al. (2018), relatam que oferecer fontes de pesquisa impressas 
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aos alunos surge da necessidade de levá-los a desenvolver sua dimensão crítica 

acerca dos temas abordados, uma vez que rotineiramente são levados a buscar 

respostas imediatas através do uso de tecnologias da informação. 

Após sorteio dos conteúdos, leitura e anotações sobre as informações 

relevantes, foi solicitada a escolha do modelo de vídeo a ser produzido. Para facilitar 

essa escolha, além dos vídeos nos modelos a serem trabalhados, foram 

disponibilizados as definições, finalidades e conceitos de cada um para que 

pudessem analisá-los de acordo com o objetivo de cada conteúdo.  

4.4 Videogravações  

Inicialmente foram apresentados aos participantes os modelos de vídeos, que 

consistiam em: i) entrevista, ii) documentário e iii) animações 2D em quadro branco 

(Whiteboard) (ANEXO B), que poderiam ser utilizados durante a execução da 

pesquisa, preservando a imagem de seus autores, para que pudessem buscar 

inspiração em um dos modelos para posterior produção. O modelo entrevista não foi 

disponibilizado por ser mais comum e utilizado frequentemente pela mídia, o que 

leva a concluir que os alunos já o conheçam.  

Cada equipe escolheu o modelo a ser adotado em seu trabalho, solicitou os 

materiais que necessitavam para desenvolvê-lo, como tipos de papéis, pinceis e 

impressões de imagens para a organização dos cenários, providenciados pela 

professora/pesquisadora, e planejou suas atividades para as videogravações. Um 

dos vídeos foi produzido com entrevistas e para isto foi elaborado um termo de 

consentimento para os entrevistados (APÊNDICE D).  

Foi solicitado aos participantes que dessem sugestões de aplicativos de 

edição de vídeos gratuitos, para que fosse escolhido um para ser utilizado. Como 

não houve nenhuma sugestão por parte dos participantes, foram apresentados três 

aplicativos (VivaVideo, VideoShow e Quik), disponíveis gratuitamente e que 

apresentam boa qualidade de imagem, som, reprodução e fácil manuseio na edição 

dos vídeos.  

Dentre os três aplicativos sugeridos, três equipes optaram pelo aplicativo 

VivaVideo devido a experiência no seu manuseio. As outras equipes optaram por 
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aplicativos diferentes dos sugeridos anteriormente, duas delas utilizaram o 

PowerDirector e a outra utilizou o Wondershare Filmora, versões pagas já utilizadas 

pelos participantes. Estes justificaram sua escolha por já utilizarem estes recursos, 

conhecerem o seu manuseio e a qualidade nas produções a partir destes 

aplicativos. Vale ressaltar que em todos os momentos foi deixado claro que o 

objetivo era utilizar dispositivos disponíveis gratuitamente para a produção dos 

vídeos, para que o aspecto financeiro não pudesse configurar um empecilho no 

desenvolvimento da atividade. Os alunos que utilizaram aplicativos de edição nas 

versões pagas já haviam adquirido a licença antes da proposição da atividade, para 

uso pessoal. 

Após todas as tomadas de decisões técnicas foi marcada uma reunião em 

que ocorreu três das seis videogravações, nas dependências da escola onde a 

pesquisa ocorreu. As demais ocorreram em dias diferentes devido a alguns 

imprevistos ocorridos com os membros das equipes, o que tornou necessário a 

realização de reuniões individuais com duas destas equipes, que ocorreram também 

na escola. A terceira equipe produziu seu vídeo fora da escola, no modelo 

entrevista. Os alunos desta equipe foram orientados sobre como deveriam proceder 

na realização das entrevistas. As perguntas feitas durante a entrevista foram 

elaboradas pelos alunos com a orientação da professora/pesquisadora.  

Durante todo o desenvolvimento do trabalho desta equipe houve a 

comunicação e orientação dos alunos pela professora/pesquisadora através da rede 

social WhatsApp, uma vez que não foi possível o acompanhamento pessoalmente 

por motivo de indisponibilidade e/ou incompatibilidade de horário. Todas as equipes 

trabalharam sob a supervisão e auxílio da professora/pesquisadora. 

As edições dos vídeos ocorreram em domicílio e foram realizadas pelos 

membros das equipes e enviados à professora/pesquisadora. Ao todo foram 

produzidos seis vídeos, com duração variando entre 4 e 7 minutos. 

4.5 Exibição e divulgação do produto  

A exibição dos vídeos se deu para os participantes da pesquisa. 

Posteriormente todos os vídeos foram divulgados no canal Ensino de Biologia 
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(https://www.youtube.com/channel/UCNf4CBzx7GNe5Db5Y3pSp9w?view_as=subsc

riber) e a metodologia utilizada na pesquisa foi descrita no blog Ensino de Biologia 

(https://ensinodebiologiaprofbio.blogspot.com/), criados para este fim.  

O canal foi criado na plataforma de compartilhamento de vídeos YouTube 

pela professora/pesquisadora para divulgação dos vídeos produzidos pelos alunos 

(Figura 4.1).    

 

Figura 4.1. Layout da página inicial do canal no YouTube criado para divulgação dos 
vídeos produzidos na pesquisa. 

 
 

O blog foi criado pela professora/pesquisadora utilizando a ferramenta 

Blogger do Google para divulgação da metodologia utilizada. No blog é descrito 

detalhadamente todas as etapas da metodologia, cabendo a cada professor adaptar 

a sua realidade (Figura 4.2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Metodologia 35 

 

Figura 4.2. Layout da página inicial do blog criado para divulgação da metodologia 
utilizada na pesquisa. 

 

4.6 Avaliação do trabalho  

Logo após a exibição dos vídeos para os participantes ocorreu a avalição 

deles, por meio de roda de conversa e questionário qualitativo (Apêndice E), os 

quais foram analisados de forma qualitativa. Foram elaborados os tópicos que 

mereciam entrar em discussão acerca do trabalho desenvolvido e da vivência desta 

metodologia diferenciada de ensino (Tabela 4.1). 

 

Tabela 4.1. Tópicos elaborados para direcionar a roda de conversa. 

INTRODUÇÃO DA RODA DE CONVERSA 

Objetivo da pesquisa 

Sem atribuição de notas 

Foco no aprendizado  

Roda de conversa = conversa espontânea  

PERCEPÇÃO DA METODOLOGIA APLICADA 

Pontos positivos 

Pontos negativos 

O QUE PRECISA MELHORAR (SUGESTÕES) 

DIFICULDADES ENCONTRADAS 
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Conteúdo 

Equipe 

Ferramentas 

METODOLOGIA RELEVANTE? FACILITA O APRENDIZADO? 

QUAL O IMPACTO DA FERRAMENTA UTILIZADA? É UM ATRATIVO? 



 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Videogravações 

Considerando os critérios de inclusão na pesquisa a turma escolhida foi o 3º 

ano B. Dos 39 alunos convidados a participar do trabalho de pesquisa apenas 12 

trouxeram os termos assinados e, portanto, estariam aptos a participarem do 

trabalho. Aparentemente a turma não se interessou pela pesquisa devido ao fato de 

não ser atribuído nota para isto, uma vez que estão habituados a serem 

recompensados por toda atividade realizada e já são estimulados a fazer por 

ganharem nota. Esta percepção corrobora com Harres (2003), quando relata que o 

processo avaliativo utilizado consiste muitas vezes em classificar o aluno por meio 

de nota, determinando a partir disso a sua aprovação ou não, e aponta a 

necessidade de mudança nesta forma de avaliar para que se alcance o 

desenvolvimento da autonomia do estudante. Além disso, é uma avaliação que não 

permite determinar de fato o conhecimento adquirido. 

A pesquisa contou com 20 participantes: 16 da turma escolhida, 3º ano B, 

onde no total havia 39 alunos e apenas 41% participaram da pesquisa, e 4 da turma 

3º ano A, onde no total havia 42 alunos e apenas 9,5% participaram da pesquisa. Os 

participantes encontram-se na faixa etária de 17 a 20 anos de idade, sendo 16 do 

sexo feminino e 4 do sexo masculino e todos estudavam no turno matutino. A partir 

desses números observa-se a acentuada baixa adesão a proposta da pesquisa. Isso 

motivou o desenvolvimento de todas as atividades pertinentes a pesquisa no contra 

turno e extraclasse, como uma atribuição extra para os alunos participantes, para 

assim não prejudicar o andamento das atividades curriculares obrigatórias da 

disciplina. 

Três equipes optaram por produzir vídeos com fotos, que consiste na seleção 

de imagens relacionadas ao conteúdo a ser abordado, editados com a inserção de 

som e narração do conteúdo. É um modelo mais simples e o que os alunos já tinham 

experiência na sua produção. Além disso, as equipes que os desenvolveram se 

mostraram pouco entusiasmadas na execução da atividade, necessitando de muita 
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insistência para que concluíssem o trabalho e entregando, em algumas ocasiões, 

fora do prazo estabelecido. 

Duas equipes produziram vídeos no modelo Whiteboard. Nestas produções, 

as animações 2D foram feitas manualmente, com o auxílio de imagens impressas 

relacionadas ao conteúdo abordado, manipuladas pelos participantes para captura 

das imagens. Apenas uma equipe optou por produzir seu trabalho no modelo 

entrevista. Na tabela 5.1, constam as informações sobre os vídeos produzidos.  

 

Tabela 5.1. Conteúdos conforme sua disposição no livro didático, modelos, duração 
e formatos dos vídeos produzidos. 

CONTEÚDOS   MODELOS DURAÇÃO  FORMATOS 

Cadeias e teias alimentares e 

fluxo de energia (cap. 8) 

Vídeo em Whiteboard 5:51 min MP4 

Ciclos biogeoquímicos (cap. 

8)  

Vídeo com foto 5:07 min MP4 

Dinâmica das populações 

(cap. 9) 

Vídeo com foto 4:26 min MP4 

Relações ecológicas (cap. 

10) 

Vídeo com foto 6:42 min MP4 

Sucessão ecológica e biomas 

(cap. 11) 

Vídeo em Whiteboard 5:09 min MP4 

Poluição e desequilíbrios 

ambientais (cap. 12) 

Vídeo com entrevista  6:31 min QUICKTIME 

 

Os vídeos produzidos apresentam duração variando entre 4 e 7 minutos. São 

vídeos curtos e atrativos para os espectadores, uma vez que vídeos longos se 

tornam cansativos. Os modelos dos vídeos produzidos, escolhidos pelos 

participantes de cada equipe, teve como principal critério de escolha a qualidade 

final da produção de acordo com o conteúdo a ser abordado, a facilidade no 

desenvolvimento e a afinidade por determinado modelo em detrimento de outros.    

Após conclusão e entrega dos trabalhos, foi marcada a reunião final, onde 

foram exibidos e avaliados os vídeos. A reunião final aconteceu no dia 12 de 

dezembro de 2019. Na ocasião foi realizada a roda de conversa e aplicação do 

questionário qualitativo sobre o trabalho desenvolvido. Nesta etapa, dois 
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participantes não estiveram presentes, posteriormente foi enviado aos dois o 

questionário qualitativo para que pudessem responder e enviar para a 

professora/pesquisadora, através do WhatsApp. 

Os vídeos produzidos apresentam coerência e clareza nas informações 

trabalhadas. Para abordagem dos conteúdos os alunos utilizaram imagens 

impressas e digitais, desenhos e esquemas que facilitam o entendimento do 

assunto. A sequência das informações segue a disposição dos conteúdos no livro 

didático, e apresentam conceitos e exemplos que facilitam sua compreensão. No 

vídeo com entrevistas o conteúdo é abordado por meio de entrevistas com a 

população a respeito das principais informações sobre o tema, quais ações devem 

ser tomadas para minimizar os problemas apresentados e exibe imagens que os 

exemplificam. 

As informações abordadas contemplam o conteúdo de forma objetiva, no 

entanto é possível observar que ao exemplificar ou ilustrar o assunto os alunos 

recorrem a imagens já vistas no livro didático, muitas vezes incomuns no seu dia a 

dia, o que mostra a deficiência quanto à capacidade de associação entre o que está 

sendo trabalhado e seu cotidiano. Conforme Brando et al. (2012), normalmente as 

ilustrações presentes nos livros didáticos não condizem com a realidade dos 

estudantes, além do fato de que muitas das vezes este recurso didático traz 

abordagens de forma fragmentada do conhecimento biológico.  

Contudo, vale ressaltar a expressão da criatividade dos participantes em suas 

produções, no apêndice F encontram-se prints de todos os vídeos produzidos. 

Apesar de ter sido uma atividade extra para os participantes da pesquisa, todas as 

equipes produziram seus vídeos.  

5.2 Roda de conversa 

Na introdução da roda de conversa foi ressaltado novamente que o objetivo 

do desenvolvimento da pesquisa foi promover a melhoria no ensino de biologia 

apresentando para isso uma metodologia diferenciada. Tal objetivo corrobora com o 

exposto por Scarpa e Campos (2018) que o sucesso no ensino de biologia decorre 
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de como é abordado, havendo a possibilidade de atrair ou repelir a atenção dos 

alunos para o que é trabalhado.  

De acordo com o exposto por Moura e Lima (2014), a escolha da roda de 

conversa no âmbito da pesquisa científica insere o pesquisador como participante da 

pesquisa, interagindo com os demais participantes e contribuindo para a geração de 

novos dados. Objetiva com essa interação a socialização de informações sobre o 

tema trabalhado, possibilitando a construção de novos conhecimentos a partir das 

discussões sobre a temática. 

Foi reforçado que a participação no estudo independeu da atribuição de notas 

para a aprovação dos participantes na disciplina de biologia, mantendo como foco 

principal o processo de ensino e aprendizagem. Destacou-se ainda que a roda de 

conversa é uma estratégia onde os participantes conversam espontaneamente 

sobre suas percepções acerca do assunto, procurando discutir os aspectos da 

pesquisa.  

Os alunos apresentaram-se à vontade para falar de suas opiniões e 

comentarem sobre os pontos que iam sendo mencionados para melhor 

direcionamento da conversa. A postura observada dos participantes corrobora com 

as argumentações de Melo e Cruz (2014), de que a utilização da técnica roda de 

conversa para coleta de dados em pesquisas científicas proporciona a interação 

entre os envolvidos, pesquisadores e participantes. Ela consiste, de forma geral, em 

uma entrevista de grupo, onde a apreciação das informações apresenta caráter 

qualitativo, devendo-se explorar os discursos mencionados acerca do tema 

considerando os diversos pontos de vista. Não há a determinação do certo e errado 

ou de um consenso, o que é relevante aqui é a discussão e a expressão de 

opiniões, ressaltando que neste contexto o mediador deve cuidar para que todos os 

participantes da roda de conversa tenham a oportunidade de fazer seu relato e que 

o foco seja mantido.  

A apreciação qualitativa, segundo Moura e Lima (2014), se caracteriza por 

explorar os significados inseridos nos diversos aspectos, discursos, ações, 

comportamentos, relações, que não são passíveis de transformação em números, 

mas que são oriundos de uma exploração criteriosa de seus significados e sentidos.   

Alguns pontos positivos foram citados, como o uso de tecnologias e a 

aquisição de novos conhecimentos, possibilitados pela atividade que 

desenvolveram. Os pontos negativos mencionados foram: o problema de acesso à 
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internet, a dificuldade no acesso à tecnologia e a falta de aulas de informática, uma 

vez que na sua ocorrência os alunos poderiam desenvolver habilidades relacionadas 

ao uso das tecnologias da informação. Corroborando com este relato, Giassi e 

Ramos (2016) destacam que mediar a construção do conhecimento com a utilização 

de recursos tecnológicos permite que o aluno busque o conhecimento, coloque-o em 

prática e use a sua criatividade. Mostra-se essencial para o desenvolvimento do 

educando ressaltando sua capacidade, além de permitir a interação com seus pares 

enquanto constrói seu conhecimento, de forma livre e transformando-os para os 

desafios do seu tempo.  

A ocorrência de alguns problemas técnicos resultantes da falta de experiência 

no manuseio dos aplicativos foi citada, embora na escolha dos mesmos tenham 

declarado o contrário. Demais dificuldades referentes ao trabalho em equipe foram 

relatadas, como a falta de diálogo entre os participantes e falta de compromisso e 

responsabilidade por parte de alguns. 

Os participantes sugeriram algumas melhorias que deveriam ocorrer, como a 

utilização de equipamentos de melhor qualidade, sendo neste momento destacado 

que o objetivo foi utilizar os próprios equipamentos em benefício do seu 

aprendizado. Este propósito fundamenta-se na afirmação de Silva, Pereira e Arroio 

(2017) de que a utilização de aparelhos eletrônicos, principalmente smartphones, 

tem aumentado entre os jovens, que apresentam grande habilidade no seu 

manuseio e conseguem facilmente acessar informações.  

Segundo Costa e Ferreira (2012), o desafio da educação é conciliar os 

interesses dessa “geração Y” com os objetivos pedagógicos da escola, que neste 

contexto deve oferecer a aprendizagem de conteúdos que sejam do interesse 

desses jovens e que apresentem uma utilidade para os mesmos, o que propicia a 

construção do conhecimento. A tecnologia oportuniza a criação de um novo 

ambiente para a interação entre professor e aluno, valorizando o papel de cada um 

no processo de ensino e aprendizagem, tornando o aluno responsável pela sua 

aprendizagem, e permitindo o acesso à informação a qualquer hora. Desta forma a 

sala de aula deixa de ser o único espaço destinado ao aprendizado na formação 

escolar.  

Outra melhoria sugerida foi a produção de um vídeo piloto para que 

pudessem se embasar no modelo, apesar de terem sido disponibilizados os vídeos 

previamente à escolha do modelo por cada equipe. Esta sugestão foi considerada 
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válida para posteriores utilizações da metodologia. Ressaltaram ainda que a 

atividade deve ser desenvolvida em equipe devido à grande quantidade de afazeres 

que a mesma apresenta, e que necessitam de mais conhecimento no manuseio e 

produção de vídeos antes da sua realização. 

Das dificuldades encontradas, não foi mencionada nenhuma referente ao 

conteúdo. No entanto, sobre o trabalho em equipe houve bastante, como já relatado, 

devido à falta de diálogo entre os integrantes das equipes e a indisponibilidade de 

tempo para participação nas reuniões do projeto, no contra turno. Sobre as 

ferramentas utilizadas, as dificuldades relatadas foram referentes ao manuseio e 

qualidade das mesmas. O relato das dificuldades no desenvolvimento da 

metodologia é essencial para que em aplicações futuras tais dificuldades sejam 

sanadas, ressaltando-se a importância de ouvir o aluno.  

Foi destacada a relevância da metodologia por facilitar o aprendizado, 

promovendo o protagonismo do aluno em sua aprendizagem e ser mais abrangente, 

desenvolvendo novas habilidades. Estas colocações corroboram com o que afirmam 

Cazón e Oliveira (2018) que proporcionar o enaltecimento da autonomia do aluno é 

uma forma de valorizar o que ele já sabe sobre os assuntos estudados em sala de 

aula, ativando sua memória para que o seu conhecimento seja fortalecido e os 

novos sejam construídos.  

No entanto, um participante relatou preferir a realização de seminários em 

sala de aula devido a necessidade de “estudar para apresentar” ressaltando que 

para ele esta estratégia é mais eficiente para promover o aprendizado. Foi possível 

observar nos discursos dos participantes, após a exibição do vídeo sobre poluição e 

desequilíbrios ambientais, que eles apresentam uma visão crítica sobre o assunto, 

expondo suas percepções acerca dos problemas ambientais ocorridos na cidade e 

no seu entorno, principalmente sobre as práticas de queimadas que são comuns na 

região. 

No aspecto geral, os participantes da pesquisa consideram esta metodologia 

relevante e atraente aos estudantes. Os resultados obtidos a partir da roda de 

conversa mostraram-se relevantes pois houve a participação ativa dos participantes 

na discussão sobre a metodologia utilizada, com exposição dos diversos pontos de 

vista relacionados a sua avaliação, bem como foram dadas sugestões de melhoria. 

Tais fatos convergem com o exposto por Sampaio et al. (2014) que o propósito 

apresentado pela roda de conversa é a construção dialógica e coletiva de novos 
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conhecimentos, a partir da reflexão e discussão em caráter menos formal, sem 

envolver a leitura e escrita, além de promover o desenvolvimento de relações de 

confiança entre os participantes. 

5.3 Questionário qualitativo 

A aplicação do questionário qualitativo ocorreu logo após a roda de conversa, 

no qual os participantes registraram suas respostas, que foram apreciadas de forma 

qualitativa e organizadas na tabela 5.2 para melhor visualização dos resultados. 

 

Tabela 5.2. Análise do questionário qualitativo sobre a metodologia utilizada, 
aplicado para os alunos participantes da pesquisa. 

 

 

 

QUESTÕES 

NÚMERO DE 

RESPOSTAS 

 

 

RESPOSTAS DOS ALUNOS 

P
O

S
IT

IV
A

S
 

N
E

G
A

T
IV

A
S

 

01. Você já 

utilizou a 

produção de 

vídeo em 

outras 

disciplinas? 

Quais?  

03 17 CAPÍTULO 1 -  História, Português e Sociologia 

02. A 

metodologia 

utilizada é 

mais atrativa 

do que a 

comumente 

trabalhada 

nas aulas de 

20 0 “Muito interessante”;  

“Vamos em busca de novos conhecimentos”;  

“Mais interessante e divertida”;  

“Mais trabalhoso”;  

“Algo novo”;  

“Mais desafiadora e estimulante”;  

“Novo jeito de aprender”;  

“Estimulou nosso aprendizado, foi desafiador”;  
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Biologia? “Mais dinâmica”;  

“O aluno faz sua parte no trabalho que mais lhe 

favorece”;  

“Nos motiva”;  

“Aprendemos trabalhar em grupo”;  

“Traz a interação com o assunto abordado e o 

auxílio da tecnologia”;  

“Usa tecnologia (...) ferramenta de extrema 

importância”;  

 “Como não aparecemos no vídeo tivemos uma 

segurança melhor de falar”;  

 “A maioria gosta da outra utilização”. 

03. O 

conteúdo 

abordado na 

pesquisa foi 

melhor 

trabalhado 

desta forma, 

através das 

vídeogravaçõ

es? Justifique 

sua resposta.  

18 02 “A pessoa tem aquele trabalho de estudar, 

pesquisar e se manter informado do assunto”;  

“Tivemos a oportunidade de estudar o conteúdo 

antes”;  

“Para fazer esse tipo de projeto tem que dominar 

o assunto, e é um jeito divertido de aprender”;  

“Tivemos que aprender o conteúdo para repassar 

da melhor forma para os outros”;  

 “Induz o aluno a assistir e prestar atenção ao 

vídeo”;  

“O conteúdo aborda a ‘sociedade’, dessa forma 

por vídeo torna a matéria e o conteúdo mais 

atrativo, atingindo um maior número de pessoas 

a se interessar pelo conteúdo”;  

“Atualmente as vídeo aulas são as formas mais 

procuradas pelos alunos por ser de fácil 

entendimento”;  

“Para alguns alunos é uma forma de estudo mais 

eficaz”;  

“Talvez por que tem duas maneiras de explicar”;  

“Um trabalho apresentado como seminário é 
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mais estudado e apresentável”. 

04. As 

informações 

sobre os 

conteúdos 

foram bem 

trabalhadas 

nos vídeos 

produzidos? 

19 01 “De modo resumido nosso assunto foi bem 

apresentado”; 

 “Muito bem detalhado”; 

“Bem detalhado”; 

“Em alguns sim, faltou um pouco mais de força 

de vontade”; 

“Sim e muito, pois como já tínhamos o material, 

ficou mais fácil de pegar as informações e 

falarmos no vídeo”; 

“Sim, todos falamos de forma compreensível 

sobre o assunto abordado, ficando claro tudo 

sobre o assunto”; 

“Sim, pois foi estudada e bem apresentada no 

vídeo”; 

“Não, poderia ter sido melhor”.    

05. Você 

sentiu 

alguma 

dificuldade ao 

desenvolver 

essa 

atividade? 

Qual (is)? 

15 5 “Ausência de tempo para a equipe se reunir”; 

“Falta de planejamento entre a equipe”;  

“Trabalho em grupo”;  

“Falta de diálogo”;  

“Desinteresse dos integrantes do grupo”;  

“Vergonha se ouvirem minha voz e meus erros”;  

“Dificuldade de lembrar sobre os assuntos 

trabalhados”;  

“Só nervosismo”;  

“Falta de equipamentos”;  

“Na edição”;  

“Não sei mexer com tecnologia”. 

06. Destaque 

os pontos 

positivos da 

metodologia 

utilizada 

- 

 

- “Trabalho em equipe, desenvolvimento do 

conteúdo, maneira nova de aprender”;  

“Melhor forma de aprendizagem, mais dedicação 

e obtenção de mais conhecimentos”;  

“Absorver o conteúdo é fácil e prática desta 
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durante a 

pesquisa.  

forma”;  

“Informações adquiridas e vão ser repassadas 

com facilidade”;  

“Maneira prática (...) divertida”;  

“Fácil entendimento”;  

“Aprendizagem”;  

“Aprender o conteúdo e usar nossos celulares”;  

“Bem popular e acessível”;  

“A aprendizagem por meio da tecnologia”;  

“Novas metodologias”;  

“Interação com a tecnologia em novo modo de 

aprender e a participação dos membros”. 

07. Destaque 

os pontos 

negativos da 

metodologia 

utilizada 

durante a 

pesquisa.  

- - “Falta de responsabilidade de alguns integrantes 

do grupo”;  

“Falta de organização”;  

“Discussão, fora de diálogo”;  

“Falta de tempo”;  

“Exige muito tempo e esforço do grupo e força de 

vontade dos integrantes”;  

“Falta de planejamento”;  

“Pesquisas feitas no contra turno das aulas”;  

“Estresse, formas de gravação, dificuldades de 

se encontrar por conta de horário e distância”;  

“Nem todo mundo sabe usar tecnologia e as 

vezes os integrantes não cooperam”;  

“Falta de boa tecnologia como a qualidade do 

vídeo”;  

“Trabalho para gravar”;  

“Da trabalho”;  

“Os materiais”;  

“Falta de equipamento necessário”;  

“Os meios onde foram adquiridas as 

informações”. 
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08. Qual a 

importância 

da 

metodologia 

utilizada para 

construção 

do seu 

conheciment

o? 

- - “Aprendizagem do conteúdo, e acaba 

aprendendo a usar os aplicativos dos vídeos”;  

“Tenta motivar a estudar de maneira divertida e 

diferente”;  

“Ao prestar atenção nos vídeos fico por dentro do 

assunto com mais facilidade, pois vejo as 

imagens na tela e ao mesmo tempo ouço a 

narração”;  

“Levar o conhecimento que aprendemos para 

outras pessoas nesses vídeos”;  

“A tecnologia é a grande ferramenta da 

atualidade e essa é a maneira de fazer os jovens 

aprender da forma que eles gostam através da 

tecnologia”;  

“Busca novos saberes e novas metodologias”;  

“As pessoas se interessam mais em coisas que 

envolvem tecnologia”;  

“Traz um novo modelo para a interação de 

indivíduos, e aprende-se a controlar novas 

tecnologias e ainda aprender o conteúdo”. 

- Não foi possível categorizar as respostas em positivas e negativas. 

 

Na questão 1 apenas 15% respostas foram positivas, destacando que a 

produção de vídeos já havia sido utilizada como metodologia pedagógica nas 

disciplinas de história, português e sociologia. Na questão 2 todas as respostas 

foram positivas e suas justificativas foram classificadas em 5 categorias, com uma 

quantidade expressiva de respostas na categoria metodologia diferenciada (Figura 

5.1).  
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Figura 5.1. Classificação das respostas dadas à questão 2 do questionário 
qualitativo. 

 

 Na questão 3, 90% das respostas foram positivas e todas as justificativas 

foram classificadas em 3 categorias, com números iguais de respostas nas 

categorias domínio do conteúdo e utilização de vídeos (Figura 5.2). 

 

Figura 5.2. Classificação das respostas dadas à questão 3 do questionário 
qualitativo. 

 

 Na questão 4, 95% das respostas foram positivas, apenas um estudante 

relatou que os conteúdos não foram bem trabalhados na produção dos vídeos. Na 

questão 5, 75% das respostas foram positivas e 25% negativas. Todas as respostas 

foram classificadas em 3 categorias, destacando-se com maior número de respostas 

a categoria relacionamento interpessoal (Figura 5.3). 
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Figura 5.3. Classificação das respostas dadas à questão 5 do questionário 
qualitativo. 

 

 Na questão 6, sobre os pontos positivos da metodologia empregada, as 

respostas foram classificadas em 3 categorias e a que apresentou maior número de 

resposta foi a categoria melhor aprendizagem (Figura 5.4). 

 

Figura 5.4. Classificação das respostas dadas à questão 6 do questionário 
qualitativo. 

 

 

Na questão 7, que tratava dos pontos negativos, as respostas foram 

classificadas em 2 categorias e a que obteve maior número de respostas foi a 

categoria relacionamento interpessoal (Figura 5.5). Na questão 8 todas as respostas 

se referiram a interação entre o conteúdo e o uso da tecnologia observada na 

metodologia. 
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Figura 5.5. Classificação das respostas dadas à questão 7 do questionário 
qualitativo. 

  

 

A apreciação qualitativa dos questionários foi fundamentada na leitura 

minuciosa das respostas dadas pelos participantes. A partir da análise dos 

questionários foi possível observar que a metodologia aqui empregada não é comum 

dentre as demais disciplinas do currículo, registrando a sua utilização em apenas 

três delas. Este cenário ratifica o discurso de que a influência dos avanços 

tecnológicos propicia o surgimento de novas práticas no campo educacional, 

havendo a possibilidade de munir a escola com os recursos mais modernos, mas a 

realidade mostra que os primeiros recursos implantados ainda permanecem com 

utilização massiva, o livro didático e o quadro de giz (GIASSI; RAMOS, 2016).  

Cabe ressaltar ainda sobre a pouca utilização de recursos tecnológicos como 

ferramentas didáticas, o fato de que alguns professores se sentem intimidados e 

despreparados ao incorporar recursos tecnológicos em suas práticas pedagógicas, 

devido a sua rápida difusão e utilização pela sociedade. Isso torna se um desafio 

que exige dos mesmos o conhecimento e orientar seus educandos para a utilização 

em prol da aprendizagem, bem como mostrar os vieses positivos e negativos que a 

ferramenta possui (GIASSI; RAMOS, 2016).  

Os alunos foram unânimes ao relatarem positivamente a atratividade como 

característica da metodologia, relatando que: “traz a interação com o assunto 

abordado e o auxílio da tecnologia”, “vamos em busca de novos conhecimentos”, 

“mais interessante e divertida”, “mais desafiadora e estimulante” e “novo jeito de 

aprender”. Estes relatos nos levam à conclusão de que esta metodologia apresenta 

grande potencial na construção do conhecimento, além de mostrar que este objetivo 
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da pesquisa foi alcançado. Os participantes relataram que os vídeos são recursos 

que atualmente os jovens mais procuram para ter acesso à informação.  

Sobre o conteúdo de ecologia trabalhado na pesquisa, os relatos se referiram 

ao fato de precisarem estudá-lo para produzir os vídeos, confirmando o argumentos 

expostos por Scarpa e Campos (2018), de que as transformações ocorridas no 

âmbito da educação resultaram na centralização do seu foco no papel 

desempenhado pelos envolvidos, professores e alunos, onde se destaca a mudança 

da postura passiva do aluno em sua função de estudante, para ativo na construção 

do seu conhecimento. Tornando-se o centro do processo de ensino e aprendizagem, 

com o professor intervindo no sentido de relacionar seus saberes com os científicos 

abordados em sala de aula e assim proporcionar-lhe um aprendizado significativo.  

Ainda sobre o conteúdo de ecologia trabalhado na pesquisa, foi citado o fato 

de estar relacionado com aspectos mais ligados à sociedade e por isso torna-se 

mais interessante. Esta colocação corrobora com Vigario e Cicillini (2019) onde 

destacam que a problematização do conhecimento científico a partir de fatores 

cotidianos é uma forma de promover uma transformação do método tradicional de 

transmissão de informações para alcançar a construção significativa do 

conhecimento.  

De acordo com o contexto social, observa-se que há uma preocupação com o 

meio ambiente na adoção de atividades econômicas mais sustentáveis na região. 

Conforme o estudo de Brando et al. (2012), este fato pode ser utilizado nas aulas de 

ecologia pois é relevante a utilização de exemplos que sejam familiares aos 

estudantes considerando a biodiversidade e os aspectos locais.  

Sobre o detalhamento das informações acerca dos conteúdos trabalhados 

nas produções de vídeos, os participantes relataram que foram: “muito bem 

detalhado”, “sim e muito, pois como já tínhamos o material, ficou mais fácil de pegar 

as informações e falarmos no vídeo”, “sim, todos falamos de forma compreensível 

sobre o assunto abordado, ficando claro tudo sobre o assunto” e “Sim, pois foi 

estudada e bem apresentada no vídeo”. Neste aspecto é possível observar que 

todas as equipes demonstraram a preocupação com a veracidade e clareza dos 

conteúdos que trabalharam em seus vídeos. 

As dificuldades encontradas no desenvolvimento do trabalho foram relatadas 

como: “ausência de tempo para a equipe se reunir”, “vergonha se ouvirem minha voz 

e meus erros”, “desinteresse dos integrantes do grupo”, “não sei mexer com 
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tecnologia” e “falta de equipamentos”. Observa-se que o fato de as atividades terem 

sido desenvolvidas no contra turno e extraclasse configurou como uma dificuldade. 

Apesar da adesão à pesquisa ter sido voluntária, alguns participantes demonstraram 

desinteresse na realização das atividades. Alguns relatos nos mostram ainda a 

insegurança desses alunos quanto ao seu conhecimento para a produção dos 

vídeos. 

A falta de equipamentos de produção de vídeo profissional foi relatada, 

mostrando a carência de conhecimento quanto às possibilidades de contribuição da 

tecnologia acessível, como os aparelhos celulares, para a aprendizagem. Ramos 

(2012) destaca a importância de utilizar os recursos tecnológicos trazidos pelos 

estudantes para o benefício do seu aprendizado, tornando o ensino mais 

interessante devido a mudança metodológica mediada pela tecnologia. 

Alguns relatos foram feitos destacando os pontos positivos observados no 

desenvolvimento da atividade como: “aprender o conteúdo e usar nossos celulares”,  

“bem popular e acessível”, “melhor forma de aprendizagem, mais dedicação e 

obtenção de mais conhecimentos”, “informações adquiridas e vão ser repassadas 

com facilidade”, “a aprendizagem por meio da tecnologia” e “interação com a 

tecnologia em novo modo de aprender e a participação dos membros”. Estes relatos 

evidenciam que, apesar de todas as dificuldades encontradas ao longo do 

desenvolvimento da atividade, houve muitos aspectos relevantes, revelando uma 

avaliação positiva da metodologia aplicada. 

 Dos pontos negativos destacam-se “falta de tempo”, “pesquisas feitas no 

contra turno das aulas” e “estresse, formas de gravação, dificuldades de se 

encontrar por conta de horário e distância”, revelando mais uma vez as 

consequências da realização das atividades extraclasse e no contra turno. Algumas 

dificuldades relacionadas ao trabalho em equipe e a relação entre os integrantes 

foram citadas, como “falta de responsabilidade de alguns integrantes do grupo”.  

“Trabalho para gravar” e “exige muito tempo e esforço do grupo e força de 

vontade dos integrantes” também foram citados, revelando a pouca utilização da 

metodologia, uma vez que os estudantes geralmente apresentam dificuldades com o 

novo e com a mudança de postura de passivo para ativo na construção do seu 

conhecimento. Esta percepção converge com os relatos de Borgato e Paniago 

(2018) de que a produção de vídeos como estratégia pedagógica apresenta a 

capacidade de alterar a postura do aluno e tirá-lo da passividade de apenas assistir 
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o vídeo. No campo educacional, os vídeos podem ser produzidos por professores e 

alunos a partir de seus próprios equipamentos. Tais recursos são viáveis devido aos 

avanços tecnológicos que possibilitam o fácil acesso a equipamentos com 

capacidade para a produção de vídeos, amplamente utilizados pelos jovens. 

Por fim, os participantes da pesquisa relataram sobre a importância da 

metodologia, que segundo eles permitiu o aprendizado tanto do conteúdo como 

também sobre o manuseio dos recursos e aplicativos utilizados, além de ser uma 

forma de despertar o interesse para o que está sendo trabalhado a partir do uso da 

tecnologia. Quanto à essa questão destacam-se os relatos: “a tecnologia é a grande 

ferramenta da atualidade e essa é a maneira de fazer os jovens aprender da forma 

que eles gostam através da tecnologia”, “as pessoas se interessam mais em coisas 

que envolvem tecnologia” e “traz um novo modelo para a interação de indivíduos, e 

aprende-se a controlar novas tecnologias e ainda aprender o conteúdo”. A partir 

destes relatos é possível concluir que os alunos reconhecem a importância da 

utilização da tecnologia como ferramenta no processo de ensino e aprendizagem. 

De modo geral as respostas dadas no questionário e na roda de conversa 

apresentaram os mesmos argumentos.  

Algumas dificuldades foram encontradas no desenvolvimento desta pesquisa, 

referentes a adesão a pesquisa, a postura e falta de entusiasmo dos participantes. 

Houve muitos atrasos nas entregas das atividades ou no cumprimento destas, 

havendo a necessidade de muita insistência por parte da professora/pesquisadora 

para o seu cumprimento. Provavelmente essas dificuldades podem estar associadas 

ao fato desse tipo de metodologia não ser comum em sala de aula, sendo 

considerada pelos alunos algo novo, tornando uma atividade de difícil acesso na 

visão dos alunos. Apesar disso, a pesquisa foi concluída de forma satisfatória, 

alcançando todos os objetivos e com a elaboração de 4 (quatro) produtos que 

apresentam grande potencial para contribuir para a melhoria do ensino de biologia a 

partir da utilização de recursos tecnológicos acessíveis. 

 

 

 

 

 

 



 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A metodologia desenvolvida apresentou eficiência na construção do 

conhecimento em ecologia, possibilitando o desenvolvimento de habilidades 

diversas para o seu desenvolvimento, além de colocar o aluno como protagonista da 

sua aprendizagem. O uso de uma tecnologia de fácil acesso para o ensino de 

biologia é uma forma de torná-lo mais atraente para o aluno e valorizar o seu 

conhecimento prévio sobre as tecnologias da informação. Com isso é possível 

mostrar uma nova função destas, a aquisição de conhecimento sobre conteúdos de 

biologia, uma vez que até então eram utilizadas apenas para a interação virtual, 

diversão, entre outros.  

Além disso, a metodologia aqui utilizada é acessível, visto que os recursos 

necessários são os próprios aparelhos celulares dos estudantes, que os utilizaram 

de forma orientada para a construção do conhecimento, e os aplicativos para edição 

dos vídeos estão disponíveis gratuitamente. Ressalta-se que há a possibilidade de 

desenvolver práticas pedagógicas diferenciadas e que utilize recursos comuns do 

dia a dia dos estudantes.  

Foram produzidos os vídeos relacionados aos conteúdos de biologia que 

possibilitaram a construção do conhecimento não só sobre a disciplina, mas também 

sobre o todo o processo para a sua produção. Ademais, foi possível analisar a 

contribuição da metodologia, que se mostrou eficiente na construção do 

conhecimento por utilizar ferramentas que os estudantes apresentam grande 

afinidade e por serem eles os protagonistas da sua aprendizagem. 

O desenvolvimento de atividades como a produção de vídeos, incluindo-se o 

planejamento para as gravações de imagens e sons e a edição dos mesmos, até 

então pouco comuns como forma de ensino para os participantes, tornou-se 

relevante por apresentar-se como uma estratégia diferenciada e exigiu empenho e 

dedicação no seu desenvolvimento. Esta percepção corrobora com Cazón e Oliveira 

(2018), que destaca que a proposição de atividades até então desconhecidas pelos 

alunos exigem empenho em sua execução. Assim é encarado um novo desafio e 

oferece a oportunidade de uma nova vivência metodológica para o ensino e 

aprendizagem, considerando-se que a experimentação leva ao conhecimento e 
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aprendizado, além de causar uma modificação no âmbito pessoal do indivíduo com o 

desenvolvimento de uma nova habilidade. 

No desenvolvimento desta pesquisa é possível observar a ação dos alunos 

participantes em todas as etapas, apresentando desta forma um caráter 

investigativo. Além de todo o descrito acima, optou-se pela elaboração de uma 

sequência didática sobre alguns conteúdos estudados na disciplina de biologia no 

ensino médio, como mais uma forma de trabalhar esta metodologia apresentando 

um viés investigativo e que pode ser adaptada para outros conteúdos e disciplinas. 

A divulgação dos produtos desta pesquisa permitirá aos professores de biologia 

maiores possibilidades de utilização de materiais audiovisuais em suas aulas, visto 

que foram produzidos pelos alunos. 
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8. PRODUTO 

Os produtos da presente pesquisa foram os vídeos, o canal no YouTube, o 

blog e a sequência didática. Todos são resultados do desenvolvimento de uma 

metodologia pedagógica diferenciada voltada para o ensino de biologia, havendo a 

possibilidade de adequação para qualquer outra disciplina.  

 

PRODUTO I – VÍDEOS 

Os vídeos foram produzidos pelos alunos participantes da pesquisa, como 

descrito ao longo deste trabalho. Na figura 8.1 encontram-se prints dos seis vídeos 

produzidos.  

 

Figura 8.1. Vídeos produzidos sobre: a) cadeias e teias alimentares e fluxo de 
energia; b) ciclos biogeoquímicos; c) a dinâmica das populações; d) relações 
ecológicas; e) sucessão ecológica e biomas e f) poluição e desequilíbrios 
ambientais.  

 

a b 

c d 

e f 
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PRODUTO II – CANAL NO YOUTUBE 

O canal foi criado na plataforma de compartilhamento de vídeos YouTube 

pela professora/pesquisadora para divulgação dos vídeos produzidos pelos alunos. 

Na figura 8.2 está o layout da página inicial do canal no YouTube. 

 

Figura 8.2. Layout do canal no YouTube criado para divulgação dos vídeos 
produzidos na pesquisa. 

 
 

O link para acesso aos produtos I e II da pesquisa é: 

Canal Ensino de Biologia 

https://www.youtube.com/channel/UCNf4CBzx7GNe5Db5Y3pSp9w?view_as=

subscriber 

 

PRODUTO III – BLOG 

O blog foi criado pela professora/pesquisadora utilizando a ferramenta 

Blogger do Google para divulgação da metodologia utilizada. No blog é descrita 

detalhadamente todas as etapas da metodologia, cabendo a cada professor adaptar 

a sua realidade. Na figura 8.3 está o layout da página inicial do blog. 
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Figura 8.3. Layout do blog criado para divulgação da metodologia utilizada na 
pesquisa. 

 
 

O link para acesso a este produto da pesquisa é: 

Blog Ensino de Biologia 

https://ensinodebiologiaprofbio.blogspot.com/ 

 

PRODUTO IV - SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

A sequência didática foi elaborada pela professora/pesquisadora como 

sugestão para a utilização da metodologia empregando a abordagem investigativa.  
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ENSINO DE ECOLOGIA ATRAVÉS DA PRODUÇÃO DE VÍDEOS 

 

Autores: Joana D’arc Barros de Sousa1; Tatiana Gimenez Pinheiro2.  

 

E-mail para correspondência: joanamatias1991@gmail.com 

 

Instituições: 1Escola de Ensino Médio Maria Marina Soares/ Guaraciaba do Norte/ 

CE; 2Universidade Estadual do Piauí/ Campus Heróis do Jenipapo/ Campo Maior/ PI. 

 

Palavras-chave: Ensino de ecologia; Tecnologia; Produção de vídeos. 

 

1. Introdução 

A complexidade da Ecologia, que estuda as interações que ocorrem entre 

seres vivos e ambiente, constituindo assim uma diversidade de objetos de estudo, 

impossibilita a compreensão apenas pela análise de suas partes de modo 

fragmentado (BRANDO et al., 2012). Martins e Lima (2000) chamam a atenção para 

a importância da interdisciplinaridade no tratamento de questões ecológicas, 

ressaltando que a ecologia isoladamente não é capaz de dirimir satisfatoriamente os 

complexos problemas pertinentes a esta área, havendo a necessidade do diálogo 

com outras disciplinas.  

Freitas e Andrade (2014), relatam a importância da utilização de materiais 

potencialmente significativos a partir dos quais é construída a aprendizagem 

significativa. Os autores destacam este potencial nos vídeos de entretenimento, 

citando alguns filmes onde são utilizados trechos que possibilitam a contextualização 

de conteúdos de ecologia. Esta estratégia metodológica apresenta maior eficiência 

quando comparada a metodologia tradicional. No entanto, os autores ressaltam que 

tais recursos não são produzidos para fins educacionais, necessitando desta forma 

da mediação do professor na interpretação das cenas observadas, para que se 

mantenha em foco os aspectos relacionados aos conteúdos. 

A tecnologia tem ocupado cada vez mais espaço no dia a dia das pessoas, 

facilitando o desenvolvimento de diversas atividades e contribuindo para a difusão 

de informações de variadas formas. Através dos recursos tecnológicos é possível 

disseminar informações, interagir e buscar conteúdos, e neste sentido a introdução 

mailto:joanamatias1991@gmail.com
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destes recursos na abordagem de conteúdos escolares pode apresentar-se de 

forma satisfatória na construção do conhecimento.  

A utilização de vídeos como estratégia pedagógica permite a construção do 

conhecimento formal e científico sobre os conteúdos de ecologia e contribui para a 

formação do cidadão ativo na busca de transformações no ambiente em que vive 

(SILVA; SILVA; NASCIMENTO JÚNIOR, 2015).  

Araújo e Teixeira (2019) ressaltam a importância da utilização de vídeos no 

contexto da educação uma vez que este recurso se faz presente no dia a dia das 

pessoas e contribui para o aprendizado. Os vídeos apresentam ainda a capacidade 

de estimular a curiosidade pelo assunto abordado, havendo para isso a necessidade 

de planejamento em sua produção e clareza das informações trabalhadas. 

Neste contexto, a utilização de tecnologia acessível e de fácil manuseio, como 

os aparelhos celulares, e de aplicativos disponíveis gratuitamente para a produção 

de vídeos sobre conteúdos de biologia pode ser uma forma de contribuir para o 

aprendizado dos alunos, de forma prazerosa por ser utilizada uma ferramenta 

comum do dia a dia dos estudantes. Assim a utilização destes recursos acontece de 

forma orientada e com o propósito educativo, diferente do seu emprego na maioria 

das vezes que ocorre apenas para interação social e diversão. 

 

2. Objetivos 

Promover a construção do conhecimento em biologia a partir da produção de vídeos 

com a utilização de aparelhos celulares; 

Estimular nos alunos a aprendizagem de todo o processo de produção de vídeos; 

Ressignificar o uso das TICs para os estudantes de ensino médio mostrando seu 

potencial educativo. 

 

3. Temas abordados 

Cadeias e teias alimentares e fluxo de energia; 

Ciclos biogeoquímicos; 

Dinâmica das populações; 

Relações ecológicas;  

Sucessão ecológica e biomas; 

Poluição e desequilíbrios ambientais.  
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4. Público-alvo 

Alunos do 3º ano do Ensino Médio 

 

5. Duração (em aulas) 

20 aulas de 50 minutos cada  

 

6. Materiais 

Livro didático; 

Aparelhos celulares dos alunos; 

Aplicativos gratuitos para edição de vídeos. 

 

7. Desenvolvimento 

 

7.1 Quadro Síntese 

 

Etapa Aula Tema/Conceito Descrição da Atividade 

 

 

 

1 

 

 

 

12 

Cadeias e teias alimentares e 

fluxo de energia; Ciclos 

biogeoquímicos; Dinâmica das 

populações; Relações ecológicas; 

Sucessão ecológica e biomas; 

Poluição e desequilíbrios 

ambientais.  

 

 

 

Exposição oral dos conteúdos 

 

2 

- - Organização dos alunos em 

equipes para o desenvolvimento da 

atividade 

3 - - Trabalho investigativo 

4 6 - Produção dos vídeos 

5 2 - Exibição dos vídeos 

 

7.2 Descrição das etapas 

1ª ETAPA: EXPOSIÇÃO ORAL DOS CONTEÚDOS (12 aulas) 

Inicialmente todos os conteúdos serão expostos através de aula expositiva 

dialogada, para toda a turma. Esta exposição pode ser realizada de forma 
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tradicional, como já ocorre na maioria das aulas, fazendo uso do livro didático e 

anotações no quadro como principais ferramentas e esporadicamente utilizando 

recursos como data show ou televisão para a reprodução de vídeos. 

 

2ª ETAPA: ORGANIZAÇÃO DOS ALUNOS EM EQUIPES PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE (via WhatsApp)  

Os alunos se organizarão em 6 (seis) equipes, cada uma formada por 3 a 4 

alunos, ou de acordo com o número de alunos da turma. Em seguida será realizado 

um sorteio dos conteúdos entre as equipes, as quais ficarão responsáveis por 

produzir um vídeo sobre o assunto sorteado. Será criado no aplicativo WhatsApp os 

grupos de acordo com cada equipe para que possa ocorrer comunicação entre os 

alunos e também com o professor, para a discussão das ideias e esclarecimentos 

das dúvidas. 

 

3ª ETAPA: TRABALHO INVESTIGATIVO (em domicílio) 

 Cada equipe realizará um trabalho investigativo sobre o conteúdo que ficou 

responsável, elaborando um roteiro de trabalho com as informações relevantes para 

serem abordadas no vídeo, como serão trabalhadas de forma coerente e de fácil 

entendimento. O professor deve corrigir todos os roteiros tirando as dúvidas dos 

grupos para que as informações sejam repassadas nos vídeos de forma correta. 

Após a elaboração do roteiro os grupos devem definir o formato do processo de 

produção do vídeo, escolhendo o modelo que irão utilizar, lembrando que não 

devem expor a imagem dos integrantes do grupo ou de outras pessoas, se for o 

caso. Algumas sugestões de modelos estão disponíveis nos links as seguir. Vale 

ressaltar que os modelos utilizados não orientam a produção dos vídeos, apenas 

mostram o modelo final de cada vídeo cabendo ao aluno usar sua criatividade de 

acordo com o material disponível para sua produção. 

 

Documentário: 

https://www.youtube.com/watch?v=HbSRANETbzM 

Vídeo em Whiteboard: 

http://www.matildefilmes.com.br/como-fazer-um-video-em-whiteboard-animation-ou-

animacao-em-quadro-branco/ 
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https://globoplay.globo.com/v/7761244/  (23:24 a 26:28 min) 

 

Os grupos deverão determinar a forma de gravação de imagem, som e qual o 

melhor local para que isso ocorra, e por fim fazer a edição de todo o material 

produzido. Para a realização da edição os alunos deverão investigar qual a melhor 

forma de realizar a edição, pesquisando sobre os aplicativos gratuitos de edição de 

vídeo. Os alunos deverão fazer um levantamento dos diversos materiais que serão 

necessários para a gravação dos vídeos, como tipos de papel, pinceis e impressões 

de imagens para a organização dos cenários. Todo o material solicitado será 

providenciado pelo professor e/ou escola. 

 

4ª ETAPA: PRODUÇÃO DOS VÍDEOS (6 aulas) 

De preferência os vídeos devem ser produzidos na escola, com a supervisão 

do professor e no contra turno, isso pode acontecer na sala de aula, em outros 

ambientes da escola e no laboratório de informática. Os alunos organizarão os 

cenários para a gravação de imagens e com o roteiro deverão fazer um teste de 

produção, com os temas que serão abordados nos vídeos, a partir do uso dos seus 

aparelhos celulares. Após as gravações os alunos irão trabalhar na edição dos 

vídeos que pode ser realizada em domicílio ou no laboratório de informática, e 

encaminharão para o professor analisar e verificar se as informações estão corretas, 

sendo necessário a equipe irá fazer as alterações sugeridas pelo professor. 

 

5ª ETAPA: EXIBIÇÃO DOS VÍDEOS (2 aulas) 

Será realizada uma reunião com todos os alunos envolvidos na atividade 

onde todos os vídeos serão exibidos. Na ocasião os alunos poderão avaliar as 

produções, expor as facilidades/dificuldades, sugerir melhorias e relatar a 

importância do desenvolvimento desse tipo de atividade para o processo de ensino e 

aprendizagem. Através desse encontro poderá ser discutido se esse tipo de 

atividade teve importância positiva no protagonismo dos envolvidos na construção 

do conhecimento, uma vez que eles participaram de todo o processo de produção, 

desde a escolha das informações até a edição do vídeo. 
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8. Proposta de Avaliação  

A avalição da atividade pode ser realizada através da observação do 

professor com relação a algumas categorias como: (a) Empenho dos alunos no 

desenvolvimento da atividade; (b) Criatividade na produção dos vídeos; (c) 

Cumprimento das atividades nos prazos estabelecidos; (d) Apreciação das 

produções dos vídeos como um todo, com relação a imagem, som e abordagem dos 

conteúdos. 

Outra sugestão para avaliação é o professor, no encontro para a exibição dos 

vídeos, realizar uma roda de conversa com a turma, onde ele será o facilitador que 

conduzirá os alunos para uma discussão sobre o tema central. Para que a roda de 

conversa não fuja do tema abordado o professor pode elaborar uma lista com 

tópicos que merecem entrar em discussão acerca do trabalho desenvolvido e da 

vivência da metodologia diferenciada de ensino que os alunos participaram. Os 

tópicos podem ser: 

❖ Introdução da roda de conversa 

✓ Objetivo da atividade 

✓ Foco no aprendizado 

✓ Roda de conversa = conversa espontânea 

❖ Percepção da metodologia utilizada 

✓ Pontos positivos 

✓ Pontos negativos 

❖ O que precisa melhorar (sugestões) 

❖ Dificuldades encontradas 

✓ Conteúdo 

✓ Equipe 

✓ Ferramentas 

❖ Metodologia relevante? Facilita o aprendizado? 

❖ Qual o impacto da ferramenta utilizada? É um atrativo? 

 

Uma terceira forma de avaliação seria através de um questionário com 

perguntas discursivas, para o professor analisar a contribuição da metodologia para 

o aprendizado, através da opinião dos alunos, fazendo uma análise qualitativa da 
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atividade. Através dessa avaliação o professor poderá repensar a prática 

pedagógica para realizar futuras adaptações/melhorias na atividade. Segue abaixo 

exemplos de perguntas que podem ser utilizadas nesse tipo de avaliação: 

 

1) A atividade utilizada é mais atrativa do que a comumente trabalhada nas aulas de 

Biologia?  

 

2) O conteúdo abordado na pesquisa foi melhor trabalhado desta forma, através das 

vídeogravações? Justifique sua resposta  

 

3) As informações sobre os conteúdos foram bem trabalhadas nos vídeos 

produzidos?  

 

4) Você sentiu alguma dificuldade ao desenvolver essa atividade? Qual(is)?  

 

5) Destaque os pontos positivos da atividade utilizada durante a pesquisa.  

 

6) Destaque os pontos negativos da atividade utilizada durante a pesquisa.  

 

7) Qual a importância da atividade trabalhada na construção do seu conhecimento?  

 

9. Considerações Finais 

A partir desta sequência didática outros professores terão acesso a uma 

nova metodologia para o ensino empregando a abordagem investigativa, oferecendo 

a possibilidade de adaptação para outros conteúdos e disciplinas. Espera-se que a 

aplicação desta estratégia de ensino contribua para a melhoria no ensino de 

biologia. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) a autorizar a participação de seu filho (a) ou 

menor sob sua tutela na pesquisa: CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO EM 

BIOLOGIA ATRAVÉS DA PRODUÇÃO DE VÍDEOS, cujo objetivo é promover a 

construção do conhecimento em biologia a partir da utilização de aparelhos 

celulares, divulgação em canal no YouTube Online e analisar a eficiência da 

metodologia utilizada, bem como apontar possíveis falhas. Esta pesquisa destina-se 

ao trabalho de conclusão de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia da aluna 

Joana D’arc Barros de Sousa e é orientado pela Profª Dra. Tatiana Gimenez 

Pinheiro.   

A contribuição do menor nesta pesquisa consistirá na participação da 

produção de vídeos sobre conteúdos de Biologia conforme a proposta da 

professora/pesquisadora, edição e posterior divulgação em canal e blog criados para 

este fim. Sua anuência é voluntária e você não terá que arcar com nenhum custo 

para participação do menor, assim como também não haverá qualquer espécie de 

remuneração. Se houver necessidade de algum ônus financeiro, toda importância 

gasta será ressarcida mediante comprovação.  

Ao aceitar a participação na pesquisa, você permite que os dados coletados 

e materiais produzidos durante ela sejam utilizados para meu trabalho de conclusão 

de mestrado e futuramente para publicação em periódicos específicos. Caso queira 

ter acesso aos resultados gerados durante a pesquisa, basta solicitá-los ao 

pesquisador com a devida antecedência para organização dos mesmos, através do 

telefone disponibilizado ao final deste termo. 

Com sua aceitação, você e o menor sob sua tutela estarão contribuindo para 

a avaliação da utilização de uma nova metodologia de ensino, podendo, a partir de 

seu resultado, ser utilizada como metodologia que contribua para a melhoria do 

Ensino de Biologia.  

Esta pesquisa não apresentará riscos físicos para os alunos participantes. 

Dependendo do tipo de produção que as equipes escolherem, um possível risco 

seria o manuseio dos aparelhos celulares em locais abertos devido à crescente 
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violência na cidade. Outro possível risco seria o constrangimento dos alunos em 

realizar atividades que envolvam exposição dos materiais audiovisuais produzidos 

durante e após o projeto. Contudo, deve ser ressaltado que a participação dos 

alunos na pesquisa não é obrigatória e não haverá qualquer forma de sanção em 

caso de não participação. Em casos de persistência dos riscos, estes serão 

minimizados através de conversas individualizadas, garantindo ainda a possibilidade 

de o aluno deixar a pesquisa a qualquer momento mediante sua manifestação de 

vontade, com a exclusão da parte do material onde há sua exposição não 

autorizada. É garantido ao participante a indenização em caso de danos 

psicológicos decorrentes da pesquisa. 

Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato com a 

professora/pesquisadora Joana D’arc Barros de Sousa, através do telefone (88) 

98153-8591 ou e-mail joanamatias1991@gmail.com ou com a sua orientadora Profª 

Dra Tatiana Gimenez Pinheiro através do telefone (86) 99821-7200 ou email: 

tatianapinheiroprofbio@gmail.com. Estas pessoas também podem ser encontradas 

na Universidade Estadual do Piauí – Campus Pirajá, localizado na Rua João Cabral, 

2231, Pirajá, Teresina/Piauí e Campus Heróis do Jenipapo, localizado na Avenida 

Santo Antônio, s/n, Bairro São Luiz, Campo Maior/Piauí, respectivamente. Ademais, 

poderá ser contatado também o Comitê de Ética em Pesquisa da UESPI, um órgão 

colegiado independente, interdisciplinar, de caráter consultivo, deliberativo e 

educativo, vinculado à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), com 

finalidade de identificar, definir, orientar e analisar as questões éticas implicadas nas 

pesquisas científicas que envolvam seres humanos, individual e/ou coletivamente, 

direta ou indiretamente, observando a defesa da integridade e dignidade dos 

participantes da pesquisa no desenvolvimento dentro de padrões éticos, para 

dúvidas envolvendo algum destes aspectos da pesquisa, através do e-mail 

comitedeeticauespi@hotmail.com, ou pelos telefones (86) 3221-4749 e 3221-6658, 

de segunda a sexta feira de 9 às 17 hrs. 

Caso concorde em autorizar seu filho (a) ou menor sob sua tutela a 

participar desta pesquisa, você deverá assinar em seguida, na área destinada à 

autorização e rubricar em todas as páginas deste documento, ficando uma via com 

você e outra em posse do pesquisador. 
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DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PARTICIPANTE 

 

Eu, ________________________________________________________________ 

[nome por extenso do representante legal] 

concordo em autorizar a participação de meu filho (a) ou menor sob minha tutela 

nesse estudo. 

Nome do participante: _________________________________________________ 

Nome do responsável pelo participante: ___________________________________ 

Assinatura: ____________________________________ Data _____/_____/______  

 

Nome do pesquisador: _________________________________________________  

Assinatura: ____________________________________ Data _____/_____/______ 

 

Nome da orientadora: __________________________________________________  

Assinatura: ____________________________________ Data _____/_____/______ 

 

 



 

APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

(para maiores de 18 anos) 

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário a participar da pesquisa: 

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO EM BIOLOGIA ATRAVÉS DA PRODUÇÃO 

DE VÍDEOS, cujo objetivo é promover a construção do conhecimento em biologia a 

partir da utilização de aparelhos celulares, divulgação em canal no YouTube Online 

e analisar a eficiência da metodologia utilizada, bem como apontar possíveis falhas. 

Esta pesquisa destina-se ao trabalho de conclusão de Mestrado Profissional em 

Ensino de Biologia da aluna Joana D’arc Barros de Sousa e é orientado pela Profª 

Dra. Tatiana Gimenez Pinheiro.   

A sua contribuição nesta pesquisa consistirá na participação da produção de 

vídeos sobre conteúdos de Biologia conforme a proposta da 

professora/pesquisadora, edição e posterior divulgação em canal e blog criados para 

este fim. Sua anuência é voluntária e você não terá que arcar com nenhum custo 

para participação, assim como também não haverá qualquer espécie de 

remuneração. Se houver necessidade de algum ônus financeiro, toda importância 

gasta será ressarcida mediante comprovação.  

Ao aceitar a participação na pesquisa, você permite que os dados coletados 

e materiais produzidos durante ela sejam utilizados para meu trabalho de conclusão 

de mestrado e futuramente para publicação em periódicos específicos. Caso queira 

ter acesso aos resultados gerados durante a pesquisa, basta solicitá-los ao 

pesquisador com a devida antecedência para organização dos mesmos, através do 

telefone disponibilizado ao final deste termo. 

Com sua aceitação, você estará contribuindo para a avaliação da utilização 

de uma nova metodologia de ensino, podendo, a partir de seu resultado, ser 

utilizada como metodologia que contribua para a melhoria do Ensino de Biologia.  

Esta pesquisa não apresentará riscos físicos para os alunos participantes. 

Dependendo do tipo de produção que as equipes escolherem, um possível risco 

seria o manuseio dos aparelhos celulares em locais abertos devido à crescente 

violência na cidade. Outro possível risco seria o constrangimento dos alunos em 
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realizar atividades que envolvam exposição dos materiais audiovisuais produzidos 

durante e após o projeto. Contudo, deve ser ressaltado que a participação dos 

alunos na pesquisa não é obrigatória e não haverá qualquer forma de sanção em 

caso de não participação. Em casos de persistência dos riscos, estes serão 

minimizados através de conversas individualizadas, garantindo ainda a possibilidade 

de o aluno deixar a pesquisa a qualquer momento mediante sua manifestação de 

vontade, com a exclusão da parte do material onde há sua exposição não 

autorizada. É garantido ao participante a indenização em caso de danos 

psicológicos decorrentes da pesquisa.  

Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato com a 

professora/pesquisadora Joana D’arc Barros de Sousa, através do telefone (88) 

98153-8591 ou e-mail joanamatias1991@gmail.com ou com a sua orientadora Profª 

Dra Tatiana Gimenez Pinheiro através do telefone (86) 99821-7200 ou email: 

tatianapinheiroprofbio@gmail.com. Estas pessoas também podem ser encontradas 

na Universidade Estadual do Piauí – Campus Pirajá, localizado na Rua João Cabral, 

2231, Pirajá, Teresina/Piauí e Campus Heróis do Jenipapo, localizado na Avenida 

Santo Antônio, s/n, Bairro São Luiz, Campo Maior/Piauí, respectivamente. Ademais, 

poderá ser contatado também o Comitê de Ética em Pesquisa da UESPI, um 

órgão colegiado independente, interdisciplinar, de caráter consultivo, deliberativo e 

educativo, vinculado à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), com 

finalidade de identificar, definir, orientar e analisar as questões éticas implicadas nas 

pesquisas científicas que envolvam seres humanos, individual e/ou coletivamente, 

direta ou indiretamente, observando a defesa da integridade e dignidade dos 

participantes da pesquisa no desenvolvimento dentro de padrões éticos, para 

dúvidas envolvendo algum destes aspectos da pesquisa, através do e-mail 

comitedeeticauespi@hotmail.com, ou pelos telefones (86) 3221-4749 e 3221-6658, 

de segunda a sexta feira de 9 às 17 hrs. 

Caso concorde em participar desta pesquisa, você deverá assinar em 

seguida, na área destinada à autorização e rubricar em todas as páginas deste 

documento, ficando uma via com você e outra em posse do pesquisador. 
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DECLARAÇÃO DO PARTICIPANTE (para maiores de 18 anos) 

 

Eu, ________________________________________________________________ 

[nome por extenso do participante] 

concordo em participar do estudo. 

 

Nome do participante: _________________________________________________  

Assinatura: ____________________________________ Data _____/_____/______  

 

Nome do pesquisador: _________________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________ Data _____/_____/______ 

 

Nome da orientadora: __________________________________________________  

Assinatura: ____________________________________ Data _____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE C 

TERMO DE ASSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: Construção do conhecimento em Biologia através da produção 

de vídeos 

Investigadora: Joana D’arc Barros de Sousa 

Local da Pesquisa: Escola de Ensino Médio Maria Marina Soares 

Endereço: Rua 12 de Novembro, 119 

Telefone: (86) 3652-2184  

 

O que significa assentimento?  

O assentimento significa que você concorda em fazer parte de um grupo de 

adolescentes, da sua faixa de idade, para participar de uma pesquisa. Serão 

respeitados seus direitos e você receberá todas as informações por mais simples 

que possam parecer.  

Pode ser que este documento denominado TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO contenha palavras que você não entenda. Por favor, peça ao 

responsável pela pesquisa para explicar qualquer palavra ou informação que você 

não entenda claramente. 

 

Informações importantes: 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa cujo objetivo é 

trabalhar o tema utilização de aparelhos celulares na construção do conhecimento 

em Biologia, produzindo e divulgando vídeos sobre conteúdos desta disciplina. Além 

disso, você também irá analisar a eficiência da metodologia utilizada, bem como 

apontar possíveis falhas.   

Esta pesquisa destina-se ao trabalho de conclusão de Mestrado Profissional 

em Ensino de Biologia da aluna Joana D’arc Barros de Sousa e é orientada pela 

Profª Dra. Tatiana Gimenez Pinheiro. Através do projeto, se espera que você 

construa conhecimentos em Biologia a partir da utilização da tecnologia. A pesquisa 

consistirá na produção e divulgação de vídeos sobre conteúdos de Biologia.  
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Sua participação nessa pesquisa é voluntária e você não terá que arcar com 

nenhum custo para participação na pesquisa, assim como também não haverá 

qualquer espécie de remuneração. Se houver necessidade de algum ônus 

financeiro, toda importância gasta será ressarcida mediante comprovação. Caso 

queira ter acesso aos resultados gerados durante a pesquisa, basta solicitá-los ao 

pesquisador com a devida antecedência para organização dos mesmos, através do 

telefone disponibilizado ao final deste termo. 

A sua contribuição nesta pesquisa consistirá na participação da produção de 

vídeos sobre conteúdos de Biologia conforme a proposta da 

professora/pesquisadora, edição e posterior divulgação em canal e blog criados para 

este fim.  

Esta pesquisa não apresentará riscos físicos para os alunos participantes. 

Dependendo do tipo de produção que as equipes escolherem, um possível risco 

seria o manuseio dos aparelhos celulares em locais abertos devido à crescente 

violência na cidade. Outro possível risco seria o constrangimento dos alunos em 

realizar atividades que envolvam exposição dos materiais audiovisuais produzidos 

durante e após o projeto. Contudo, deve ser ressaltado que a participação dos 

alunos na pesquisa não é obrigatória e não haverá qualquer forma de sanção em 

caso de não participação. Em casos de persistência dos riscos, estes serão 

minimizados através de conversas individualizadas, garantindo ainda a possibilidade 

de o aluno deixar a pesquisa a qualquer momento mediante sua manifestação de 

vontade, com a exclusão da parte do material onde há sua exposição não 

autorizada. É garantido ao participante a indenização em caso de danos 

psicológicos decorrentes da pesquisa. 

 

Contato para dúvidas:  

Se você tiver dúvidas com relação ao estudo, riscos ou seus direitos como 

participante, você deve contatar a investigadora do estudo Joana D’arc Barros de 

Sousa, através do telefone (88) 98153-8591 ou e-mail joanamatias1991@gmail.com 

ou com a sua orientadora Profª Dra Tatiana Gimenez Pinheiro através do telefone 

(86) 99821-7200 ou email: tatianapinheiroprofbio@gmail.com. Estas pessoas 

também podem ser encontradas na Universidade Estadual do Piauí – Campus 

Pirajá, localizado na Rua João Cabral, 2231, Pirajá, Teresina/Piauí e Campus Heróis 
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do Jenipapo, localizado na Avenida Santo Antônio, s/n, Bairro São Luiz, Campo 

Maior/Piauí, respectivamente. Ademais, poderá ser contatado também o Comitê de 

Ética em Pesquisa da UESPI, um órgão colegiado independente, interdisciplinar, de 

caráter consultivo, deliberativo e educativo, vinculado à Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (CONEP), com finalidade de identificar, definir, orientar e analisar as 

questões éticas implicadas nas pesquisas científicas que envolvam seres humanos, 

individual e/ou coletivamente, direta ou indiretamente, observando a defesa da 

integridade e dignidade dos participantes da pesquisa no desenvolvimento dentro de 

padrões éticos, para dúvidas envolvendo algum destes aspectos da pesquisa, 

através do e-mail comitedeeticauespi@hotmail.com, ou pelos telefones (86) 3221-

4749 e 3221-6658, de segunda a sexta feira de 9 às 17 hrs. 

Você receberá uma via deste Termo de Assentimento, devendo rubricar em 

todas as suas páginas e assinar na área destinada em seguida, caso concorde em 

participar desta pesquisa. Se você optar por não participar, não haverá nenhuma 

forma de prejuízo ou represália em decorrência disso.  

 

 

Nome do participante: _________________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________ Data _____/_____/______  

 

Nome do pesquisador: _________________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________ Data _____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE D 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

(para maiores de 18 anos) 

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário a participar de uma 

entrevista para a pesquisa: CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO EM BIOLOGIA 

ATRAVÉS DA PRODUÇÃO DE VÍDEOS, cujo objetivo é promover a construção do 

conhecimento em biologia a partir da utilização de aparelhos celulares, divulgação 

em canal no Youtube e analisar a eficiência da metodologia utilizada, bem como 

apontar possíveis falhas. Esta pesquisa destina-se ao trabalho de conclusão de 

Mestrado Profissional em Ensino de Biologia da aluna Joana D’arc Barros de Sousa 

e é orientado pela Profª Dra. Tatiana Gimenez Pinheiro.   

A sua contribuição nesta pesquisa consistirá na participação de entrevista 

que será utilizada para produção de vídeos sobre conteúdos de Biologia conforme a 

proposta da professora/pesquisadora, edição e posterior divulgação em canal e blog 

criados para este fim. Sua anuência é voluntária e você não terá que arcar com 

nenhum custo para participação, assim como também não haverá qualquer espécie 

de remuneração.  

Ao aceitar a participação na pesquisa, você permite que os dados coletados 

e materiais produzidos durante ela sejam utilizados para meu trabalho de conclusão 

de mestrado e futuramente para publicação em periódicos específicos. Caso queira 

ter acesso aos resultados gerados durante a pesquisa, basta solicitá-los ao 

pesquisador com a devida antecedência para organização dos mesmos, através do 

telefone disponibilizado ao final deste termo. 

Com sua aceitação, você estará contribuindo para a avaliação da utilização 

de uma nova metodologia de ensino, podendo, a partir de seu resultado, ser 

utilizada como metodologia que contribua para a melhoria do Ensino de Biologia.  

Esta pesquisa não apresentará riscos físicos para os participantes. 

Dependendo do tipo de produção que as equipes escolherem, um possível risco 

seria o manuseio dos aparelhos celulares em locais abertos devido à crescente 

violência na cidade. Outro possível risco seria o constrangimento dos alunos em 

realizar atividades que envolvam exposição dos materiais audiovisuais produzidos 
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durante e após o projeto. Contudo, deve ser ressaltado que a participação dos 

alunos na pesquisa não é obrigatória e não haverá qualquer forma de sanção em 

caso de não participação. Em casos de persistência dos riscos, estes serão 

minimizados através de conversas individualizadas, garantindo ainda a possibilidade 

de o aluno deixar a pesquisa a qualquer momento mediante sua manifestação de 

vontade, com a exclusão da parte do material onde há sua exposição não 

autorizada. É garantido ao participante a indenização em caso de danos 

psicológicos decorrentes da pesquisa. 

Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato com a 

professora/pesquisadora Joana D’arc Barros de Sousa, através do telefone (88) 

98153-8591 ou e-mail joanamatias1991@gmail.com ou com a sua orientadora Profª 

Dra Tatiana Gimenez Pinheiro através do telefone (86) 99821-7200 ou email: 

tatianapinheiroprofbio@gmail.com. Estas pessoas também podem ser encontradas 

na Universidade Estadual do Piauí – Campus Pirajá, localizado na Rua João Cabral, 

2231, Pirajá, Teresina/Piauí e Campus Heróis do Jenipapo, localizado na Avenida 

Santo Antônio, s/n, Bairro São Luiz, Campo Maior/Piauí, respectivamente. Ademais, 

poderá ser contatado também o Comitê de Ética em Pesquisa da UESPI, um 

órgão colegiado independente, interdisciplinar, de caráter consultivo, deliberativo e 

educativo, vinculado à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), com 

finalidade de identificar, definir, orientar e analisar as questões éticas implicadas nas 

pesquisas científicas que envolvam seres humanos, individual e/ou coletivamente, 

direta ou indiretamente, observando a defesa da integridade e dignidade dos 

participantes da pesquisa no desenvolvimento dentro de padrões éticos, para 

dúvidas envolvendo algum destes aspectos da pesquisa, através do e-mail 

comitedeeticauespi@hotmail.com, ou pelos telefones (86) 3221-4749 e 3221-6658, 

de segunda a sexta feira de 9 às 17 hrs. 

Caso concorde em participar desta pesquisa, você deverá assinar em 

seguida, na área destinada à autorização e rubricar em todas as páginas deste 

documento, ficando uma via com você e outra em posse do pesquisador. 
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DECLARAÇÃO DO PARTICIPANTE (para maiores de 18 anos) 
 

Eu, ________________________________________________________________ 

[nome por extenso do participante] 

concordo em participar do estudo. 

 

Nome do participante: _________________________________________________  

Assinatura: ____________________________________ Data _____/_____/______  

 

Nome do pesquisador: _________________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________ Data _____/_____/______ 

 

Nome da orientadora: __________________________________________________  

Assinatura: ____________________________________ Data _____/_____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE E 

QUESTIONÁRIO QUALITATIVO 

 

01) Você já utilizou a produção de vídeo em outras disciplinas? Quais?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

02) A metodologia utilizada é mais atrativa do que a comumente trabalhada nas 

aulas de Biologia?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

03) O conteúdo abordado na pesquisa foi melhor trabalhado desta forma, através 

das vídeogravações? Justifique sua resposta  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

04) As informações sobre os conteúdos foram bem trabalhadas nos vídeos 

produzidos?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

05) Você sentiu alguma dificuldade ao desenvolver essa atividade? Qual (is)?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

06) Destaque os pontos positivos da metodologia utilizada durante a pesquisa.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

07) Destaque os pontos negativos da metodologia utilizada durante a pesquisa.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

08) Qual a importância da metodologia utilizada para construção do seu 

conhecimento?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



 

APÊNDICE F 

Figura 1. Prints do vídeo sobre cadeias e teias alimentares e fluxo de energia. 

 

 

Figura 2. Prints do vídeo sobre ciclos biogeoquímicos. 

 

 

Figura 3. Prints do vídeo sobre a dinâmica das populações. 

  

 

Figura 4. Prints do vídeo sobre relações ecológicas. 
 

 

   

 

   

 

Figura 5. Prints do vídeo sobre sucessão ecológica e biomas. 
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Figura 5. Prints do vídeo sobre sucessão ecológica e biomas. 

 

 

Figura 6. Prints do vídeo sobre poluição e desequilíbrio ambientais. 

 

 

   

 



 

ANEXO A 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO B 

Links para acesso aos modelos de vídeos disponibilizados para os 

participantes da pesquisa: 

Documentário 

https://www.youtube.com/watch?v=HbSRANETbzM 

Vídeo em Whiteboard 

http://www.matildefilmes.com.br/como-fazer-um-video-em-whiteboard-

animation-ou-animacao-em-quadro-branco/ 

https://globoplay.globo.com/v/7761244/  (23:24 a 26:28 min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


