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RESUMO 

 

D.N.A. em ação: 

Desenvolvimento e implementação de Sequencias Didáticas Investigativas Digitais voltadas 

para o Ensino de Genética 

 

José Alexandre da Rocha Francisco 

Orientadora: Profª Drª Tais Rabetti Giannella 

 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Mestrado Profissional em Ensino de 

Biologia em Rede Nacional - ProfBio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte 

dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ensino de Biologia. 

 

Tanto na literatura acadêmica, como no dia a dia do cotidiano escolar, é cada vez mais intensa 

a discussão em torno da importância de se promover estratégias de ensino-aprendizagem que 

valorizem o protagonismo discente. No âmbito do ensino de ciências e biologia, diante de 

desafios tais como a complexidade e o nível de abstração dos conteúdos, assim como a 

dificuldade de articulação entre diferentes conceitos e fenômenos, diversas metodologias 

ativas vêm sendo experimentadas. Dentre elas, a aprendizagem baseada em investigação 

(ABI) tem como foco fazer com que os alunos possam aprender diferentes conteúdos de 

forma contextualizada a partir da resolução de situações-problema. No percurso investigativo, 

os alunos são instigados a perguntar, criar explicações, pesquisar para argumentar sobre as 

explicações construídas, debatendo e trocando conhecimentos e experiências com outros 

indivíduos. Tendo em vista o potencial das tecnologias digitais (TD) tanto para apoiar a busca 

e o acesso à informações em diferentes formatos, quanto para fortalecer a colaboração, é 

crescente o número de experiências ABI mediadas por estas ferramentas. Neste sentido, este 

trabalho tem como objetivo geral investigar as potencialidades e os desafios da integração da 

abordagem da ABI, mediada por TD, no contexto do ensino da genética na escola. São três 

seus objetivos específicos: 1) Desenvolver um ambiente virtual voltado para o ensino da 

genética na escola, orientado pela abordagem da ABI; 2) Desenvolver duas Sequências 

Didáticas Investigativas Digitais voltadas para o ensino de Biotecnologia no contexto do 

ensino médio; 3) Realizar a apreciação do ambiente virtual e das sequências didáticas 

investigativas, junto a atores da prática educativa e 4) Analisar as potencialidades e os 

desafios da integração dos materiais educativos desenvolvidos, a partir de sua implementação 

em uma turma de terceiro ano de ensino médio de uma escola estadual de Maricá. Como 

percurso metodológico, nos baseamos na perspectiva das “Sequências Didática 

Investigativas”  e na estratégia “Predizer, Observar e Argumentar-POA” para desenvolver as 

sequências “Filho de três pais” e “A ética por detrás da clonagem”. Para organizar e 

disponibilizar as sequências, desenvolveu-se o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) 

“DNA em ação”. O AVA e as duas sequências foram submetidas à validação, por três atores 

da prática educativa: um pesquisador especialista em genética, um professor da educação 

básica e um aluno do ensino médio. Após o estudo piloto, as sequências foram implementadas 

junto a uma turma de 40 alunos de terceiro ano do ensino médio de uma escola estadual de 

Maricá. Como principais resultados, constatou-se que as atividades educativas desenvolvidas 

promoveram à contextualização dos conteúdos expostos nas aulas de genética, favorecendo 

uma participação mais ativa dos alunos ao relatarem os seus saberes prévios sobre os temas 

apresentados. Possibilitaram o debate em sala de aula e a mediação do professor e a exposição 

da possível reformulação do conhecimento pelo aluno. Permitiram o desenvolvimento das 

habilidades argumentativas e a compreensão da necessidade da estruturação e fundamentação 

de seus argumentos. Conforme as avaliações dos três participantes do Estudo Piloto se 
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encontram em conformidade com os conteúdos abordados no terceiro ano do ensino médio e 

apresentam a potencialidade de criar um ambiente investigativo que estimula os alunos na 

busca de informações. Apresentam certas limitações quanto à infraestrutura disponibilizada 

pelas escola, mas que com planejamento prévio se pode contornar certos obstáculos. Conclui-

se que a abordagem da ABI, mediada pelo uso de TD, é uma potente estratégia educativa que 

pode favorecer a contextualização dos conteúdos para que sejam compreendidos a partir de 

situações-problema, desestabilizando o papel docente usual para que possa atuar como 

mediador, valorizando, portanto, a postura ativa e problematizadora dos alunos na construção 

do conhecimento. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem Baseada em Investigação, Sequência didática, Ensino 

investigativo, POA, Genética, Ensino médio, DNA, Argumentação, Sequências de ensino 

baseadas em investigação. 
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ABSTRACT  

 

D.N.A. in action: 

Development and implementation of Digital Inquiry based teaching learning sequences 

focused on the teaching of Genetics 

 

 José Alexandre da Rocha Francisco 

Advisor: Profª Dr Taís Rabetti Giannella 

 

Both in the academic literature, as in the daily routine of school, the discussion about the 

importance of promoting teaching-learning strategies that value student protagonism is 

increasingly intense. In the field of science and biology teaching, facing challenges such as 

the complexity and level of content abstraction, as well as the difficulty of articulation 

between different concepts and phenomena, several active methodologies have been tried. 

Among them,  inquiry based learning (ABL) focuses on enabling students to learn different 

content in a contextualized way by solving problem situations. In the investigative course, 

students are urged to ask, create explanations, research to argue about the explanations 

constructed, debating and exchanging knowledge and experiences with other individuals. 

Given the potential of digital technologies (TD) both to support the search and access of 

information in different formats and to strengthen collaboration, the number of ABI 

experiences mediated by these tools is increasing. In this sense, this work aims to investigate 

the potentialities and challenges of integrating the TD-mediated approach to ABI in the 

context of teaching genetics at school. There are three specific objectives: 1) To develop a 

virtual environment focused on teaching genetics at school, guided by the ABI approach; 2) 

Develop two digital investigative didactic sequences focused on the teaching of 

Biotechnology in the high school context; 3) Validate the virtual environment and the 

investigative didactic sequences, together with the actors of the educational practice; and 4) 

Analyze the potentialities and the challenges of the integration of the developed educational 

materials, based on their implementation in a third year high school class. Maricá State 

School. As a methodological approach, we draw on the perspective of “Investigative Didactic 

Sequences” and the “Predict, Observe and Argue-POA” strategy to develop the sequences 

“Son of Three Parents” and “The Ethics Behind Cloning”. To organize and make the 

sequences available, the “DNA in action” virtual learning environment (VLE) was developed. 

The VLE and the two sequences were submitted to validation by three actors of educational 

practice: a researcher specializing in genetics, a teacher of basic education and a high school 

student. Following the pilot study, the sequences were implemented with a class of 40 junior 

high school students from a state school in Maricá. As main results, it was found that the 

developed educational activities promoted the contextualization of the contents exposed in the 

genetics classes, favoring a more active participation of the students when reporting their 

previous knowledge about the presented themes. They enabled the debate in the classroom 

and the teacher's mediation and the exposure of the possible reformulation of knowledge by 

the student. They allowed the development of argumentative skills and the understanding of 

the need to structure and substantiate their arguments. According to the evaluations of the 

three participants of the Pilot Study, they are in accordance with the contents addressed in the 

third year of high school and present the potential to create an investigative environment that 

stimulates students to seek information. They have certain limitations on the infrastructure 

provided by schools, but that with prior planning can overcome certain obstacles. It is 

concluded that the approach of ABI, mediated by the use of DT, is a powerful educational 

strategy that can favor the contextualization of the contents so that they are understood from 

problem situations, destabilizing the usual teaching role so that it can act as a mediator. 
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valuing, therefore, the active and problematizing posture of students in the construction of 

knowledge. 

 

Keywords: Inquiry Based Learning, teaching learning sequence, Investigative teaching, POA, 

Genetics, High school, DNA, Argumentation, Inquiry based teaching learning sequences. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o advento da Cultura digital é visível como as tecnologias vem exercendo um 

papel cada vez mais importante na forma como vivemos, nos comunicamos e aprendemos, 

destacando-se os impactos sociais, cognitivos e afetivos delas no cotidiano Esses impactos 

são resultantes do modo como essa cultura traz novas possibilidades de usos e práticas sociais 

(KENSKI, 2007; PISCHETOLA, 2018), que favorecem a produção e o compartilhamento do 

conhecimento individual e/ou coletivo entre os pares, ampliando as formas de comunicação e 

socialização dos saberes (Mallmann et al. 2012). As TDIC integram grande parte das 

atividades de nosso cotidiano, recebendo cada vez maior atenção do campo educacional pelo 

seu potencial de geração, difusão e compartilhamento de múltiplas formas de representação 

do conhecimento (COLL e MONEREO, 2010). 

Não se trata de defender o uso das tecnologias por si só, mas de pensar como estas 

podem contribuir para refletir sobre a educação. Desse modo, é necessário ter em vista a 

importância do desenvolvimento do pensamento crítico na incorporação das  tecnologias no 

campo educacional, pois, não será, simplesmente, o seu uso que irá auxiliar o aprendiz na 

construção do conhecimento (VALENTE, 2014). Ainda existem muitos obstáculos que 

devemos transpor para uma utilização crítica das tecnologias, as abordagens pedagógicas e a 

própria visão do processo educativo devem mudar, sobretudo, dando espaço, voz e autoria 

para os alunos. Propostas de integração de TDIC que visem à melhoria da qualidade dos 

processos de ensino-aprendizagem, devem estar situadas em discussão mais ampla sobre 

formação/educação, em que se inclui o papel de professores e alunos e as metodologias 

adotadas (KENSKI, 2008; MORAN, 2008). Para isso, é importante estimular o 

desenvolvendo de multiletramentos, que levem os atores do processo educativo a refletirem 

sobre a apropriação das TDIC na contemporaneidade e se posicionarem criticamente diante 

delas identificando suas potencialidades. 

As TDIC apresentam potencialidades para o desenvolvimento da investigação e 

produção de conhecimento por parte dos alunos.  Podem permitir que estes  busquem e 

acessem o conhecimento necessário para a resolução de problemas, facilitam a organização de 

informações, visualização e interpretação de dados, e ainda apoiam ações colaborativas e 

cooperativas. Segundo Giannella (2007), as tecnologias possibilitam ao aluno maior liberdade 

para buscar e consultar informações para resolver problemas, de acordo com seu nível, 

necessidade e interesse de aprofundamento no conteúdo. 
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No ensino de Biologia em que há muitos conceitos e fenômenos difíceis de 

compreensão e abstração as TDIC podem se transformar em excelentes aliadas no processo de 

aprendizado (MARTINHO; POMBO, 2009). As TDIC podem permitir que as aulas se 

transformem em algo mais atraente e envolvente, agregando diversos recursos tecnológicos 

com o propósito de auxiliar a construção do conhecimento (VENKATARAMAN; 

SIVAKUMAR, 2015), além de ser um caminho para estabelecer relações entre os conteúdos 

didáticos e o cotidiano dos alunos (KENSKI, 2010; FREITAS, 2013). 

Neste trabalho, dentre os vários temas abordados em Biologia foi escolhido o 

conteúdo de Genética, sendo este considerado de grande interesse por parte dos alunos. Como 

já escreveu Casagrande (2006, p. 19), os assuntos relacionados à Genética “provocam impacto 

por causa das perspectivas que abrem em relação à sua aplicabilidade prática e geram 

polêmicas e sentimentos que vão da apreensão e do temor até a euforia, às vezes, exagerada”. 

Assuntos relacionados à Genética, como a Biotecnologia, estão presentes no cotidiano 

dos alunos, encontrados frequentemente em filmes de ficção científica (Prometheus, 2012 

p.e.), nas novelas, quando retratam casos de determinação de paternidade por DNA, em 

seriados do tipo C.S.I. , revistas de divulgação científica encontradas em bancas de jornal e 

até mesmo nos jornais (escritos e televisivos). Explorar esses assuntos a partir do que os 

alunos já sabem, ouvem e leem pode ser uma importante estratégia.  

Em relação à Genética, o professor pode utilizar notícias de jornais, filmes, ou 

situações do seu próprio dia a dia para elaborar problemas para os alunos 

resolverem, proporcionando a apropriação de fenômenos relevantes para a 

compreensão de aspectos fundamentais na Biologia, tornando as aulas mais atrativas 

para os estudantes. (Carneiro & Dal-Farra, 2011, p.31)  

Embora desperte o interesse por parte dos alunos, segundo autores, os conceitos que 

são abordados em genética são de difícil compreensão e assimilação (BONZANINI, 2011; 

MARTINEZ, FUJIARA, MARTINS, 2008). Por serem considerados complexos, muitas 

vezes, os alunos finalizam a educação básica sem compreender temas básicos relacionados ao 

ensino de genética (FERREIRA, et al., 2015). Neste contexto a proposta é promover uma 

prática pedagógica que potencialize a aprendizagem dos alunos envolvidos. 

Dentre as diferentes possibilidades apontadas na literatura, se optou por aprofundar na 

abordagem do Ensino Baseado em Investigação (EBI) ou Aprendizagem Baseada em 

Investigação (ABI), que vem apresentando resultados positivos em diferentes pesquisas da 

área (FLICK & LEDERMAN, 2008; SALIH, 2014). 
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Na abordagem da ABI, os estudantes são envolvidos em atividades investigativas por 

meio da apresentação de situações problema, ou ainda do estímulo da criação destas, em que 

devem se aproximar do fazer científico, de maneira a buscar conclusões suportadas por 

argumentos fundamentados (BLESSINGER & CARFORA, 2014). Estimula-se que os alunos 

criem perguntas, pesquisem informações, estruturem e conduzam a investigação, analisem os 

dados, elaborarem conclusões e comuniquem os resultados (LEDERMAN & ANTINK, 2013; 

NRC, 1996). 

Como aponta Oliveira (2010, p. 150): “Na atividade de investigação o aluno deve 

projetar e identificar algo interessante a ser resolvido, mas não deve dispor de procedimentos 

automáticos para chegar a uma solução mais ou menos imediata”. A solução, na realidade, 

deve requerer do aluno um processo de reflexão e tomada de decisões sobre a sequência dos 

passos a seguir (CACHAPUZ, et al., 2005). 

Para que esta abordagem seja de fato produtiva, deve se afastar de modelos fechados e 

diretivos que acabam por colocar os alunos para seguir protocolos sem refletir sobre suas 

ações (OLIVEIRA, 2010). Isso permite que a aula vá sendo construída conforme o 

desenvolvimento dos estudantes, que as etapas possam ser estabelecidas ao longo das 

discussões e que possam ser verificadas a cada nova descoberta ou reavaliação de respostas 

(OLIVEIRA, 2010). 

Como apontam Suart e Marcondes (2008, p.2): “Nessa abordagem, os alunos têm a 

oportunidade de discutir, questionar suas hipóteses e ideias iniciais, confirmá-las ou refutá-

las, coletar e analisar dados para encontrar possíveis soluções para o problema”. O professor 

se afasta de sua posição central em sala de aula e passa a atuar confrontando os alunos com a 

problematização dos temas e orientando-os no desenvolvimento de suas habilidades. 

Neste trabalho, nos baseamos na abordagem de desenvolvimento de sequências 

didáticas investigativas que são sequências de atividades (aulas) abrangendo um tópico do 

programa escolar em que cada uma das atividades é planejada, sob o ponto de vista do 

material e das interações didáticas (CARVALHO, 2012; citado por DOS SANTOS et al, 

2018). Para o desenvolvimento das sequências, nos inspiramos na estratégia “Predizer, 

Observar e Argumentar (P.O.A.)”, que segundo Medeiros (2018), corresponde a uma 

modificação da estratégia “Predizer, Observar e Explicar (P.O.E.)”. 

A integração desta estratégia didática pode favorecer tanto o caráter investigativo 

quanto a capacidade de tomada de decisão, além de colaborar para a formação do pensamento 

crítico (SCHWAHN; SILVA e MARTINS, 2007). Para, além disso, a Aprendizagem Baseada 

em Investigação pode ser um modo dos alunos desenvolverem um olhar crítico sobre a 
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Ciência, o conhecimento científico, aspectos importantes para o questionamento de 

abordagens deterministas, que  tem fortes impactos sociais.  

 

Objetivos 

 

1. Objetivo Geral 

Investigar as potencialidades e os desafios da integração da abordagem da 

Aprendizagem Baseada em Investigação, mediada por Tecnologias Digitais, no contexto do 

ensino de genética na escola.  

 

2. Objetivos Específicos 

 

2.1 Desenvolver um ambiente virtual voltado para o ensino da genética na escola, 

orientado pela abordagem da aprendizagem baseada em investigação. 

2.2 Desenvolver duas Sequências Didáticas Investigativas Digitais, voltadas para o 

ensino de Biotecnologia no contexto do ensino médio. 

2.3 Realizar a apreciação do ambiente virtual e das sequências didáticas investigativas, 

junto a atores da prática educativa. 

2.4 Analisar as potencialidades e os desafios da integração dos materiais educativos 

desenvolvidos, a partir de sua implementação em uma turma de terceiro ano de ensino médio 

de uma escola estadual de Maricá. 
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CAPÍTULO 1: REVISÃO DA LITERATURA 

 

É crescente a literatura que discute os desafios em torno do ensino de Biologia, tendo 

em vista a complexidade dos conceitos e fenômenos envolvidos (KRASILCHICK, 2016; 

RIBEIRO; OLIVEIRA, 2015; CARVALHO; NUNES-NETO; EL-HANI, 2011; LABARCE, 

2009; TAVARES et al, 2004). Como apontam Teixeira e Neto (2017), para além de questões 

de infraestrutura das escolas e precárias condições de formação e atuação docente, destacam-

se o desinteresse e dificuldade de aprendizado dos alunos que demandam estratégias de 

ensino-aprendizagem que se afastem de abordagens conteudistas e memorísticas. Segundo 

Santana e Resente (2007), as aulas de Biologia, muitas vezes, são vistas pelos alunos como 

complexas demais em virtude da quantidade de conteúdos e terminologias a serem 

apreendidos para dar conta de avaliações, restringindo o ensino desta disciplina à “[...] 

simples memorização e repetição de nomes, fórmulas, cálculos [...]” (p.2). 

Muitos autores chamam a atenção para a necessidade de contextualização do ensino de 

Biologia, de maneira a tornar o aprendizado mais significativo (CONCEIÇÃO; NOGUEIRA, 

2012; PELLANDA, 2016; TREVISAN; SILVA, 2014). A falta de contextualização faz com 

que os alunos tenham dificuldade de relacionar os conteúdos aprendidos aos diferentes 

acontecimentos do cotidiano, promovendo assim “[...] distanciamento entre os conteúdos 

programáticos e a experiência dos alunos [...]” (CONCEIÇÃO; NOGUEIRA, 2012, p. 4). 

Como apontam Lima e Inêz (2017), é clara a importância de que os conhecimentos 

biológicos precisam estar relacionados ao meio social em que os alunos estão inseridos 

(LIMA; INÊZ, 2017). Assim, formar alunos críticos, capazes de compreender os fenômenos 

científicos e tomar decisões relacionadas aos diferentes contextos da vida cotidiana deveria 

ser papel central da educação escolar. 

Estas questões são abordadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que 

orientam: 

Para promover um aprendizado ativo, que, especialmente em Biologia, realmente 

transcenda a memorização de nomes de organismos, sistemas ou processos, é 

importante que os conteúdos se apresentem como problemas a serem resolvidos com 

os alunos, como, por exemplo, aqueles envolvendo interações entre seres vivos, 

incluindo o ser humano, e demais elementos do ambiente. (Brasil, 2000, p. 15) 

No que diz respeito especificamente ao ensino de genética, autores destacam que 

alunos do ensino médio apresentam grande dificuldade na compreensão de teorias e conceitos 

desta disciplina, tais como DNA, genoma, gene e cromossomo (CID e NETO, 2005; 
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SCHEID; FERRARI, 2006 citado por MORENO, 2007). A sua compreensão de maneira 

significativa e articulada, para além da simples memorização, é fundamental para o 

entendimento dos fenômenos biológicos em que estão envolvidos. A falta de compreensão de 

suas conexões leva a sérias dificuldades na aprendizagem de genética como um todo. 

(MORENO, 2007). 

A compreensão dos conteúdos de genética se faz indispensável para o 

desenvolvimento de um indivíduo mais crítico, capaz de raciocinar e opinar sobre situações 

do seu cotidiano, permitindo tomadas de decisão mais acertadas sobre o seu bem-estar e a 

preservação da vida. 

Casagrande (2006) afirma que são objetivos do ensino de genética humana na escola 

esclarecer o significado e os mecanismos de herança e alterações genéticas, capacitar o 

estudante a usar a informação genética e o conhecimento das leis de probabilidade para 

estabelecer um julgamento sobre os riscos em relação à prole. Pastor (2014) vai além, 

discutindo que “estudar genética aprimora discussões éticas, sociais, morais e econômicas na 

construção científica; o aluno vivencia situações da vida humana, como, por exemplo, entende 

o mecanismo de transmissão de caracteres dos pais para a sua prole” (p.11). 

Uma das formas de integrar esta perspectiva de pensar o ensino de genética é a partir 

de uma abordagem curricular que articule as dimensões Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS). Isso implica despertar no estudante a consciência sobre seu papel na sociedade, 

sobretudo no que se refere ao compromisso de cooperação e responsabilidade social, na busca 

conjunta de solução para os problemas existentes (AIKENHEAD, 2009). 

Os próprios PCNs destacam: 

O desenvolvimento da Genética e da Biologia Molecular, das tecnologias de 

manipulação do DNA e de clonagem traz à tona aspectos éticos envolvidos na 

produção e aplicação do conhecimento científico e tecnológico, chamando à reflexão 

sobre as relações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade. Conhecer a estrutura 

molecular da vida, os mecanismos de perpetuação, diferenciação das espécies e 

diversificação intraespecífica, a importância da biodiversidade para a vida no planeta 

são alguns dos elementos essenciais para um posicionamento criterioso relativo ao 

conjunto das construções e intervenções humanas no mundo contemporâneo. 

(BRASIL, 1999, p. 219). 

         A temática da Biotecnologia é um oportuno caminho para abordar estas complexas 

dimensões. Esta área da genética que se utiliza dos avanços tecnológicos em sistema 

biológicos ou nos seres vivos com a finalidade de modificá-los ou a seus produtos, a chamada 

Biotecnologia, é um conteúdo que muitas vezes se encontra negligenciado ou pouco abordado 

pelos livros didáticos de Biologia, o que acarreta na falta de sua abordagem durante as aulas 
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pelos docentes ou quando a fazem, o realizam de forma superficial e pouco contextualizada 

(FERREIRA, P. F. M., 2005; NUNES et al, 2006 citado por MORENO, 2007). 

 A incorporação deste tema no ensino de biologia, em específico no ensino de 

genética, se justifica por permitir ao educando desenvolver uma visão crítica acerca das 

práticas da biotecnologia, seus desdobramentos e sua aplicabilidade (PRADO; 

FIGUEIREDO, 2016). Não podemos esquecer que, em conformidade com Prado e Figueiredo 

(2016), os temas que abrangem a biotecnologia trazem consigo aspectos técnicos que 

correspondem à sua viabilidade econômica, valor social e relevância. Outro aspecto 

importante do estudo da biotecnologia no ensino médio é possibilitar aos nossos discentes 

relacionar os resultados da biotecnologia aos comportamentos e práticas bioéticas, 

confrontando sempre o que é necessário, o que é nocivo à vida em todos os seus aspectos e 

formas (PRADO; FIGUEIREDO, 2016). Em concordância com De Bonis e Ferreira da Costa 

(2009), a Biotecnologia, devido a sua natureza intervencionista, é geradora de produtos 

manipulados geneticamente que causam grande impacto na sociedade e, consequentemente 

produz preocupações de ordem ética. 

A escola deveria ser o lugar onde estes assuntos referentes às novas tecnologias em 

genética poderiam ser apresentados e tratados de modo sistematizado, no entanto, isto 

normalmente não acontece (MORENO, 2007). Esta formação inadequada nas áreas de 

genética e biologia molecular promove um distanciamento entre o “ensino escolar” e 

assimilação de conceitos informais, não sistematizados, através da mídia (MORENO, 2007). 

Como aponta Moreno (2007), não se trata de estabelecer uma disputa entre a escola e 

a mídia, mas reforçar a ideia de que a escola tem o papel fundamental de apoiar os cidadãos 

na compreensão das informações veiculadas pela mídia, formando sujeitos que possam a se 

sentir participantes das decisões sobre o uso destas tecnologias e dos debates sobre as 

questões éticas, uma vez que estas tecnologias irão afetar diretamente suas vidas (SCHEID; 

FERRARI, 2006). 

Como, por exemplo, na área da saúde, a disseminação das diferentes técnicas de 

manipulação genética alterou de diferentes maneiras a pesquisa e desde o desenvolvimento de 

vacinas (DINIZ e FERREIRA, 2010) até a modificação dos genomas de embriões humanos 

(HAYDEN, 2016). Não podemos também deixar de citar a medicina forense, área a que mais 

desperta a curiosidade e interesse tendo em vista que sua exploração ocorre muitas vezes em 

fatos polêmicos, acidentes ou que envolvam crimes (PRADO; FIGUEIREDO, 2016), como 

verificado em casos de homicídios e estupros que são desvendados com a análise de DNA 
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coletado na cena do crime e analisados em laboratórios forenses, havendo citação de DNA 

fingerprint e PCR (KOSHINO, 2010). 

Diante deste cenário, é necessário resgatar o interesse dos nossos discentes para as 

aulas de biologia, sobretudo para a genética e, em específico, uma de suas áreas de estudo, a 

Biotecnologia. É importante que os professores busquem por diferentes recursos didáticos os 

quais possam tornar as aulas instigantes, que despertem no aluno a curiosidade pelo novo e, 

sobretudo, que coloquem os discentes em uma postura ativa e questionadora, próprias de um 

perfil investigativo (ALMEIDA et al., 2016). 

No campo do ensino de ciências e de biologia, a partir de uma orientação de base 

construtivista, diferentes metodologias de ensino-aprendizagem vêm sendo experimentadas, 

visando promover uma aprendizagem ativa e autônoma, fortalecendo o pensamento crítico e 

investigativo (MORTIMER, 2002; QUEIROZ, 2000). Neste contexto, a Aprendizagem 

Baseada em Investigação (ABI) ou Ensino Investigativo tem ganhado destaque 

(ALBUQUERQUE et al, 2017). Ramos et al (2010), por exemplo, ao revisarem diferentes 

trabalhos sobre o uso de Tecnologias Digitais no ensino de ciências, observaram que a ABI 

era uma das metodologias mais adotadas. Vale destacar, também, que tendo em vista a 

importância desta metodologia no campo, em 2018 a Revista Brasileira de Pesquisa de 

Educação em Ciências, publicou uma edição especial sobre a ABI
1
. 

Segundo Albuquerque et al (2017), a ABI é uma estratégia de ensino-aprendizagem na 

qual os estudantes são envolvidos em atividades investigativas por meio da apresentação de 

situações-problema, que permitem a aplicação dos procedimentos científicos, levando à 

conclusões suportadas por argumentos fundamentados. Neste processo, os alunos podem 

aprender a fazer uma investigação, compreender o que é uma investigação, como também o 

valor da ciência na vida diária e na sociedade. Propõe-se uma estratégia a fim de transformar 

o papel do aluno no processo de construção do conhecimento científico, que passa a formular 

perguntas e direcionar mais ativamente as formas de respondê-las, com levantamento, análise, 

interpretação e debate de informações (ALBUQUERQUE et al, 2017; PEDASTE et al, 2015; 

SASSERON e CARVALHO, 2008). 

Pedaste et al (2015) apresentam um esquema que sintetiza as etapas percorridas pelos 

alunos em uma atividade que emprega como estratégia metodológica a ABI (Figura 1). Como 

pode ser observado o professor pode utilizar a proposta da estrutura da aprendizagem baseada 

                                                
1
 Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, v.18, no. 3, p761-1085, set/dez. 2018. Disponível 

em: https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/issue/view/224. Acesso em 18 de ago. de 2019.  

 

https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/issue/view/224
https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/issue/view/224
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em investigação para a elaboração de suas atividades em sala, tornando investigativas as suas 

aulas. 

 
Figura 1 – Estrutura de aprendizagem baseada em investigação segundo Pedaste et al., 2015 (adaptado) 

  

Para Zômpero e Laburú (2011), uma proposta metodológica que possua como 

perspectiva um ensino investigativo “possibilita o aprimoramento do raciocínio e das 

habilidades cognitivas dos alunos, e também a cooperação entre eles, além de possibilitar que 

compreendam a natureza do trabalho científico” (p.68). 

Considerando-se a ciência como um empreendimento colaborativo, os estudantes 

devem ser encorajados a raciocinarem coletivamente para chegar a decisões em conjunto 

(FURTAK et al., 2012). Complementado por Borda Carulla (2012), tal dimensão colaborativa 

significa que é fundamental não somente compartilhar materiais e trabalhar em harmonia com 

os pares, como também discutir entre iguais, partilhando ideias, talentos e habilidades para 

atingir algo que não seria possível sem um esforço combinado. 

 Podem existir muitas ideias provenientes de experiências anteriores que são relevantes 

e através da discussão pode ser escolhida uma que será a possível explicação ou hipótese a ser 
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testada (HARLEN, 2012). Nesse processo, os alunos mobilizam os conhecimentos que já têm 

e buscam outros para formular suas hipóteses e propor maneiras de solucionar o problema 

apresentado, devendo argumentar e justificar tais hipóteses (SOUZA et al., 2013). A geração 

de hipóteses deve ser guiada por conceitos, teorias e modelos científicos, de maneira a 

permitir que a investigação cumpra o papel de suportar, revisar ou refutar ideias científicas 

(WINDSCHITL, 2004). 

Para obter êxito na elaboração das referidas situações-problemas, não podemos 

esquecer que, para uma atividade ser considerada investigativa, ela não deve contemplar 

apenas a observação dos fenômenos e manipulação de objetos por parte dos estudantes, mas 

demandar ações de reflexão, discussão, explicação e relato (CARVALHO 2004). Também 

segundo Carvalho (2013), ao propor uma questão-problema, o professor oferece aos alunos a 

possibilidade de raciocinar, cabendo a ele a tarefa de orientar e encaminhar as reflexões dos 

estudantes na construção do novo conhecimento. 

Como apontam Sasseron e Carvalho (2008): 

[...] o ensino de Ciências em todos os níveis escolares deve fazer uso de atividades e 

propostas instigantes, nesse sentido, é necessário, pois, desenvolver atividades que, 

em sala de aula, permitam as argumentações entre alunos e professor em diferentes 

momentos da investigação e do trabalho envolvido. Com problemas investigativos e 

questões reflexivas, esperamos que os alunos teçam hipóteses e planos que auxiliem 

na resolução, bem como discutam sobre as ideias levantadas e outras questões 

controversas que possam surgir (SASSERON e CARVALHO, 2008, p. 7).  

Para apoiar professores na integração da abordagem da ABI, Carvalho e Sasseron 

(1998), em seu livro “Ciências no ensino fundamental: o conhecimento físico”, propõem uma 

estratégia nomeada Sequências de Ensino Investigativas, que podem ser organizada em etapas 

(Quadro 01). Vale destacar que as Sequencias não devem ser compreendidas como um 

modelo de etapas fixas, mas sim, de etapas fundamentais na elaboração de atividades 

investigativas.  

 

Quadro 1 – Etapas das Sequências de Ensino Investigativas  

ETAPAS DESCRIÇÃO 

Apresentação do material e 

problematização 

Pergunta que apresenta a problemática da atividade proposta e 

servirá como base para o desenvolvimento da experimentação. 
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Experimentação e busca por 

responder o “como” e o 

“porque” 

Etapa que possibilita aos alunos reconhecerem como 

resolveram o problema e por que conseguiram resolvê-lo, 

sendo que isso será alcançado a partir das ações manipulativas 

realizadas e os diálogos estabelecidos. 

Sistematização coletiva Momento no qual os alunos em grupo poderão discutir sobre os 

eventos que observaram durante o desenvolvimento da etapa 2 

Sistematização conceitual Apresentação de conceitos por meio de estratégias variadas; 

Avaliação Consiste na produção de um relato, desenho que pode estar 

acompanhado ou não de um texto, no qual o aluno expressará seu 

entendimento acerca de toda a atividade proposta. 

Fonte: Nascimento, 2016 (adaptado de Carvalho e Sasseron, 1998)   

Conforme Zômpero e Laburú (2011) enfatizam, é necessário que os alunos se 

interessem pelo problema a ser investigado, de forma a se sentirem motivados a resolvê-lo. 

As situações propostas vão permitir que os educandos não apenas tenham acesso as 

informações correlacionadas, mas também que construam conclusões a partir de relações 

traçadas entre os dados e as teorias da ciência (TRIVELATO; TONIDANDEL, 2015). Mesmo 

que os alunos não sejam capazes de construir hipóteses com base em conhecimentos 

científicos estáveis, eles devem ser encorajados a fazer previsões com base nas suas 

experiências anteriores e justificá-las, com o objetivo de diferenciá-las de simples palpites 

(BORDA CARULLA, 2012). 

Na proposta metodológica da ABI, segundo Sasseron (2013), os problemas podem ser 

apresentados de diversas formas, desde problemas experimentais, demonstrações 

investigativas, ou problemas envolvendo trabalhos com figuras, textos, gráficos, etc. A 

escolha da forma a ser empregada dependerá dos recursos existentes para a sua realização, 

assim como o que se pretende explorar dentro do assunto específico. 

 
[...] “a leitura de um texto pode ser investigativa tanto quanto um experimento de 

laboratório. Não importa a forma de atividade que venha a aparecer: o essencial é 
que haja um problema a ser resolvido; e as condições para resolvê-lo são muito 

importantes, havendo necessidade de se atentar para que se façam presentes” 

(SASSERON, 2013). 

 

  No desenvolvimento de aulas investigativas deve-se utilizar uma diversidade de 

modalidades didáticas, já que cada situação exige uma solução própria (SCARPA; SILVA, 
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2013). Como afirma Borda Carulla (2012), os conhecimentos e procedimentos usados devem 

não somente ser apropriados aos tipos de questões investigadas, como também acessíveis e 

adequados ao nível de desenvolvimento dos alunos. Isto é corroborado por diversos autores 

que reforçam que o ensino investigativo não deve se limitar ao desenvolvimento de atividades 

práticas experimentais (NASCIMENTO et al, 2017). 

Elemento fundamental a ser considerado na ABI é o desenvolvimento de habilidades 

explicativas e argumentativas. Neste sentido, muitos trabalhos adotam a estratégias P.O.E. 

(predizer-observar-explicar) e P.O.A. (predizer-observar-argumentar), sintetizadas nos 

quadros 2 e 3. São estratégias bastante similares, mas que conforme apontam Erduran e 

Jimenez-Alexandre (2008) o P.O.A., ao evidenciar o aspecto da argumentação, busca reforçar 

a contribuição do desenvolvimento desta habilidade no ensino de ciências. Segundo os 

autores, são contribuições do desenvolvimento de habilidades argumentativas: 1) Desenvolver 

competências comunicativas e o pensamento crítico; 2) Proporcionar a alfabetização 

científica e capacitar os alunos nas habilidades de falar e escrever cientificamente; 3) Inserir 

os estudantes na prática científica, promovendo sua enculturação e o desenvolvimento de 

critérios epistêmicos para avaliar o conhecimento; 4) Desenvolver o raciocínio, 

particularmente no que diz respeito à escolha de teorias ou posições baseadas em critérios 

racionais; 5) Promover o acesso aos processos cognitivos e metacognitivos. 

 

Quadro 2 – Etapas do método P.O.E. 

ETAPAS DESCRIÇÃO 

Preparação Neste primeiro momento, é lançado pelo professor um desafio 

que desperte o interesse e a curiosidade dos alunos, os quais 

podem estar divididos em equipes ou individualmente, 

fazendo-os pensar na busca de uma solução. 

Predizer Os alunos discutem o assunto em questão e através da troca de 

experiências pessoais ou individualmente lançam algumas 

hipóteses sobre o assunto. 

Observar A experiência é realizada pelas equipes ou pelo professor para 

que os alunos possam verificar na prática o fenômeno. 

Explicar Os alunos tentam explicar o fenômeno comprovando ou não a 

hipótese inicial. 

Fonte: Oliveira, 2003 (adaptado) 
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Quadro 3 – Descrição das etapas da estratégia P.O.A. 

ETAPAS DESCRIÇÃO 

PREDIZER Previsão dos resultados de uma atividade e sua justificação. 

OBSERVAR Observação dos resultados e registros detalhados desses resultados. 

ARGUMENTAR Construção de um argumento, ou seja, a construção de um enunciado 

que deve ser justificado ou em outras palavras sustentado em provas.  

REVISÃO DA 

PREDIÇÃO 

Os alunos deverão retornar as suas predições iniciais e a verificarem 

se a mesma foi confirmada ou se foi refutada. Podendo ou não 

reelaborar as suas ideias iniciais. 

Fonte: Medeiros, 2018 (adaptado) 

              A adoção destas estratégias favorecem tanto o caráter investigativo quanto a 

capacidade de tomada de decisão, além de colaborar para a formação do pensamento crítico 

(DE MEDEIROS; DA SILVA; LOCATELLI, 2018; SCHWAHN; SILVA e MARTINS, 

2007). 

Simplificadamente, podemos entender a dinâmica das etapas de uma atividade 

experimental estruturada com base na estratégia P.O.A a partir da Figura 02. 

  
Figura 2 – Etapas da atividade experimental baseada na estratégia P.O.A. (Medeiros, 2018) 

 

Na literatura, é crescente o número de relatos de experiências de atividades baseadas 

na ABI que exploram o potencial das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDIC), como forma de fortalecimento das interconexões entre ensinar, aprender e pesquisar 
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(D SANDE & D SANDE, 2018; TEIXEIRA et al, 2018; COUTINHO, 2017; ADOLFO et al, 

2017; COSTA, 2015 ). Diversos autores apontam que atividades educativas mediadas pelas 

TDIC têm grande potencial para viabilizar esta abordagem educativa, tendo em vista as 

possibilidades de oferecer uma riqueza de bases de informação, diferentes formas de 

representação do conhecimento que viabilizam fatos e fenômenos difíceis de serem 

visualizados ou deslocados para o contexto de ensino, a experimentação sem os riscos da vida 

real como é o caso das simulações e a comunicação entre os diferentes atores do processo 

educativo (GIANNELLA e STRUCHINER, 2010; PRADO et al, 2017). 

As contribuições das TDIC em abordagens ABI no ensino de ciências são discutidas 

por Ramos et al (2010) que destacam seu potencial em relação aos problemas educativos 

recorrentes nesta área: desmotivação para aprendizagem de ciências e descontextualização 

dos conteúdos científicos. 

Em uma revisão da literatura internacional sobre o uso da ABI mediada por TDIC, 

Albuquerque et al (2017) apontam que todos os trabalhos analisados exploram o potencial 

informacional destas ferramentas. De uma maneira geral, as propostas visavam um papel 

ativo dos alunos na coleta, sistematização e análise destas informações, diferente das formas 

usuais centradas no professor como fonte de conteúdo. Muitos trabalhos também exploraram 

Ferramentas de Visualização/Manipulação, apoiando a experimentação virtual ou 

manipulação de modelos e na forma de simulações on-line de fenômenos teóricos ou não 

observáveis. O papel das TDIC como Ferramenta de Comunicação também foi adotado na 

maioria dos trabalhos por meio de interações virtuais com redes de conhecimento fora da sala 

de aula. 

Em uma revisão específica no contexto Brasileiro, nos anais do Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação em Ciências, Prado et al (2019) verificaram que dos 13 trabalhos que 

adotavam abordagens ABI mediadas por TDIC, apenas um era voltado para o ensino de 

biologia. 

De uma maneira geral, as revisões apontam uma crítica a modelos prescritivos e 

transmissivos de ensino de ciências e um avanço para abordagens mais centradas no aluno, 

como a ABI, em que espera-se que estes se envolvam na resolução de problemas em 

processos de investigação. Os artigos reforçam que esta abordagem pode ser potencializada 

por TDIC que facilitam o desenvolvimento de ambientes de aprendizagem ricos voltados para 

a exploração e a descoberta, apoiando os alunos na construção de conhecimento. 

Como desafios centrais, discutem a ainda difícil articulação entre cultura escolar e 

cultura digital. Embora docentes e alunos integrem as tecnologias digitais em suas atividades 
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cotidianas, muitas vezes sua incorporação nas atividades de ensino-aprendizagem ainda geram 

polêmica. 

Ainda hoje, mesmo com toda a difusão das TDIC e as facilidades ao seu acesso, 

podemos verificar que alguns profissionais da educação ainda demonstram resistência em 

adotar esses recursos em sua prática docente. Tal resistência pode ser atribuída a diversos 

fatores, sejam estruturais, tecnológicos e/ou comportamentais (CORÊA; DIAS, 2016 apoud 

BORGES et al, p. 31, 2019). 

Não basta o profissional dominar tecnicamente os recursos; há uma nova exigência 

pedagógica vigente, que é a de saber moldar uma didática própria para que as TDIC  não se 

tornem fins em si mesmas. 

É chave o papel da escola no desenvolvimento de multiletramentos em relação ao modo como 

as TDIC serão utilizadas pelos alunos, porque se almejamos o desenvolvimento do pensamento crítico, 

isso deve estar presente no modo como nos apropriamos da tecnologia no cotidiano, inclusive escolar 

(STRUCHINNER, GIANNELA, 2017; PSICHETOLA, 2018). 

Por fim, devemos ter cuidado ao aplicar as TDIC como mediadoras do processo 

ensino-aprendizado, para que a nossa prática docente não se torne excludente de um público 

menos favorecido digitalmente. Como lembrado por Rossato (2014), embora ascendente, o 

acesso às TDIC ainda não atende à maioria da população e a escola pode atuar 

significativamente na inclusão digital. 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGIA 

 

2.1 Abordagem da Pesquisa 

 

Este trabalho foi desenvolvido por meio de uma investigação de natureza qualitativa 

que buscou se apoiar nos princípios da pesquisa-intervenção (DAMIANI, 2012). As pesquisas 

do tipo intervenção em Educação, em especial as relacionadas ao processo de 

ensino/aprendizagem, apresentam potencial para, simultaneamente, propor novas práticas 

pedagógicas (ou aprimorar as já existentes), produzindo conhecimento teórico nelas baseado 

(DAMIANI, 2012). Em especial, toma como referência trabalhos relatados na literatura que 

discutem a perspectiva do professor como investigador de sua própria prática (LIMA; 

NACARATO, 2009). 

Ao discutirem pesquisas desta natureza, Lima e Nacarato (2009; p. 242) apontam: 

Tais experiências, quando registradas e sistematizadas, podem contribuir 

para que o(a) professor(a) se torne investigador(a) de sua própria prática. 

Suas pesquisas, quando socializadas e (com)partilhadas com outros 

professores, não apenas dão visibilidade àquilo que acontece na sala de 

aula, como também possibilitam que formadores de professores tenham 

acesso aos saberes da ação pedagógica (GAUTHIER et al., 1998,p. 33), 

ou seja, saberes da experiência docente — os quais são de caráter 

particular – que são tornados públicos e “testados através das pesquisas 

realizadas em sala de aula”. Trata-se de uma postura política que 

reconhece o (a) professor(a) como pesquisador(a) de sua prática. 

O protocolo de pesquisa, nº375-18 do grupo III, foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - CEP/HUCFF/UFRJ, em 17 de 

janeiro de 2019, CAEE 02671518.7.0000.5257, do parecer nº3.115.032. 

 

2.2 Contexto do Estudo e Participantes 

 

As sequências didáticas investigativas do ambiente virtual D.N.A. em ação foram 

implementadas com uma turma de 40 alunos do terceiro ano do ensino médio do CIEP 

Brizolão 259 – Profª Maria do Amparo Rangel de Souza, situado no município de Maricá/RJ. 

A escola conta com 49 professores e aproximadamente 578 alunos do Ensino Médio e 

183 alunos dos anos finais (6º ao 9º) do ensino fundamental.  
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A escola possui laboratório de informática e sala de multimídia, ambos com acesso à 

internet. O Laboratório de Informática possui 10 computadores com acesso à Internet e, 

portanto, os professores costumam realizar atividades com os alunos divididos em grupo. A 

disponibilidade de utilização deste espaço se dá mediante o agendamento prévio devido ao 

número de professores interessado em levar as suas turmas. 

         Também se encontra à disposição como ambiente educativo a Sala de Multimídia, na 

qual temos um Datashow, Home Theater e um computador, todos interligados, sendo que o 

PC também se encontra conectado à internet. A sua liberação para utilização pelo professor é 

realizada por meio de agendamento prévio. Mesmo havendo apenas um computador 

disponível, este ambiente pode se tornar viável para a realização de atividades na Web, basta 

apenas de um dispositivo de rede local que permita a conexão entre aparelhos sem fio. 

 As salas de aula possuem quadro branco, que pode ser utilizado em conjunto com 

Datashow móvel. Não há disponibilidade de Internet. 

 Optou-se por trabalhar com uma turma de terceiro ano, tendo em vista o tema das 

sequencias didáticas investigativas desenvolvidas (Biotecnologia), assim como a maior 

maturidade para trabalhar com a abordagem ABI. A turma escolhida contempla alunos da 

faixa etária de 16 a 23 anos. A maioria possui celular com acesso a Internet o que facilitou a 

realização das atividades. 

 

2.3 Procedimentos para o desenvolvimento do Ambiente Virtual D.N.A. em Ação e das 

Sequências Didáticas Investigativas Digitais. 

 

Para orientar o desenvolvimento das atividades educativas, nos baseamos em trabalhos 

dedicados à perspectiva da ABI, especialmente ao modelo de Sequencias de Ensino 

Investigativas de Sasseron e Carvalho (2008) e à abordagem P.O.A. proposta por Medeiros 

(2018). Além disso, tomamos como referência a literatura que discute as potencialidades das 

TDIC em abordagens ABI. 

Para a implementação das Sequências Didáticas, optou-se pelo desenvolvimento de 

um ambiente virtual - o ambiente D.N.A. em ação - a partir dos recursos disponíveis no 

Google sites (https://sites.google.com/view/dna-em-acao). São recursos gratuitos e amigáveis, 

que podem ser facilmente adotados por professores no desenvolvimento de materiais 

educativos. Como apontam Bottentuit Junior & Coutinho (2009): 

https://sites.google.com/view/dna-em-acao


37 
 

Os professores podem usar o Google Sites para criar uma página web de uma turma 

ou disciplina; um site pessoal incluindo os materiais, slides, apontamentos, apostilas, 

tutoriais e vídeos; colocar com outros professores da instituição de ensino, bem 

como em projetos colaborativos entre outros. 

O ambiente D.N.A. (Desvendar, Navegar, Argumentar) em ação tem como finalidade 

oferecer sequências didáticas investigativas que promovam o protagonismo dos alunos e, 

portanto, uma postura ativa, reflexiva e questionadora. Busca apoiar os alunos no 

desenvolvimento de habilidades relacionadas à investigação, tais como: formulação de 

perguntas, raciocínio, interpretação, análise de dados, análise de resultados, suposição de 

hipóteses e argumentação. 

Na versão desenvolvida no contexto deste curso de mestrado, foram implementadas 

duas sequências didáticas, com foco na temática de Biotecnologia: “Filho de três Pais” e “A 

ética por detrás da clonagem”. 

Com base nas recomendações encontradas na literatura, para instigar os alunos, as 

sequências são iniciadas com reportagens disponíveis na mídia, buscando situar os assuntos 

no cotidiano. Nestas duas sequências, são trabalhados conteúdos do currículo de genética do 

terceiro ano, tais como: hereditariedade; código genético; DNA mitocondrial; Fertilização in 

vitro; clonagem; clonagem humana; manipulação do código genético, Bioética; Epigenétina; 

DNA finger print.  O detalhamento do ambiente e das sequências didáticas é apresentado no 

Capítulo de Resultados. 

 

2.4 Procedimentos para a Análise das Sequências Didáticas Investigativas 

 

Foi realizado um estudo piloto, com a apreciação do ambiente virtual DNA em ação e 

as duas Sequências Didáticas Investigativas Digitais. Participaram do estudo três avaliadores: 

um Professor pesquisador da UFRJ especialista em genética, um Professor da Educação 

básica da Rede Estadual do Rio de Janeiro, com experiência no ensino médio (e mestrando do 

PROFBIO) e uma aluna do terceiro ano do ensino médio da mesma escola em que foi 

implementada a proposta, mas de outra turma. 

Cada avaliador recebeu, por e-mail, uma carta convite (Apêndice 1) com as 

orientações e com links para acessar o ambiente D.N.A. em ação 

(https://sites.google.com/view/dna-em-acao) e o formulário (Apêndice 2), com um 

questionário com perguntas semi-abertas de avaliação. 

https://sites.google.com/view/dna-em-acao


38 
 

Os questionários dos professores foram organizados em quatro blocos, contemplando 

questões relacionadas: 1) à clareza e à facilidade de navegação do ambiente; 2) à clareza das 

orientações e etapas de realização das situações-problema; 3) ao conteúdo abordado nas 

situações-problema e 4) às estratégias e potencialidades pedagógicas. Também havia um 

espaço final aberto para sugestões e comentários adicionais. De uma maneira os questionários 

de avaliação possuíam questões similares, mas com algumas especificidades, de acordo com a 

particularidade de cada avaliador (no questionário do professor pesquisador, por exemplo, 

foram incluídas perguntas voltadas para a validação da consistência do conteúdo científico; no 

questionário do professor da educação básica havia perguntas direcionadas para a adequação e 

viabilidade de aplicação em turmas do ensino médio). 

O questionário da aluna foi organizado em três blocos, contemplando questões 

relacionadas: 1) à clareza e à facilidade de navegação do ambiente; 2) à clareza das 

orientações e etapas de realização das situações-problema e 3) ao potencial de aprendizagem. 

No final, havia espaço para sugestões para melhoria do ambiente e comentários adicionais. 

Após a realização do estudo piloto, incorporadas as sugestões realizadas pelos 

avaliadores, as Sequencias Didáticas Investigativas Digitais foram implementadas no contexto 

de uma turma de terceiro ano do ensino médio. 

Para analisar a experiência, foram utilizados o diário de registro do professor-

investigador e os formulários respondidos pelos alunos ao longo das sequências didáticas.  

Vale destacar que inicialmente foi planejado aplicar um questionário de avaliação da 

experiência com os alunos. No entanto, tendo em vista imprevistos no decorrer do estudo, o 

questionário só pôde ser aplicado após o término do TCM. 
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 CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

 

 Neste capítulo serão apresentados a estrutura e os recursos do ambiente virtual  

D.N.A. em ação, assim como das duas Sequências Didáticas Investigativas Digitais, Filho de 

três “Pais” e A ética por detrás da clonagem. Em seguida, serão apresentados os resultados 

do estudo piloto realizado com um professor pesquisador especialista em genética, um 

professor da educação básica e uma aluna do terceiro ano do ensino médio. Finalmente, 

relataremos o momento de implementação das duas sequências didáticas investigativas em 

uma turma do terceiro ano do ensino médio de uma escola situada no município de Maricá, 

destacando-se as principais potencialidades e desafios deste processo.  

 

 3.1 Apresentação do ambiente virtual do D.N.A. em ação 

 Acessando o ambiente virtual D.N.A. em Ação por meio do endereço 

https://sites.google.com/view/dna-em-acao, o aluno será remetido à Página Inicial (Figura 3) 

contendo uma apresentação do ambiente, a descrição das Sequências Didáticas Investigativas 

e um incentivo para começar a navegar pelo site. 

 
Figura 3 – Página inicial do ambiente virtual  “D.N.A. em ação” 

  

A partir do menu da Página Inicial, pode-se ter acesso às áreas: Sinopse (Figura 4), 

com o resumo dos temas das situações problemas, objetivos de aprendizagem e sugestões de 

https://sites.google.com/view/dna-em-acao
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materiais para aprofundamento; Avaliação (Figura 5), com os critérios de avaliação das 

sequências didáticas investigativas digitais; Saiba Mais (Figura 6), com as indicações de 

materiais que estimulam a formulação de novos questionamentos e a novas navegações em 

busca de informações.  

  
  Figura 4 – Aba “Sinopse” das Sequências “Filho de três ‘pais’” e “A ética por detrás da clonagem” 
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   Figura 5 – Aba “Avaliação” com a especificação dos critérios de análise de avaliação das sequências didáticas 

investigativas digitais propostas 
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Figura 6 – Aba “Saiba mais” com indicações de materiais educativos 
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Para acessar as Sequências Didáticas Investigativas Digitais deve-se clicar nos títulos 

correspondentes às sequências: Filhos de três “Pais” e A ética por detrás da clonagem  no 

próprio menu da Página Inicial, conforme indicado na Figura 7.  

 
Figura 7 – Abas das Sequências Didáticas Investigativas Digitais 

 

 As sequências investigativas digitais são divididas nas seguintes partes: Introdução-

Situação-problema – corresponde à página inicial da atividade contendo a situação-problema 

em que os alunos serão convidados a desvendar; Ação I: Começando a desvendar – momento 

em que os alunos reunidos em grupos irão debater e formular uma hipótese inicial para 

explicar a situação-problema apresentada; Ação II: Navegar é preciso! – momento em que os 

grupos serão orientados a navegarem por diferentes sites e recursos da web procurando 

informações sobre a situação-problema que auxiliem sua elucidação; Ação III: Argumentar 

para confirmar ou refutar – momento em que os grupos irão organizar as suas descobertas, 

adotando um formato conceitual que esclareça o assunto abordado na situação-problema, 

podendo confirmar ou refutar a hipótese inicial. Também deverão descrever o percurso 

percorrido durante a sua “navegação”, indicando os materiais que foram mais relevantes e 

comentando a contribuição de cada um deles para a resolução desta última. 

 

Figura 8 – Esquema da divisão das sequências didáticas investigativas digitais 
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A página de introdução da situação-problema e as páginas referentes às AÇÕES (I, II 

e III) apresentam, em destaque, um tempo previsto de permanência para a realização das 

atividades especificadas.   

 

3.1.1 Sequência Didática Investigativa “Filho de três Pais” 

 

 A atividade parte do pressuposto de que os discentes reconhecem que no momento da 

concepção herdamos partes do código genético de nossos pais biológicos, 50% de cada, 

respectivamente. A proposta de questionamento da atividade tem como base a informação de 

uma herança não restrita ao DNA nuclear, mas sim a um DNA encontrado no citoplasma de 

nossas células, mais especificamente, no interior de uma organela citoplasmática. A resolução 

traz consigo não apenas a informação do código genético ao qual nos referimos e a organela 

em que se localiza, mas também relata a importância deste DNA para a identificação de 

indivíduos, assim como a sua utilização para o resgate da história da formação de um povo. 

 Os objetivos pretendidos nesta atividade são: entender o mecanismo de herança 

genética, reconhecer a existência do DNA mitocondrial, compreender que este código não 

participa ativamente na formação do indivíduo, saber que o DNA mitocondrial corresponde a 

uma herança exclusivamente materna e compreender a importância da utilização deste código 

genético no resgate da história da formação de uma população. 

 Na Introdução da Sequência Didática Investigativa “Filho de três Pais” temos a 

apresentação da situação-problema por meio da reportagem Filho biológico de “três 

pessoas”
2
.  Ao final da leitura do texto jornalístico, o aluno tem acesso ao botão “Começando 

a Desvendar”, que o direciona para AÇÃO I, conforme pode ser observado na Figura 9.  

                                                
2
 Fonte: GALLGHER, James. Filho biológico de “três pessoas” nasce na Grécia. BBC News, Brasil,11 abr. 

2019. Disponível em <https://www.bbc.com/portuguese/geral-47892322>. Acesso em: 5 maio 2019 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-47892322
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Figura 9 – Página de Introdução da Sequência “Filho de três Pais” 

 

    Na AÇÃO I (Figura 10), os alunos são incentivados a responderem dois questionamentos 

iniciais, que têm por finalidade estimular o debate sobre a possibilidade de ser gerada uma 

criança com DNA de três pessoas distintas e se a técnica de fertilização in vitro
3
 pode 

realmente auxiliar os casais que desejam ter filhos, mas não o podem por problemas de 

infertilidade. Após a resolução desses questionamentos iniciais, os alunos devem formular a 

                                                
3
 Técnica também conhecida como "bebê de proveta", a Fertilização in vitro (FIV) é um processo em que a 

fertilização dos gametas é feita em laboratório.  

Botão para a 

Ação I 
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hipótese inicial para o fato da técnica de fertilização in vitro, descrita na reportagem, ter 

gerado um bebê com o material genético de três pessoas, construindo, deste modo, a 

argumentação inicial deles a respeito da reportagem apresentada.  

 
Figura 10 – Sequência didática do “Filho de três Pais” – Ação I 

 

 Em seguida, os alunos são convidados a colocar as suas respostas e a sua 

argumentação inicial em um formulário, próprio (Figura 11), criado no ambiente do Google 

Formulários
4
. 

 

                                                
4
Site do Google Formulários: https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/ 

Direciona para o 

formulário da 

Ação I 

 

Direciona para 

Ação II da 

Sequência Filho 

de três Pais 
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Figura 11 – Formulário “Filho de três Pais – Ação I – Começando a desvendar” 

 

 Após a realização da AÇÃO I, os alunos poderão se direcionar para AÇÃO II (Figuras 

12a e 12b). Os alunos serão estimulados nesta página a navegarem pela web em busca de 

informações sobre a situação - problema apresentada na Página Introdução desta sequência 

didática. Nesta página irão encontrar sugestões de vídeos (Canal Perícia – DNA mitocondrial 

Forense e a mãe de todos os humanos; Pró-Criar (fertilização in vitro) e Universidade do 

Porto – Vídeo sobre o nascimento do primeiro bebê filho de três pais) e de sites (Khan 
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Academy – Herança do DNA mitocondrial e cloroplástico e Portal Educação – Química 

Forense e o DNA mitocondrial), que poderão ser utilizados na formulação de sua nova 

argumentação. 

 

 
Figura 12a – Sequência Didática do “Filho de três Pais” – Ação II 

 

Direciona para 

Ação III da 

Sequência Filho 

de três Pais 
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Figura 12b – Sequência Didática do “Filho de três Pais” – Ação II 

 

Na AÇÃO III (Figura 13), os alunos deverão formular uma nova argumentação, que 

poderá confirmar ou refutar a argumentação inicial e descrever o percurso realizado na web, 

indicando recursos utilizados (Figura 14). 

 



50 
 

 
Figura 13 – Sequência Didática “Filho de três Pais” – Ação III 

 

  

 
Figura 14 – Formulário ”Filho de três Pais – Ação III – Argumentar para confirmar... ou refutar” 

 

 

 

 

Direciona para o 

formulário da 

Ação III 
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3.1.2 Sequência Didática Investigativa – A ética por detrás da clonagem 

 

 A proposta desta sequência didática é a de estimular inicialmente um debate a respeito 

da importância da técnica de clonagem, em especial a clonagem humana, que pode ser 

empregada tanto para fins reprodutivos, quanto para terapêuticos. A atividade estimula os 

discentes na busca por informações, auxiliando na formulação e no aprimoramento de suas 

próprias opiniões a respeito dos critérios éticos e sociais envolvidos nesta controversa técnica. 

Além disso, a temática oferece abertura para refletir sobre como apesar dos clones humanos 

serem geneticamente idênticos, podem desenvolver diferenças quando submetidos a 

influências ambientais distintas. 

 Os objetivos pretendidos por intermédio da realização desta atividade são: 

compreender as implicações da técnica de clonagem, em especial a da clonagem humana, 

avaliar os contextos éticos e sociais envolvidos na clonagem humana e refletir sobre as 

possíveis diferenças apresentadas por clones criados sob diferentes influências ambientais. 

 Na Introdução temos o texto introdutório “Para que clonar humanos?”
5
 e a 

reportagem “Barbara Streisand clonou seus dois cachorros: saiba como isso é possível”
6
. Na 

mesma página, os alunos podem iniciar a AÇÃO I, clicando no botão “Comece a 

Desvendar”. 

 
Figura 15 – Texto Introdutório “Para que clonar humanos?” da Sequência Didática - A ética por detrás 

da clonagem 

  

                                                
5
 Fonte: PEREIRA, L. V. Clonagem: da ovelha Dolly às células-tronco. 2 ed. São Paulo: Moderna, 2005 

6
 Fonte: Redação Galileu. Barbara Streisand clonou seus dois cachorros: saiba como isso é possível. Galileu, 

Brasil, 01 de mar. de 2018. Disponível em https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2018/03/barbra-

streisand-clonou-seus-dois-cachorros-saiba-como-isso-e-possivel.html>. Acesso em: 17 de jun. de 2019. 

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2018/03/barbra-streisand-clonou-seus-dois-cachorros-saiba-como-isso-e-possivel.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2018/03/barbra-streisand-clonou-seus-dois-cachorros-saiba-como-isso-e-possivel.html
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Figura 16 – Texto Introdutório “Barbara Streisand clonou seus dois cachorros: saiba como isso é 

possível” da Sequência Didática - A ética por detrás da clonagem 

 

Na AÇÃO I (Figura 17) os alunos são incentivados a responder três questionamentos 

iniciais, que têm por finalidades estimular o debate sobre: os impactos éticos e sociais que os 

avanços na manipulação dos genes podem acarretar, os limites que deveriam ser estabelecidos 

para a manipulação do genoma humano e as razões que poderiam justificar a clonagem de 

seres humanos. Também é encontrada nesta página a situação-problema, na forma de um 

Romance Policial, que visa estimular os participantes a dar início ao processo investigativo. 

 No romance, os alunos são levados a se imaginar no século XXIII, e que nesta era a 

engenharia genética se tornou uma das maiores indústrias criando “cópias” de seres 

humanos. A sociedade foi então se moldando e se desenvolvendo as custa da utilização destas 

“cópias humanas”. Agatta, mulher membro desta sociedade, foi selecionada como “molde” 

para a produção de três clones que seriam distribuídos em diferentes setores para realizarem 

funções já pré-determinadas. As quatro, Agatta e suas “cópias”, vivem de forma distinta 

umas das outras, sem nunca terem se encontrado. No decorrer de alguns anos, Agatta 

juntamente com as suas "cópias" foram convidados a comparecerem a delegacia para 

prestarem depoimentos sobre um caso de assassinato do qual eram suspeitas. A vítima era um 

amigo em comum das quatro mulheres. Sob as unhas da vítima foi coletado material orgânico 

e extraído o DNA para a identificação do suspeito. O exame deu positivo para Agatta e, é 

lógico, para as suas "cópias". 

Os peritos descartaram a possibilidade de identificação por impressões digitais, 

restando apenas à técnica do DNA fingerprint para a identificação do suposto assassino. Eles 

Botão para a 

Ação I 
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acreditam que o crime fora cometido ou por Agatta ou por uma de suas “cópias”. Pois bem 

investigadores, como os peritos podem desvendar este mistério? Como podemos identificar o 

verdadeiro suspeito? Vamos investigadores do DNA em ação! 

 
Figura17: Sequência “A ética por detrás da clonagem” – AÇÃO I 

  

 Após o debate, os alunos são estimulados a elaborarem a sua argumentação inicial a 

respeito de como os Peritos Forenses devem proceder para solucionar o mistério apresentado 

no Romance Policial presente na página da AÇÃO I desta atividade. E, em seguida, deverão 

colocar junto às respostas dos questionamentos iniciais, a argumentação em um formulário 

próprio (Figura 18). 

 

Direciona para 

Ação II da 

Sequência A 

ética por detrás 

da clonagem 

 

Direciona para o 

formulário da 

Ação I 
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Figura 18 – Formulário “A ética por detrás da clonagem - Ação I -  Começando a desvendar”  
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 Na AÇÃO II (Figura 19), os alunos são estimulados a navegar pela web em busca de 

informações, que os auxiliarão na elucidação do caso Na página também pode ser encontrada 

uma sugestão de vídeo (Epigenética: a estranha herança através da memória celular)
7
, uma 

reportagem a respeito de clonagem (Clones para salvar)
8
 e um artigo publicado (Epigenética 

Forense)
9
, que poderão ser utilizados na formulação de sua nova argumentação. 

 

Figura19 – Sequência A ética por detrás da clonagem - AÇÃO II 

 

 Na AÇÃO III (Figura 20)., os alunos irão formular uma nova argumentação, que 

poderá confirmar ou refutar a argumentação inicial e descrever o percurso realizado na web, 

indicando os recursos utilizados (Figura 21). 

                                                
7
 Epigenética: a estranha herança através da memória celular: https://www.youtube.com/watch?v=vfFpudk6Kks 

8
 Clones para salvar: https://istoe.com.br/299425_CLONES+PARA+SALVAR+VIDAS/ 

9
 Artigo: MATOS, Robson Willian de Melo. Epigenética Forense. Acta de Ciência e Saúde, Brasil, v. 2, n. 5, p. 

199-220, 2016.  

 

Direciona para 

Ação III da 

Sequência A 

ética por detrás 

da clonagem 
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Figura 20 – Sequência Didática “A ética por detrás da clonagem” – AÇÃO III 

 

 

 

Direciona para o 

formulário da 

Ação III 
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Figura 21 – Formulário “A ética por detrás da Clonagem - Ação III - Argumentar para confirmar...  ou 

refutar” 
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3.2 Resultados obtidos com a realização do Estudo Piloto 

  

Conforme descrito na metodologia, o ambiente virtual “D.N.A. em ação!” e as duas 

sequências didáticas investigativas foram submetidas à apreciação, por três atores da prática 

educativa: um pesquisador especialista em genética, um professor da educação básica e uma 

aluna do terceiro ano do ensino médio. A seguir, são apresentados os principais resultados 

obtidos neste processo. 

 

3.2.1 Resultados obtidos a partir dos questionários de apreciação respondidos pelos 

Professores 

  

Os questionários dos professores foram organizados em quatro blocos, contemplando 

questões relacionadas: 1) à clareza e à facilidade de navegação do ambiente; 2) à clareza das 

orientações e etapas de realização das situações-problema; 3) ao conteúdo abordado nas 

situações-problema e 4) às estratégias e potencialidades pedagógicas. Também havia um 

espaço final aberto para sugestões e comentários adicionais. De uma maneira os questionários 

de avaliação possuíam questões similares, mas com algumas especificidades, de acordo com a 

particularidade de cada avaliador (no questionário do professor pesquisador, por exemplo, 

foram incluídas perguntas voltadas para a validação da consistência do conteúdo científico; no 

questionário do professor da educação básica havia perguntas direcionadas para a adequação e 

viabilidade de aplicação em turmas do ensino médio). O Quadro 4 apresenta uma síntese das 

respostas dos professores. 

Em relação à clareza e à facilidade de navegação do ambiente, foram analisados os 

seguintes aspectos: dificuldades em compreender a estrutura e navegar pelo ambiente DNA 

em ação, a qualidade da apresentação visual e a presença de erros de navegação. 

  Baseado nos dados obtidos observou-se que nenhum professor participante relatou 

dificuldades em compreender a estrutura e em navegar pelo ambiente do D.N.A. em ação. 

Com relação à apresentação visual, um dos professores considerou a interface do ambiente 

agradável, enquanto outro professor participante escreveu que sentiu falta de imagens para 

ilustrar as situações-problema. 

Por fim, não foram detectados erros de navegação por parte dos professores 

participantes. 

Em relação à clareza das orientações e etapas de realização das situações-problema, 

o Professor especialista apontou a falta da reportagem que origina a ação Filho de três “Pais” 
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e do caso policial, que guia a ação Ética por detrás da clonagem. Já o Professor do Ensino 

Médio considerou as orientações claras e suficientes para a realização das situações-problema. 

No que diz respeito às etapas propostas (Ações I, II e III), o Professor especialista as 

considerou claras e adequadas para a realização das situações-problema, enquanto que o 

Professor do Ensino Médio ressaltou a falta de texto ou algo que pudesse induzir a um 

conflito na Sequência “Ética por detrás da clonagem”. 

No que diz respeito ao conteúdo abordado nas situações-problema, ambos os 

professores concordaram que os conteúdos abordados eram relevantes para o ensino da 

temática Biotecnologia. Com relação à forma como os conteúdos são explorados nas 

situações-problema, o Professor especialista fez algumas considerações no que diz respeito 

aos objetivos formulados (Quadro 4). Sobre os temas apresentados foi apontada a 

conformidade deles com o conteúdo a ser discutido na disciplina de Biologia com alunos do 

Ensino Médio. Por fim, os professores afirmaram não terem detectado equívocos conceituais 

nos conteúdos ou no modo como foram abordados. 

Em relação às estratégias e potencialidades pedagógicas, ambos os professores 

consideraram que as atividades estimulam uma postura investigativa por parte dos discentes, 

os motivam a aprender sobre os temas em questão, e provocam os alunos a "navegarem" pela 

web em busca de respostas para os questionamentos abordados. No que diz respeito aos 

objetivos esperados, o professor especialista apontou que a atividade “A ética por detrás da 

clonagem” possui mais objetivos do que consegue cumprir, mas ressaltou a relevância 

pedagógica do ambiente para o ensino de Biologia na educação básica. Por fim, o Professor 

do Ensino Médio considerou adequado o tempo previsto para a realização de cada uma das 

ações. 

Como sugestões para a melhoria das atividades apenas o Professor Especialista fez a 

ressalva para a utilização de imagens que ilustrassem as reportagens; a possibilidade de 

reduzir os objetivos e deixando os restantes mais focados na ação II e tratar a clonagem e o 

comportamento dos gêmeos univitelinos em referência ao papel da Epigenética.  

E para outros comentários ambos os Professores foram condizentes quanto a 

qualidade do site D.N.A. em ação! e das Sequencias Didáticas Investigativas Digitais. 
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Quadro 4 – Comentários dos professores participantes do questionário a respeito do Estudo 

Piloto 

Questões analisadas Comentários dos professores participantes nos formulários 

Quanto à clareza e à facilidade de navegação do ambiente. 

Pontos positivos Pontos Negativos 

Você teve dificuldades em 

compreender a estrutura e navegar 

pelo ambiente DNA em ação? 

Não tive dificuldade em 

navegar nem entender a 

estrutura da atividade. Gostei 

bastante da forma como ela foi 

dividida. (PE) 

O site é fácil de ser navegado, 
ou seja, a sua estrutura foi 

muito bem montada. (PEM) 

 

Você considera a apresentação 

visual do DNA em ação agradável 

(p.ex.: cores, tamanho das fontes, 

disposição dos elementos etc)? 

Todos os elementos estavam 

harmônicos. (PE) 

Senti falta de algumas imagens para 

representar as situações-problemas. A ideia 

seria quebrar um pouco a parte do texto! 

Mas talvez não seja o objetivo do site, 

chamar atenção para coisas supérfluas. 

(PEM) 

Você detectou algum erro de 

navegação no ambiente (links que 

não funcionam, links que 

direcionam 

para páginas erradas etc)? 

Não houve nenhum erro de link. 

Nenhum erro. 

 

Questões analisadas Quanto à clareza das orientações e etapas de realização das 

situações-problema 

Pontos positivos Pontos Negativos 
As orientações apresentadas na 

Página inicial são claras e 

suficientes para a realização das 
situações-problema? 

Sim. (PEM) Senti falta da reportagem que origina a 

ação filho de três "pais" e do caso policial 

que guiará a ação ética por trás da 
clonagem. (PE) 

As etapas (ações 1, 2 e 3) propostas 

para a realização das situações-       

-problemas são claras e adequadas? 

As ações estão bem claras. (PE) A atividade um está clara e adequada, já a 

ética por detrás da clonagem depende. A 

atividade será dada antes do conteúdo? Se 

for, não deveria ter um texto ou algo que 

pudesse criar um conflito? Se for depois, 

creio que esteja dentro das características 

propostas. (PEM) 

Questões analisadas Quanto ao conteúdo abordado nas situações-problema 

Pontos positivos Pontos Negativos 
Você considera os conteúdos 

abordados relevantes para o ensino 

da temática Biotecnologia? 

Ambos os assuntos estão ligado 

à genética molecular, cerne da 

Biotecnologia (PE) 

Totalmente. (PEM) 

 

Você acredita que a forma como os 

conteúdos são explorados nas 

situações-problema corresponde 

aos objetivos formulados 

(apresentados no tópico 

Conclusão)? 

Creio que sim. (PEM) A ação filho de três "pais" está bem 

completa. Entretanto a ação ética na 

clonagem está com muitos tópicos a serem 

abordados. Por 

exemplo, não fica claro o papel da 

epigenética na atividade, nem a diferença 

entre clonagem terapêutica e reprodutiva. 

Além disso, os gêmeos são "clones" 
naturais, mas o uso deles no caso policial 

não faz o vínculo direto com o processo de 

clonagem em si feita em laboratório. 

Entretanto gosto de como o último objetivo 
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"Raciocinar sobre as possíveis diferenças 
apresentadas por clones criados sob 

diferentes influências ambientais" consegue 

fazer o link entre os clones naturais e a 

diferença de comportamento dos indivíduos 

caso 

que já é visto na clonagem de cachorros. 

(PE) 

 

Você detectou algum equívoco 

conceitual nos conteúdos, ou na 

maneira como foram abordados nas 

situações-problema (seja na sua 

apresentação, seja síntese 
apresentada no tópico de Sinopse 

ou nos demais recursos do 

ambiente)?  

Não detectei problemas. Achei 

os vídeos e textos ótimos. (PE) 

Fiz uma leitura bastante 

superficial em relação aos 

conceitos. Nessa leitura não 
observei nenhum erro. (PEM) 

 

Os temas abordados estão em 

conformidade com o que os 

estudantes devem aprender na 

disciplina de Biologia no terceiro 

ano do Ensino Médio? 

Totalmente. (PEM)  

Questões analisadas Quanto às estratégias e potencialidades pedagógicas 

Pontos positivos Pontos Negativos 
As atividades estimulam uma 

postura investigativa? 

Considero que as atividades são 

bem interessantes e devem sim 

gerar interesse dos discentes. 

(PE) 

Creio que sim 

 

Você acredita que os alunos se 

sentirão motivados a aprender sobre 

os temas em questão? 

Como dito acima, considero os 

temas bastante interessantes. 

(PE) 

Acredito que as situações-

problemas sejam o suficiente 

para gerar um conflito 

cognitivo. (PEM) 

 

As atividades estimulam os alunos 

a "navegarem" pela web em busca 

de respostas para os 
questionamentos abordados? 

Considero que sim. (PE) 

Tudo leva a crer que sim. 

(PEM) 

 

Você acredita que as ações e 
questionamentos propostos ajudam 

os alunos a alcançarem os objetivos 

pretendidos pelas atividades? 

Novamente considero que a 
ação ética na clonagem tem 

mais objetivos do que a 

atividade se propõe a responder. 

(PE) 

Sim. (PEM) 

 

Você considera que o ambiente 

possui relevância pedagógica para o 

ensino de biologia na educação 

básica? (PE) 

Considero nesse ambiente de 

instigar os alunos a 

responderem perguntas 

relacionados a temas do 

cotidiano podem sim aumentar 

o interesse pela biologia e pelo 

método científico como um 

todo. 

 

O tempo previsto para a realização 

de cada uma das ações é suficiente? 
(PEM) 

Creio que sim! Depende da 

divisão de tarefas do grupo, o 
controle de sala do professor, 

leitura dos alunos etc 
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Questões analisadas Questões Gerais 

Você possui sugestões para a 

melhoria das atividades? 

Não se é possível, mas se fosse seria interessante disponibilizar a reportagem 

da ação I e o caso da ação II. A ação I: filho de três "pais" está completa em 

minha opinião. A ação II poderia ser enxugada nos seus objetivos e ser mais 

focada. Ou realmente tratar de clonagem ou comportamento dos gêmeos (onde 

a epigenética teria um papel mais importante). Fora isso considero a atividade 

muito boa e instigante. Fico na torcida para que os alunos apreciem! (PE) 

Nenhuma (PEM) 

Outros comentários. Só reforçar meus parabéns pelo projeto. (PEM) 

O trabalho ficou muito bom e creio que os alunos gostarão das atividades. 

(PEM) 

 

3.2.2 Resultados obtidos a partir do questionário de apreciação respondido pela Aluna 

 

 O questionário da aluna foi organizado em três blocos, contemplando questões 

relacionadas: 1) à clareza e à facilidade de navegação do ambiente; 2) à clareza das 

orientações e etapas de realização das situações-problema e 3) ao potencial de aprendizagem. 

No final, havia espaço para sugestões para melhoria do ambiente e comentários adicionais. 

Quanto à clareza e à facilidade de navegação no Ambiente, a aluna indicou não ter 

sentido dificuldades. Com relação a interface, considerou a apresentação visual do ambiente 

agradável. Ela também não detectou nenhum erro de navegação no ambiente. 

Quanto à clareza das orientações e etapas de realização das situações problema, a 

aluna avaliou todos os itens positivamente. 

 Quanto ao potencial de aprendizagem, a aluna indicou ser gratificante conseguir 

realizar a atividade e entender o assunto. Também ressaltou a importância de navegar na web 

para poder responder às questões apresentadas nas sequencias. Finalmente, comentou que 

considerou este tipo de atividade educativa melhor do que as que está acostumada. 

O quadro 5 apresenta uma síntese das respostas da aluna. 

 
Quadro 5– Comentários da Aluna do terceiro ano do Ensino Médio participante do questionário a 

respeito do Estudo piloto 

Questões analisadas Comentários da Aluna participante no formulário específico 

Quanto à clareza e à facilidade de navegação do ambiente. 

Pontos positivos Pontos Negativos 
Você teve dificuldades em 

compreender a estrutura e 

navegar pelo ambiente DNA em 

ação? 

Foi tudo normal.  

Você considera a apresentação 

visual do ambiente agradável 

(p.ex.: cores, tamanho das fontes, 

disposição dos elementos etc)? 

Para mim foi tudo ótimo.  

Você detectou algum erro de 

navegação no ambiente (links que 

 Eu não consegui entrar por um dia no 

site, era dia de domingo aí já não sei 
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não funcionam, links que 
direcionam para páginas erradas 

etc)? 

se influencia. 
 

 

 

 

 

Questões analisadas Quanto à clareza das orientações e etapas de realização das 

situações-problema 

Pontos positivos Pontos Negativos 
As orientações apresentadas na 

Página inicial são claras e 

suficientes para a realização das 

situações-problema? 

Me ajudou demais.  

As etapas (ações 1, 2 e 3) 

propostas para a realização das 

situações-problemas são claras e 

adequadas? 

Ótimas super ajudaram para 

formular minhas respostas 

 

Você conseguiu compreender o 

que precisa ser feito para 
desvendar as situações-problema? 

Consegui entender perfeitamente.  

Questões analisadas Quanto ao potencial de aprendizagem 

Pontos positivos Pontos Negativos 
Você percebeu alguma diferença 

entre a proposta desta atividade e 

aquelas que você costuma fazer em 

sala de aula? 

Sendo direcionada com os passos 

1,2 e 3 consegui mais 

organizadamente me encontrar 

no assunto. 

 

Você se sentiu estimulado a 

realizar uma atividade como esta? 

Foi gratificante conseguir realizar a 

atividade e entender o assunto. 

 

As atividades estimulam os alunos 

a "navegarem" pela web em busca 
de respostas para os 

questionamentos abordados? 

Ainda mas quando pede "onde nós 

vimos o acontecido ou aquela 
notícia,o link" assim nos 

encontramos e procuramos com 

mais atenção ao falar para mostrar 

o correto. 

 

Você teve alguma dificuldade em 

navegar pela internet em busca de 

informações referentes aos temas 

das atividades? 

Achei tudo certinho.  

As sugestões apresentada na Ação 

II foram válidas para a realização 

da última etapa das atividades? 

Me deu ideias para que eu 

conseguisse formular algo com 

fundamento. 

 

A página “Saiba mais” estimula o 

aluno a realizar novos 

questionamentos e buscar mais 

informação na web? 

É meio que uma curiosidade.  

Questões analisadas Questões Gerais 

Você possui sugestões para a 
melhoria das atividades? 

Não, pois com esse básico eu consegui me encontrar, entender, formular e 
concluir. 

Outros comentários. Achei ótimo muito melhor que a outra maneira de fazer a atividade. 

 

 Com a análise dos questionários verificou-se que, de uma maneira geral, o Ambiente 

D.N.A. em ação e, em especial as duas sequências didáticas investigativas estão bem 

estruturadas e possuem potencial pedagógico para serem adotadas no ensino de genética, no 

contexto do ensino médio. 
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 As sugestões indicadas pelo professor especialista foram incorporadas ao Ambiente do 

D.N.A. em ação. Após a nova organização do ambiente, este foi colocado em prática com a 

turma selecionada para participar da pesquisa. 

 

3.3 Resultados obtidos com a implementação das Sequências Didáticas Investigativas 

Digitais no contexto de uma Escola de Ensino Médio de Maricá 

 

As duas sequências digitais investigativas foram realizadas durante as aulas de 

Biologia no Ciep Brizolão 259 – Professora Maria do Amparo Rangel de Souza, situada 

no município de Maricá/RJ, em uma turma de 40 alunos do terceiro ano do ensino médio.  

A proposta inicial deste trabalho era apresentar e aplicar as sequências didáticas no 

Laboratório de Informática, mas, tendo em vista questões infraestruturais, como a falta de 

acesso à Internet, as sequências didáticas investigativas digitais investigativas foram 

realizadas na Sala de Multimídia. 

 Chegando a Sala de Multimídia, os discentes, foram solicitados a se dividirem em 

grupos de no máximo cinco alunos cada. Como nesta sala há poucos equipamentos, os alunos 

utilizaram seus celulares para realizar as atividades (com wifi da escola).  

Foi utilizado o Datashow para apresentar o ambiente D.N.A. em Ação. Ele foi 

utilizado como um recurso para explicar as instruções de navegação das páginas e demais 

dúvidas, que pudessem ocorrer no curso da atividade. 

 Cada sequencia foi implementada em uma realizada em dias alternados, cada uma 

destas aulas tem dois tempos de cinquenta minutos (1h 40min), sendo, portanto, necessárias 

duas aulas dentro do período de duas semanas consecutivas. No primeiro dia foram realizadas 

as duas primeiras etapas da sequência didática intitulada “Filho de três Pais”, com a turma 

dividida em 11 grupos (Figura 21). Diante de alguns imprevistos operacionais e da 

necessidade de maior orientação sobre a dinâmica das atividades, não houve tempo suficiente 

para a realização da terceira etapa em sala de aula. Os alunos a realizaram à distância. 
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                Figura 22 – Dois grupos reunidos no primeiro dia da sequência didática “Filho de três pais” 

 

Já no segundo dia foram realizadas as três etapas da sequência “A ética por detrás da 

clonagem” com 09 grupos de alunos (Figura 22).  

 
Figura 23 – Grupos reunidos no segundo dia para a realização da sequência didática “A ética por detrás 

da clonagem” 

 

Em ambos os dias os alunos se mostraram receptivos e animados em realizar as 

sequências didáticas investigativas digitais.  

 

3.3.1 Desafios e potencialidades do uso pedagógico das TDIC 

  

A integração de TDIC no ensino é um processo permeado por diferentes desafios. 

Esses desafios estiveram presentes logo no início da implementação da atividade no 

laboratório de informática com a quantidade insuficiente de computadores e a falta de acesso 

à Internet, mostrando como a implementação de atividades com TDIC não depende apenas do 

professor. Esse é um aspecto relevante de ser abordado para superar percepções associadas a 

uma suposta resistência docente, no que diz respeito ao uso de tecnologias em sala de aula 

(PISCHETOLA, 2018; STRUCHINER; GIANNELLA, 2017). Nesse contexto, é possível 
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visualizar como os processos de incorporação das TDIC são permeados por fatores culturais, 

infraestruturais, burocráticos e pedagógicos (PEIXOTO, 2015; PISCHETOLA, 2018; 

STRUCHINER; GIANNELLA, 2017).  

Algumas mudanças foram necessárias para superar os obstáculos. A primeira foi a 

solicitação pelo docente à escola para os alunos acessarem o wifi da instituição via seus 

dispositivos móveis, que foi o recurso tecnológico utilizado para dar conta da falta de 

computadores para todos os estudantes. A incorporação dos celulares pelos alunos teve boa 

receptividade, assim como podemos notar o fácil manuseio deles para executar as tarefas. 

Podemos observar  como o site foi de fácil acesso e a navegação tranquila por intermédio 

destes dispositivos segundo os alunos, inclusive, no preenchimento e no envio dos 

formulários destinados à resolução das sequências didáticas investigativas digitais. As 

vantagens do emprego deste recurso tecnológico nas aulas, segundo Sena e Burgos (2011), se 

referem ao fato de ser popular, de fácil acesso, com o custo relativamente baixo (dependendo 

do que se pretende fazer – mesmo quando em comparação com livros, iphone ou tablet) e 

prazeroso para o estudante. 

O atraso por causa desses imprevistos levou a perda de parte do tempo previsto para a 

realização da primeira atividade intitulada “Filho de três Pais”, a Ação III – Argumentar para 

confirmar... ou refutar, que foi realizada a distância, posteriormente, para conseguir concluir o 

cronograma  dentro do tempo estimado.  Apesar do obstáculo, o mesmo serviu para verificar, 

que há a possibilidade de realizar a mesma atividade à distância, já que os grupos 

preencheram o formulário específico e o encaminharam no tempo determinado. O imprevisto 

mostrou como a utilização das TDIC no ensino de Biologia pode permitir aos (...) alunos o 

acesso à informação em qualquer tempo, independentemente dos limites impostos pelos 

espaços geográficos [...]” (SCHLEMMER, 2005, p. 29). 

Nesse sentido, é importante perceber a necessidade de desenvolver atividades de 

acordo com o contexto em que os atores do processo educativo estão inseridos, porque  esse é 

um dos cuidados que torna possível a incorporação das TDIC na Escola atendendo aos 

objetivos pedagógicos estabelecidos.  

É preciso compreender que as TDIC são criadas dentro de uma cultura, que vai incidir 

sobre os usos e práticas sociais dos sujeitos sobre elas (PEIXOTO, 2015; PISCHETOLA, 

2018; STRUCHINER; GIANNELLA, 2017). Essa reflexão é fundamental para se afastar de 

uma concepção de tecnologia instrumental e determinista, que contribui com abordagens 

tecnofóbicas e tecnofílicas (PISCHETOLA, 2018; STRUCHINER; GIANNELLA, 2017).  
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Acreditamos que o ambiente virtual DNA em ação configura-se como um espaço 

oportuno para o desenvolvimento de multiletramentos fundamentais na aprendizagem das 

ciências. Isto porque busca oferecer ferramentas de análise, investigação, contribuindo no 

processo reflexivo, na construção do conhecimento e, deste modo, no desenvolvimento do 

pensamento crítico.  

Na implementação da atividade pudemos ver o estranhamento dos alunos em relação 

às dinâmicas propostas, tendo em vista como estão habituados a outro modelo de ensino, em 

que têm pouca autonomia sobre o seu processo educativo. A proposta das Sequências 

Didáticas Investigativas Digitais disponibilizadas no Ambiente Virtual D.N.A. em Ação 

atraiu a atenção dos alunos, despertando o interesse destes em tentar chegar à resolução das 

situações-problemas. A maioria dos estudantes conseguiu desvendar os casos propostos, 

demonstrando que compreenderam  as explicações das etapas das sequências didáticas. Tais 

elementos que se refletiram na busca de informações na web pertinentes e na elaboração da 

argumentação fundamentada para solucionar o caso apresentado. 

Vale ressaltar que os alunos demonstraram, em ambas sequências didáticas 

investigativas, desenvoltura em percorrer as suas etapas e domínio na navegação em 

ambientes virtuais. Isto pode ser um reflexo do fato de que os jovens de hoje passam boa parte 

do dia assistindo à televisão, na internet e jogando games. (MATTAR, 2010, p.110 citado por 

MAIA, 2011). 

De uma forma geral, os alunos se mostraram interessados em procurar os conteúdos 

em seus sítios oficiais para lerem no formato original, como no caso da reportagem 

apresentada na sequência didática Filho de três “Pais”.  Os alunos durante a busca encontram, 

inclusive, a reportagem
10

, que trata do nascimento da primeira criança com a utilização da 

técnica de fertilização in vitro exposta na própria sequência didática. Além disso, ressaltamos 

que o vídeo sugerido para ilustrar o mecanismo de Epigenética (Epigenética: a estranha 

herança através da memória celular) despertou a atenção dos alunos sobre o processo de 

modificação do nosso DNA, assim como as sugestões indicadas na Página Saiba Mais com 

leituras e indicações de filmes, que foram comentados por eles nas aulas seguintes. 

Nesse contexto, as Tecnologias Digitais aliadas as metodologias ativas apresentaram-

se como uma proposta para lidar com os desafios impostos pelo ensino tradicional e abrir 

caminho para um ensino mais dinâmico, em que o aluno seja o protagonista do seu próprio 

aprendizado (ALBUQUERQUE, SANTOS, GIANNELLA, 2017). Potencializaram a ABI, 

                                                
10

 (EL PAÍS, 28 de set de 2016) – Nasce um bebê pela nova técnica de “três pais genéticos” 
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ampliando o acesso à informação, fortalecendo o exercício de investigação e as possibilidades 

de construção de um ambiente colaborativo e problematizador para lidar com os desafios do 

campo, como a complexidade, a dificuldade de abstração e a falta de contextualização (DE 

LIMA; NETO; STRUCHINER, 2018).  

Por fim, é necessário recordar que não há garantias em relação ao emprego das TDIC 

no Ensino, mas possibilidades, porque é um processo permeado por diferentes variáveis das 

quais não temos controle para assegurar resultados. Nessa atividade, podemos dizer que 

tivemos um bom retorno dos alunos, mesmo diante dos percalços apontados, mas é 

importante lembrar, que cada escola apresenta um contexto diferente, que deve ser levado em 

consideração na implementação das atividades educativas. 

 

3.3.2 Desafios e potencialidades da implementação da abordagem da Aprendizagem Baseada 

em Investigação 

 

Em relação à primeira sequência didática investigativa, observou-se que de uma 

maneira geral, os grupos aprimoraram suas explicações no percurso da atividade. Como era 

esperado, como os alunos não tinham, pelo menos durante as aulas de biologia, tido contato 

com os conteúdos relacionados a sequência Filho de três “Pais”, não souberam elaborar 

explicações na AÇÃO I, ou estas se pautavam em explicações pouco elaboradas, conforme 

podemos observar no trecho abaixo:  

“É possível, mas também é arriscado. O casal deveria ter a consciência do risco que 

teria” (GRUPO G) 

 

 “Sim, será possível gerar uma criança possuindo as características do código 

genético de três pessoas diferentes, onde predominará os genes dominantes de cada 

um, assim, sendo "eliminado" os genes recessivos” (GRUPO R) 

 

“Há possibilidade, material genético das três pessoas. São composta pelo 

espermatozóides do pai, pelo óvulo da mãe e óvulo da doadora. Fazendo fertilização 
in vitro, o espermatozóide do pai fecundou o óvulo da doadora, e tem o código 

genético dos 3 pois o bebê foi gerado no corpo da mãe "biológica"” (GRUPO H) 

 

Com a realização da sequência a partir do debate com professor e colegas e, 

especialmente, com a exploração dos recursos disponíveis no ambiente, alguns grupos ainda 

apresentaram dificuldades na elaboração de suas argumentações para a situação-problema, 

presentes nos trechos a seguir: 

De acordo com a pesquisa que fizemos, a fertilização in vitro pode sim fazer uma 

criança nascer com 3 genes diferentes, Porque tem muitas mulheres e homens tem 

problemas com a fertilidade, Os médicos tiraram o núcleo de um óvulo saudável de 

uma doadora e introduziu em um óvulo da mãe do bebê, o espermatozóide do pai foi 
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introduzido e fecundou o óvulo, impedindo assim até que algumas doenças 

degenerativas fatais afetem a criança...assim sendo nasce saudável!. (GRUPO X) 

 

 Um casal que possui infertilidade, ou problemas relacionados à reprodução, podem 

ver essa situação como uma solução . Suponhamos que uma mulher seja infértil, por 

mais que tenha tentado por diversas vezes dar a luz a uma criança jamais conseguiu, 

tendo uma terceira pessoa ( uma mulher voluntária ) que conceda óvulos férteis para 

assim sendo unido ao espermatozóide do homem que deseja ter um filho, daria a 

este casal uma solução, sendo assim, ocorreria a tão deseja gravidez e o nascimento 

de uma criança.(GRUPO Y) 

 

As dificuldades percebidas neste primeiro dia de atividade podem ter sido geradas, 

além dos motivos citados anteriormente, também pelo pouco tempo que os alunos tiveram 

para aprofundar suas reflexões, tendo em vista que só dispunham de um tempo de aula para a 

resolução das questões norteadoras, apresentadas na Ação I – Começando a desvendar, da 

primeira atividade, se dedicando mais a estas questões norteadoras do que propriamente na 

elaboração da argumentação inicial. Também por estarem ansiosos em desvendar logo a 

situação-problema para saberem o seu desfecho. E da preocupação com a “nota” atribuída à 

atividade que integrará a sua média bimestral.  

 No segundo dia, os grupos se apresentaram mais centrados na atividade e como 

diferencial, optei em fazer um debate prévio, utilizando como base as questões norteadoras 

presentes na Ação I, e, em seguida, propus a resolução da situação-problema também 

presente nesta mesma ação. Desta forma, percebi que os alunos não apresentaram na 

formulação da argumentação inicial muitos equívocos conceituais, pelo menos em três 

grupos, refletindo uma melhora na elaboração das argumentações em comparação a AÇÃO I 

na atividade anterior, conforme pode ser exemplificado no trecho abaixo:  

Pelas suas personalidades, por ter sido criadas em ambientes diferentes e tido 

educação diferentes”; (GRUPO X) 

 

“Este caso policial pode ser desvendado investigando as suspeitas com perguntas 

objetivas e investigar o álibi de cada "Agatta"; (GRUPO Z) 

 

 “Uma das hipóteses e verificar o convívio da Agatta e de suas cópias, pois elas não 
vão ter as mesmas atitudes na sociedade (GRUPO D) 

 

 O tempo utilizado para os debates e a para a navegação pela web possibilitou uma 

melhora substancial nas argumentações finais, permitindo que os alunos confirmassem ou 

refutassem as suas argumentações iniciais. 

Fazendo um exame de DNA mais detalhado, Porque ao longo da vida de Agatha e 

dos clones. Algo pode ter alterado o material genético delas, Podendo identificar o 

assassino, a epigenética pode ser estudada, Obtendo assim uma resposta sobre qual 

das 4 Cometeu o crime”; (GRUPO X) 

 

 “Continuamos com a hipótese da ação 1, porém achamos uma segunda alternativa 
mais eficaz para descobrir quem é a assassina. Com base nos estudos epigenéticos 

eles podem identificar tipos de tecidos que eles já tinham achados”; (GRUPO D) 
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Gostaria também de destacar que durante a “Ação II – Navegar é preciso” de ambas 

as atividades, alguns alunos tentaram utilizar o tempo para acessar outras informações não 

correspondentes com a atividade e até mesmo as suas redes sociais. Desse modo, o docente 

pediu aos estudantes que direcionassem a atenção deles para a atividade proposta. Esse 

comportamento dos alunos traz algumas reflexões de Machado (2010) citado por Oliveira; 

Melo (2013), as quais mencionam o alto índice de dispersão, que os aparelhos podem causar e 

o envolvimento com outras atividades diferentes das pedagógicas.  

 Nesta etapa também percebi que o fato dos alunos disporem apenas de um tempo de 

aula para aprofundar suas reflexões e finalizar as Ações II de cada sequência didática sobre as 

situações-problema apresentadas, restringiu a pesquisa dos alunos à indicação de materiais 

presentes no Ambiente Virtual, como pode ser visto nos trechos abaixo. Esse comportamento 

dos alunos é compreensível, considerando o tempo disponível para realizar a atividade e a 

preocupação dos mesmos com suas notas.   

“Nossa hipótese foi construída de maneira livre e sem fatos concretos. Após a 

hipótese ser concluída vimos o seguinte vídeo11.  Com base no mesmo, publicado 

pela universidade do porto, conhecida pelos seus estudos de excelência em Portugal, 

criamos uma base argumentativa concreta com fatos concretos.” (GRUPO A) 

 

“Usamos todos os vídeos indicado. E estudamos sobre para achar conclusões das 

pesquisas. Esse foi um dos sites que usamos para a pesquisa também!”12  
(GRUPO 

R)
 

 

“(...)Tiramos essas conclusões em bases nas pesquisas dos sites indicados por vc e 

por esse site que "comprova" a resposta acima13. (GRUPO Y) 
 

“Foi tirado do vídeo do rato”. (GRUPO W) 

 

“Encontramos as respostas nos materias já anexado no site, principalmente no PDF 

sobre Epigenética Forense. O vídeo também nos ajudou muito a entender que os 

fatores externos podem influenciar na leitura das proteínas pelo organismo”. 

(GRUPO Y) 
 

“Tiramos algumas ideias da sugestão do artigo: Epigenética Forense14” (GRUPOD) 

 

Diante do fato relatado, posso antecipar aqui a sugestão de estimular os alunos a 

acessarem outros materiais e recursos durante a AÇÃO II, que contribuam no processo de 

                                                
11

 https://youtu.be/YWhPmMpUvw4 
12

https://pt.khanacademy.org/science/biology/structure-of-a-cell/tour-of-organelles/a/chloroplasts-and-

mitochondria” 
13

https://www.otempo.com.br/interessa/sa%C3%BAde-e-ci%C3%AAncia/beb%C3%AA-de-tr%C3%AAs-pais-

diferentes-nasce-pela-primeira-vez-na-gr%C3%A9cia-1.2166878 Acessado em: 26 de junho de 2019 
14

 http://www2.ls.edu.br/actacs/index.php/ACTA/article/download/144/134>. Acesso em: 17 de jun. de 

2019 

https://pt.khanacademy.org/science/biology/structure-of-a-cell/tour-of-organelles/a/chloroplasts-and-mitochondria
https://pt.khanacademy.org/science/biology/structure-of-a-cell/tour-of-organelles/a/chloroplasts-and-mitochondria
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investigação. Mas cabe ao profissional elaborar estratégias que ajudem a tornar isso possível, 

tendo em vista a questão do tempo imposta pelo currículo. 

A fim de melhor ilustrar a participação dos grupos durante os dois dias de atividades, 

foram selecionados três casos representativos de cada sequência didática investigativa digital 

para exemplificar o percurso na elaboração das argumentações. Desse modo, os casos 

selecionados foram identificados como Grupo D, Grupo N, Grupo A,GRUPO T e GRUPO U.  

Para a seleção dos casos representativos estabeleceu-se que seria utilizado três grupos 

de cada sequência didática investigativa, que ilustrassem: um caso com dificuldade na 

elaboração da argumentação e realização da sequência didática investigativa, um caso com 

uma argumentação parcialmente construída, não atendendo a todos os itens necessários para 

a resolução da situação-problema e um caso com uma argumentação bem formulada e 

fundamentada, que permitisse confirmar ou refutar a argumentação inicial.  

Na sequência didática investigativa “Filho de três Pais” foram identificados três casos 

que obedeciam aos critérios de seleção e foi feita a análise da argumentação de cada caso 

individualmente. (Quadro 6). 

 

Quadro 6 – Casos representativos da Sequência Didática “Filho de três Pais” 

Grupos Ação I 

Começando a desvendar. 

Ação III 

Argumentar para confirmar... ou refutar. 
Grupo D E verdade pois a ciência está evoluindo 

cada vez mais. 

 

Continuamos com a mesma hipótese, pois muitas 

pessoas procuram a fertilização in vitro para poder 

construir suas famílias, já que a mulher ou o homem 

podem ser infértil ou ter alguma doença que passe 

para a criança fazendo com que ela venha a óbito, 

como no vídeo que a mãe tinha uma doença 

rara,fazendo com que seus filhos morreram com 

meses de vida, optaram em fazer uma fertilização in 
vitro com uma doadora, ficando assim um filho com 

três pais biológicos, que deu certo. 

Análise da 

argumentação 

A argumentação se fundamenta em 

uma “verdade absoluta” dos fatos 

científicos divulgados. 

Argumentação não condiz com o objetivo de 

identificar a origem do terceiro código genético e 

a sua localização na célula. 

Aluno N Sim consiste em utilizar o 

espermatozóide do pai, o óvulo da mãe 

e a mitocôndria de uma doadora. Por 

isso a criança é concebida com o DNA 

de três pessoas.  Existem várias 

maneiras de fazer essa combinação de 

DNAs o procedimento realizado que 

resultou no bebê foi a transferência 
mitocondrial. Assim, o núcleo do óvulo 

da mãe foi inserido no óvulo de uma 

doadora saudável, cujo núcleo foi 

removido. O óvulo resultante, com 

DNA nuclear da Mãe e DNA 

mitocondrial da doadora, foi então 

fertilizado com o esperma do pai. 

Então novamente eu concordo com a fertilização em 

vidro Essa técnica de fertilização é usada para 

prevenir as doenças mitocondriais, provocadas por 

defeitos genéticos transmitidos pela mãe. 



72 
 

Análise da 

argumentação 

Nesta argumentação menciona a 

mitocôndria como fonte do terceiro 

código genético, mas não faz a sua 

associação com o óvulo da doadora. 

Reforça a ideia de prevenção de determinadas 

doenças genéticas transmitidas através do DNA 

Mitocondrial, mas continua sem correlaciona-lo 

como herança exclusiva materna, presente no 

óvulo. 

Grupo A A fertilização in vitro pode gerar um 

bebê em casos em que exista a 

infertilidade em por exemplo a mulher 

em um casal. O bebê pode nascer com o 

material genético de três pessoas, pois o 

DNA da mãe e adicionado ao óvulo da 

doadora que é fértil, com isso, após 
introduzir o espermatozóide o óvulo 

conta com o DNA de três pessoas. 

A nova hipótese é baseada no vídeo que fala que o 

núcleo é retirado da mãe biológica e vai para o óvulo 

da doadora. O núcleo da doadora é retirado mas 

mesmo assim algumas mitocôndrias continuam lá. E 

daí vem o material genético de três pessoas somado 

ao esperma do pai. 

Análise da 

argumentação 

A argumentação não reflete o que é 

solicitado na atividade, sendo confusa 

em sua elaboração. 

A nova argumentação refuta a anterior e 

soluciona a investigação ao confirmar a origem do 

terceiro código genético. E se apresenta 

fundamentada em um vídeo fornecido na Ação II 

desta atividade. 

 

Na sequência didática investigativa “A ética por detrás da clonagem”, foram 

identificados três casos correspondentes aos critérios de seleção e realizada a análise 

individual de suas argumentações (Quadro 7). 

 

Quadro 7 – Casos representativos da Sequência Didática “A ética por detrás da 

clonagem” 

Grupos Ação I 

Começando a desvendar. 

Ação III 

Argumentar para confirmar... ou 

refutar. 
Aluno N Então podemos afirmar que foi uma das cópias de 

agatta. porque elas são clones geneticamente iguais 

mas cada uma ter sua personalidade então podemos 

afirmar que foi alguma cópia maléfica 

Podemos afirmar que o grande culpado e os 

cientistas Querendo substituir seres 

humanos por clones perfeitamente perfeito 

sendo que não podem controlar a mente dos 

clones 

Análise da 

argumentaç

ão 

A estruturação da argumentação não condiz com 

o esperado para solucionar o caso policial. 

Nesta nova argumentação verifica-se 

apenas uma crítica quanto a prática da 

clonagem, ao culpar os cientistas pelo 

crime. 

Grupo T Como elas vivem de forma distinta, podem ter a 

aparência diferente por mudanças artificiais como 

cabelo pintado, corpo diferente, e através de 

câmeras do lugar ou próximas ao local essas 

características podem ser vistas. 

Através de amostras de DNA e fazendo 

estudos epigenéticos é possível fazer a 

distinção dos clones e ver qual delas 

cometeu o assassinato. 

Análise da 

argumentaç

ão 

A argumentação busca solucionar a questão com 

bases em diferenças corporais  decorrentes de 

modos de vida distintos, não fazendo menção de 

uma possível diferenciação genética. 

Aqui percebemos que o grupo menciona 

a Epigenética como forma de solucionar 

o caso, mas não argumenta de como 

proceder a partir de utilização. 

Grupo U Analisando o DNA dos quatros os genes serão o 

mesmo encontrado nos indivíduos. Sendo assim 
impossível descobrir o culpado através deste exame. 

Com o estudo da epigenética (estudo do 

DNA que demonstra alterações num 
determinado gene ocorrido devido a 

estímulos externos) é possível identificar 

uma alteração no gene da culpada. Sendo 

assim pode-se analisar o DNA das 

suspeitas, comparando o de cada uma delas 

com o encontrado no corpo da vítima , até 
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que seja encontrado uma conformidade na 

mutação genética ocorrido na ativação ou 

silenciamento de genes, pois as vivências 

exteriores podem afetar o DNA. Com isso, 

já que possui um fragmento na vítima é só 

comparar o de cada uma que será possível 

achar a culpada. 

 

Análise da 

argumentaç

ão 

Temos nesta argumentação uma afirmação da 

impossibilidade de diferenciação de Agatta e seus 

clones por meio do material genético. 

A nova argumentação refuta a anterior e 

soluciona a investigação ao detalhar o 

papel da Epigenética e de como os 

Peritos Forenses devem atuar para 

realizar a diferenciação entre Agatta e 

seus clones. 

 

 A discussão sobre tópicos de Biotecnologia por meio de aplicação das Sequências 

Didáticas Investigativas Digitais voltadas para o ensino de Genética, a partir da 

Aprendizagem Baseada em Investigação demonstrou ser uma excelente estratégia. Um 

método que se mostrou eficiente na aprendizagem de conceitos, estabelecimento de relações 

de causa e efeito, realização de trabalho colaborativo e no desenvolvimento do poder de 

argumentação dos alunos e construção de uma visão mais autêntica do que é fazer ciência 

(CAPECHI; CARVALHO, 2008; LOCATELLI;  DE CARVALHO, 2007 citado por 

LEONOR et al, 2013). 

 Durante a realização das atividades verifiquei que os alunos demonstraram interesse e 

envolvimento em solucionar as sequências didáticas investigativas, uma vez que estes se 

tornaram protagonistas na construção do seu próprio conhecimento. Este é um 

comportamento almejado pelos docentes em relação aos seus alunos durante as aulas de 

Biologia, uma vez que se espera que os alunos interajam, participem e troquem experiências, 

aspectos essenciais no processo de ensino-aprendizagem (MENDONÇA et al, 2012 citado por  

MORAES, 2016) 

A proposta de modificação da estratégia P.O.E. para a estratégia P.O.A.  favoreceu o 

desenvolvimento das habilidades argumentativas dos alunos, possibilitando a construção de 

argumentos bem estruturados, o que demonstra a possibilidade de ensinar o estudante a 

argumentar por meio de atividades que o levem a prever o que acontecerá durante um 

experimento, a observar o experimento colocando em xeque sua hipótese inicial e, elaborar 

um argumento científico para o fenômeno observado (MEDEIROS 2018) 

 Permitindo que expressassem as suas opiniões e verificassem os seus erros cometidos 

sobre o assunto, o que puderam ser corrigidos ao longo das atividades, quando, revendo as 

suas argumentações iniciais as confirmaram ou as refutaram com as novas argumentações, 

confirmadas com os conhecimentos adquiridos durante as “investigações” pela web.  
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Demonstrando que a utilização de estratégias didáticas inovadoras como prática de ensino se 

faz necessária por serem estas facilitadoras do aprendizado e da compreensão do conteúdo de 

forma lúdica, motivadora e divertida (MORAES, 2016)  

 Após o término das atividades os alunos continuaram se mostrando entusiasmados e 

empolgados com a realização das sequências didáticas investigativas e a navegação pela web 

para “investigar” possíveis informações, que os auxiliassem na resolução das situações-

problema. O entusiasmo ficou ainda mais evidente, no momento em que os estudantes 

perguntaram quando seriam realizadas outras atividades semelhantes. 

 Por fim, a proposta de pesquisa demonstrou à relevância de atividades que integrem a 

investigação as potencialidades das TDIC na educação. Considerando como as tecnologias 

fazem parte do cotidiano dos jovens e a necessidade no desenvolvimento de multiletramentos, 

a aliança entre TDIC e a ABI mostra suas potencialidades no Ensino de Genética, ao mesmo 

tempo em que contribui para que os alunos façam uso crítico das tecnologias. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSÃO 

 

Com a realização deste trabalho, que tinha como intuito desenvolver e implementar 

Sequências Didáticas Investigativas Digitais durante as aulas de Biologia, abordando, em 

especial, os conteúdos de Genética, foi possível constatar que estas podem se configurar como 

proposta metodológica facilitadora do processo de ensino-aprendizado. Destaca-se, neste 

percurso, a importância da realização do estudo piloto, de maneira a validar os materiais 

desenvolvidos, à luz do olhar de diferentes atores da prática educativa: um pesquisador, 

especialista em genética, um professor do ensino médio e um aluno.  

Ao longo da aplicação das duas sequências didáticas em uma turma de ensino médio, 

foi possível observar, em meio aos desafios reais do cotidiano de sala de aula, não apenas um 

progresso no empenho e participação dos alunos, que desenvolveram postura proativa e 

comprometida com a resolução das situações, mas, também uma evolução na qualidade das 

respostas e argumentações. Assim, em relação à integração da estratégia P.O.A., embora se 

reconheça a necessidade de um estudo mais aprofundado sobre a implementação, percebeu-se 

algumas mudanças na qualidade das argumentações e na compreensão de como devem ser 

redigidas, ao analisarmos os questionário respondidos durante a atividade “Filho de três 

Pais” e a“A ética por detrás da clonagem”.  

Assim, corroborando com a literatura (MEDEIROS, 2018; CARVALHO, 2012), foi 

possível constatar que este tipo de abordagem, com orientação do professor, permite que os 

alunos se tornem protagonistas na busca de seu próprio conhecimento, aprendendo a refletir 

sobre diferentes questões apresentadas, buscar informações para responder questionamentos, 

assim como a argumentar sobre os caminhos e as conclusões desenvolvidas. Os equívocos e 

as lacunas não são menosprezados, pelo contrário, são colocados em debate e aproveitados na 

problematização e como insumo para pensar nos melhores caminhos para chegar à solução de 

problemas.  

A integração de TDIC neste processo demonstrou ser um aspecto potencializador na 

implementação e realização das Sequências Didáticas Investigativas Digitais. Ter um 

ambiente virtual mediando o percurso serviu como motivação inicial e quebra de rotina. 

Todos os alunos aderiram imediatamente a proposta com entusiasmo, demonstrando 

familiaridade com a linguagem, com os recursos e meios de lidar com as diferentes 

informações apresentadas. E, mais do que isso, o ambiente oportunizou um leque de recursos 

informacionais, em diferentes mídias/formatos, que podiam ser acessados de acordo com as 

necessidades e desejos dos estudantes. No decorrer das atividades, percebemos a mudança de 
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postura dos alunos quanto à utilização da internet para a realização de pesquisa e busca de 

informações, que passaram a perceber que neste ambiente eles têm acesso a um grande acervo 

informacional, mas que este deve ser analisado criticamente a fim de evitar a “aquisição” e 

divulgação de informações errôneas.  

 Além disso, o ambiente ajudou não só a organizar as etapas das Sequências, como 

serviu como espaço para realização e acompanhamento das respostas dos alunos. Isto facilitou 

tanto a dinâmica de aprendizagem dos alunos, como o acompanhamento do professor. Vale 

ressaltar que embora as sequências tenham sido planejadas para serem realizadas em sala de 

aula, uma das etapas precisou ser respondida a distância, o que transcorreu com sucesso. 

Constatou-se, desta maneira, a possibilidade de levar a proposta para além dos muros da 

escola, em novos ambientes em que os “estudantes navegantes” possam se sentir mais 

confortáveis em participar. Em conformidade com Borges et al (2018), [...] o aluno 

transforma o ambiente doméstico em seu local de construção do conhecimento, podendo 

adequar os horários de disponibilidade à sua realidade diária, permitindo uma flexibilidade 

nesses horários. (p.35). 

Não se pode deixar de apontar, no entanto, os desafios enfrentados neste processo. No 

que diz respeito à integração das TDIC, foi preciso lidar com limitações de infraestrutura, 

tanto em relação ao número de equipamentos disponíveis na escola, quanto ao acesso à 

Internet. Mas, estes desafios foram facilmente superados em colaboração com os próprios 

alunos, que utilizaram seus celulares durante as aulas, assim como não tiveram problemas em 

dar continuidade à realização das sequências didáticas a distância. Indo ao encontro da 

literatura (SENA, 2011), esta experiência reforçou as vantagens de se utilizar tecnologias de 

uso comum, como o celular, não apenas por facilitar o processo, mas por evidenciar para 

professores e alunos seu papel nas diferentes formas de ensinar-aprender. Em relação à 

abordagem da ABI, como aponta a própria literatura, ela requer uma mudança de postura não 

só dos alunos, mas dos professores. Promover o protagonismo dos alunos requer empenho do 

professor, mudança no papel de expositor para mediador, assim como acompanhamento 

íntimo para identificar lacunas e pontos a serem problematizados. Além disso, a estratégia 

P.O.A. utilizada para tornar as sequências investigativas e contribuir para o processo narrativo 

realizado pelos alunos, segundo Medeiros (2018), pode possuir restrições em sua utilização, 

tais como: a atividade P.O.A., pela sua própria natureza só se aplica em contextos os quais 

possam gerar uma previsão, observação e argumentação; para que a atividade possa cumprir 

seus objetivos é necessário que o professor planeje e atue enquanto mediador e que conduza 

os estudantes na construção de argumentos bem estruturados e válidos. 
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Como perspectivas futuras, pretende-se tanto aprimorar os recursos do ambiente 

virtual D.N.A. em ação e as próprias Sequências Didáticas Investigativas desenvolvidas, 

como integrar novas atividades ao ambiente. É interessante formular novas sequências 

didáticas investigativas, abordando novos temas e conteúdos, buscando-se o que há de novo 

na área de genética e que pode ser vinculado ao cotidiano dos cidadãos. 

Além disso, visando difundir o uso de TDIC e da abordagem ABI na educação, 

desenvolvi um tutorial para apoiar professores na construção de atividades similares às 

propostas neste trabalho (APENDICE 3). 

É importante deixar claro que qualquer proposta voltada para a implementação de 

novos processos educativos deve esta coerente com a realidade escolar a qual se destina, 

conhecer os recursos disponíveis na escola e a sua melhor utilização e adequação. O 

profissional da educação deve ser valorizado, permitindo-lhe um maior tempo de 

planejamento e de estudo, para que possa se atualizar, conhecer novas propostas educativas e 

trocar informações com os seus pares. 

Finalmente, deve-se investir em uma formação básica de qualidade, estimulando o 

aluno a buscar formas de resgatar os seus conhecimentos e articulá-los aos conteúdos 

abordados, promovendo um cruzamento entre os saberes mobilizados em suas vivências e os 

conteúdos abordados nas diferentes disciplinas. 
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APÊNDICE 1 - CARTA CONVITE DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO PILOTO 

 
Figura 24 – Carta convite dos participantes do Estudo Piloto 
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APÊNDICE 2 - FORMULÁRIOS PREENCHIDOS PELOS PARTICIPANTES DO 

ESTUDO PILOTO 

 
Figura 25 – Formulário respondido pelo Professor Especialista em Genética 
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Figura 26 – Formulário preenchido pelo Professor do Ensino Básico 
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Figura 27 – Formulário respondido pelx Alunx 
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APÊNDICE 

 

TUTORIAL BÁSICO DE CONSTRUÇÃO DE SITE NO GOOGLE SITES 

A proposta deste tutorial é auxiliar os professores que desejam criar um site utilizando a 

ferramenta do Google Sites. Também será explicado como proceder para a montagem de um 

questionário no Google Formulários, semelhante ao do site "D.N.A. em ação!", e de como 

fazer o seu link em uma página do seu site criado. 

 

Agora vamos aos trabalhos! 

 

Acessando o Google sites 

 

Para iniciar a construção de seu site pessoal, é necessário possuir uma conta de e-mail no 

Google e estar logado. O usuário também pode digitar na área de busca do Google o termo 

“google sites” e escolher a primeira opção que aparece na pesquisa. Também é possível 

apenas clicar neste link: https://sites.google.com/. 

 

Caso você ainda não esteja logado em sua conta do Gmail, conforme demonstrado acima, 

você será solicitado que faça o seu login para prosseguir no Google Sites. Desta forma, efetue 

o login para dar continuidade ao processo. 

 

Pronto! Você está na página inicial do “Google Site”. 

https://sites.google.com/
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Na página inicial, você deve “clicar” no ícone “CRIAR” e selecionar a opção “no novo 

Google Site” e começar a criação de seu website 

 

 

Adicionando um título ao site 

 

Você deve levar o cursor até o canto esquerdo superior da página e clicar no local escrito 

“Digitar o nome do site”. Escolha um nome bem bacana que seja condizente com a finalidade 

do site! 
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Dando um título a sua “Página Inicial” 

Para esta ação você deve clicar onde está escrito “Título da sua página”. Coloque um título 

que caracteriza a proposta educativa do site. 

 

 

Inserindo uma imagem de fundo 

 

Vamos colocar uma imagem que identifica o site? Para isso, você deve acessar a ação 

“Alterar imagem” e escolher uma das opções: “Fazer upload”, que o direciona para os 

arquivos do seu computador ou “Selecionar imagem...”, que o permite escolher imagens já 

pré-selecionada, por inserção de URL, por pesquisa, dos seus álbuns, e do Google Drive. 

Não se esqueça de utilizar imagens de uso público e, quando possível, fazer a referência da 

fonte da imagem, temos que dar crédito as fontes consultadas 



95 
 

 

Inserindo elementos no site 

 

Agora você está na página de criação do site. Você deve levar o cursor para a opção 

“INSERIR”, localizada no canto superior direito, onde estarão disponíveis as opções para 

realizar a ação de inserir: “Caixa de texto”, “Imagens”, “Incorporar elementos” e “Fazer 

upload”. Nesta mesma opção, você tem disponível outros serviçoes do Google para 

incorporar ao seu site, tais como: Índice, Carrossel de Imagens, Botão, Divisor, vídeos do 

YouTube, dentre outros serviços. 
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Adicionando novas páginas 

 

1Para adicionar novas páginas ao seu site, você deve: clicar em “PÁGINAS” no canto 

superior direito (1), clicar no o sinal de “mais” na parte inferior da página (2), digitar um 

nome para a nova página (3) e encerrar clicando em “Concluído”. O nome da nova página irá 

aparecer na barra lateral direita. 

 

 

Adicionando um vídeo do YouTube 

 

Voltando ao item “INSERIR”, na seção “Incorporações do Google” você deve: selecionar a 

opção “YouTube” (1), utilizar a ferramenta de busca do YouTube (2), selecionar o vídeo 

desejado (3) e clicar em “Selecionar” (4) para que ele seja inserido ao seu site. 

 

 

1 

2 

4 

3 
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Criando um formulário 

 

Para esta etapa você pode acessar o Google Forms diretamente do seu gmail. Ou 

simplesmente clicando no link https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/, abrindo a 

página inicial clique em “Ir para Formulários Google”. Independente de sua escolha você 

deve estar logado no seu gmail. 

 

1 

2 

3 

4 

https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/
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Você será direcionado para a página abaixo, leve o curso em sentido ao comando “iniciar um 

novo formulário”. E clique no ícone logo abaixo referente à formação de um novo 

formulários. Você pode optar por um modelo já existente no “guia de modelos” ou começar 

um no acessando “Em branco” 

 

 

Agora podemos começar a construção do formulário. Vou adotar a escolha de um modelo 

novo, em branco, para explicar os passos que a serem percorridos. 

 

Colocando um título ao seu formulário 

 

Você deve colocar um título no seu formulário para a sua identificação. Basta apenas clicar na 

frase “Formulários sem título” e digitar um nome apropriado.  

 

Lembre-se! É adequdo colocar um título que represente, identifique a proposta do seu 

formulário. 

 

Você também poderá utilizar o espaço “descrição do formulário”  para inserir informações 

que julgue pertinentes a sua proposta. 
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Inserindo uma pergunta 

 

Você deve utilizar a caixa de seleção do tipo de pergunta localizada do lado direito. Clicando 

aonde se lê “Múltipla escolha”, abrirá uma caixa contendo as opções de questão discursiva de 

resposta longa (Parágrafo) ou discursiva de resposta curta e questão de multiescolha.  

 

Para tornar a sua resposta obrigatória, você deve ativar a opção “Obrigatória”, localizada 

logo abaixo de sua questão. 
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Otimizando o seu Formulário 

Para otimizar  o seu formulário, você deve utilizar as opções presentes no canto superior 

direito. 

 

 

 

 

 



101 
 

Estas opções vão lhe permitir:  

1. “Personalizar o tema” de apresentação do seu formulário. 

 

2.“Visualizar” como o seu formulário será visualizado pelos participantes. 
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3. Acessar as “Configurações” do seu formulário.  

 

  

 

 

 

 

 

Você irá uma caixa de diálogo que disponibiliza-rá três 

configurações diferentes: Geral, Apresentação e Teste. 

DICA: você pode optar em 

coletar o e-mail dos participante 

do preenchimento do 

Formulário. 

DICA: você pode atribuir 

pontuação as suas 

questões ativando esta 

opção. 
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4. “Enviar” para o compartilhamento com outras pessoas. 

 

Que poderá ser realizado por: 

 

 

 

5. “Mais” recursos que poderão ser utilizados para aperfeiçoar a utilização do seu site. 

 

e-mail 

Link 

 Incorporar HTML 
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Agora estamos quase no fim. Falta apenas explicar como fiz para fazer um link do Formulário 

com o site.  

Então vamos lá! 

Primeiro você irá retornar a ação “Enviar” do seu Formulário e na caixa de diálogo “Enviar 

Formulário” e deve optar envio por “link”. Selecionar e copiar o link. 

 

 

Agora você deve voltar à página do site que você quer vincular o link do formulário. 

Selecione a palavra/frase que deseja realizar o vínculo e escolher a opção “inserir link” ou 

pelo comando CTRL+ K . 

 

DICA: você pode escolher 

em copiar o Link longo 

DICA: Ou você pode 

optar pelo link curto 
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Quando a caixa de dialogo aparecer, você deve colar o link copiado no local indicado.  

E pronto!  

Todas as vezes que a palavra/frase for clicada, o navegante do seu site será direcionado para o 

formulário específico. 

 

 

Espero que este tutorial possa auxiliar na elaboração de novos sites. 

Você, não deixe de vasculhar os recursos do Google Sites para aprimorar e potencializar cada 

vez mais o seu site. Também percorra por todas as funções disponibilizadas no Google 

Formulários. 

 

Boas aulas!  

E bons resultados! 

 

Abraços. 

 

 

Cole o link aqui 


