
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO 

INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA 

PROFBIO-UFMT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DE VÍDEO: UMA PROPOSTA INVESTIGATIVA 

PARA O ENSINO DE BIOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
EDGAR DA SILVA PRATES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUIABÁ–MT 2020 

 



  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO 

INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA 

PROFBIO-UFMT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DE VÍDEO: UMA PROPOSTA INVESTIGATIVA 

PARA O ENSINO DE BIOLOGIA 

 

 
 

EDGAR DA SILVA PRATES 

 

 

 
Trabalho de Conclusão de Mestrado apresentado 

ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Biologia da Universidade Federal de Mato Grosso, 

como parte dos requisitos para obtenção do título 

de Mestre em Ensino de Biologia. 

 

 

 

PROFª. DRª. MARCIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 
CUIABÁ–MT 2020 

 



Dados Internacionais de Catalogação na Fonte.
 

 
Ficha catalográfica elaborada automaticamente de acordo com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

 
Permitida a reprodução parcial ou total, desde que citada a fonte.

P912p    Prates, Edgar da Silva.
Produção de Vídeo: uma proposta investigativa para o Ensino de Biologia / Edgar

da Silva Prates. -- 2020
90 f. ; 30 cm.

Orientadora: Marcia Teixeira de Oliveira.
Dissertação (mestrado profissional) – Universidade Federal de Mato Grosso,

Instituto de Biociências, Programa de Pós-Graduação Profissional em Ensino de
Biologia, Cuiabá, 2020.

Inclui bibliografia.

1. Aedes spp. 2. TIC. 3. Abordagem investigativa. I. Título.



03/12/2020 SEI/UFMT - 3051061 - MESTRADO - Folha de Aprovação

https://sei.ufmt.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14079579&infra_sistema=10… 1/2

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE BIOLOGIA EM REDE NACIONAL - PROFBIO

 

FOLHA DE APROVAÇÃO

TÍTULO: Produção de Vídeo: uma proposta inves�ga�va para o Ensino de Biologia.

 

AUTOR (A): MESTRANDO EDGAR DA SILVA PRATES 

 

Dissertação defendida e aprovada em 27 de Novembro de 2020.

 

COMPOSIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA

 

1. Doutor(a) Marcia Teixeira De Oliveira (Presidente Banca / Orientadora)

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Mato Grosso

2. Doutor(a) Edna Lopes Hardoim (Examinadora Interna)

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Mato Grosso

3. Doutor(a) Zaryf Araji Dahroug Pacheco (Examinadora Externa)

INSTITUIÇÃO: Ins�tuto Federal do Mato grosso – IFMT

4. Doutor(a) Rosina Djunko Miyazaki  (Examinadora Suplente)

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Mato Grosso

Cuiabá, 27 de Novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, Coordenador(a) do
Mestrado Profissional em Ensino de Biologia, em 30/11/2020, às 19:37, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EDNA LOPES HARDOIM, Usuário Externo, em 30/11/2020, às
20:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


03/12/2020 SEI/UFMT - 3051061 - MESTRADO - Folha de Aprovação

https://sei.ufmt.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14079579&infra_sistema=10… 2/2

Documento assinado eletronicamente por Rosina Djunko Miyazaki, Usuário Externo, em 01/12/2020, às
08:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Zaryf Araji Dahroug Pacheco, Usuário Externo, em
03/12/2020, às 09:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 3051061 e o código CRC 7C695064.

Referência: Processo nº 23108.074487/2020-16 SEI nº 3051061

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha mãe, que na sua fé e sabedoria sempre 

esteve ao meu lado, aos meus filhos, minhas irmãs e irmãos por 

compreender os momentos de minha ausência, pelo apoio e incentivo 

nos momentos de dificuldade, mostrando-me o sentido real de família. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos 

Abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. 

A mãe indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. 

Ela leva todos os filhos sob sua proteção. 

Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. 

Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance, Tu tens poderes para isso. 

Vai mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. 

Vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das 

perdições. 

Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege a todos teus filhos. 

Maria, Tu és a Mãe e também a porteira. 

Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos. 

Maria, eu te peço passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que 

precisam de ti. 

Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti, depois de ter te chamado ou invocado. 

Só tu, com o poder de teu Filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. 

Amém! 



 

  

AGRADECIMENTOS 

 

 
Agradeço primeiramente a Deus, que nos momentos mais difíceis mostrou-me o 

caminho para superar as adversidades e me fez chegar ao fim dessa jornada. 

À Universidade Federal de Mato Grosso. Ao Instituto de Biociências. 

Ao PROFBIO - UFMT. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) 

Código de Financiamento 001. 

À Escola Estadual Joaquim Nunes Rocha, em Rondonópolis-MT pelo apoio e parceria 

no desenvolvimento da pesquisa. 

À Secretaria Municipal de Educação de Rondonópolis, pela concessão da licença para 

qualificação profissional. 

À orientadora professora Dr.ª Márcia Teixeira de Oliveira, pela orientação, paciência e 

atenção dispensada. 

À Banca Examinadora nas pessoas das professoras Dra. Edna Lopes Hardoim, Dra. 

Zaryf Araji Dahroug Pacheco, Dra. Rosina Djunko Miyazaki, pelas valiosas contribuições. 

Ao corpo docente do curso de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia da UFMT, 

pela dedicação, compromisso e oportunidade de novas aprendizagens. 

Aos colegas de curso Alexandre, Adrielle, Hugo, Iana, Jacqueline, Patrícia, Marivalter, 

Maria Lúcia, Nayara, Susane, Vivia, Susane e Thays, pelos momentos compartilhados e aos 

meus colegas de trabalho. 

Aos meus alunos e seus responsáveis que atenderam ao chamado para participarem 

desse trabalho, sem vocês nada teria acontecido. 

A Aline Portela, e a todos que colaboram e contribuíram de alguma forma nessa minha 

jornada, muito obrigado. 



 

  

EXPERIÊNCIA NO PROFBIO 

 
 

Em abril de 2018, recebi, via redes sociais, uma mensagem de que se encontravam 

abertas as inscrições para o Mestrado Profissional em Ensino de Biologia (PROFBIO). Procurei 

obter maiores informações sobre a seleção para o ingresso no programa, uma vez que este é 

voltado para qualificação de profissionais que atuam em salas de aulas da rede pública. Percebi 

a oportunidade de uma qualificação a nível de mestrado em minha área de atuação. Selecionado 

no processo, tive a sensação de alegria de retornar e reviver a atmosfera acadêmica. Nos 

encontros presenciais da qualificação ficou clara a importância da aplicação da metodologia 

científica e da abordagem investigativa para alcançar uma aprendizagem significativa e 

dinâmica com meus alunos do Ensino Médio. Outra novidade foi fazer uso das tecnologias 

digitais no processo de aprendizagem. Por ser eu um migrante digital e observador do 

comportamento dos meus alunos frente às tecnologias, não tive dúvidas de que utilizaria as 

Tecnologias de Informação e Comunicação na produção do texto de conclusão do mestrado, 

mesmo sem saber que, meses depois, ficaria evidente a importância do domínio das TIC’s com 
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RESUMO 

 

Este trabalho segue a linha de raciocínio na qual as tecnologias funcionam como uma 

ferramenta eficaz no processo de aprendizagem dos alunos. Esta pesquisa teve como objetivo 

geral orientar a produção de vídeos como recurso didático e estratégia motivacional pedagógica 

nas aulas de Biologia, a partir de conteúdos relacionados aos mosquitos do gênero Aedes, em 

colaboração com os alunos do segundo ano do Ensino Médio regular da Escola Estadual 

Joaquim Nunes Rocha, situada no município de Rondonópolis – MT e disponibilizá-los na 

plataforma digital YouTube. Para isso, a base metodológica que deu suporte à pesquisa 

fundamentou-se no campo das pesquisas qualitativas e quantitativas. O modelo metodológico 

seguiu um planejamento de atividades sobre o tema proposto, implementando-as de modo a 

alcançar os objetivos específicos descritos. Através do ensino por investigação, foi possível 

concluir que o Microsoft Power Point se mostrou uma ferramenta tecnológica eficaz para a 

produção de vídeos, motivando os alunos a serem protagonistas na construção do seu 

conhecimento para temas nas aulas de Biologia, estendendo a aprendizagem para além do 

ambiente escolar. 

 
Palavras-chave: Aedes spp. TIC. Abordagem investigativa.



 
 

  

ABSTRACT 

 

This project is based on the idea that technologies work as an effective toll in the students 

learning process. The objective of the research was to guide the production of videos as a 

didactic resource and motivational pedagogical strategy in biology classes, based on content 

related to mosquitoes of the genus Aedes, in collaboration with high school students at Joaquim 

Nunes Rocha State School, located in Rondonópolis - MT, and make these videos available on 

the YouTube digital platform. Therefore, a methodological basis was used in the qualitative 

and quantitative research. The methodological model followed an activity plan on the proposed 

theme, and the activities were implemented to achieve the specific objectives. Teaching using 

investigation approach, was possible to conclude that Microsoft Power Point proved to be an 

effective technological tool for the videos productions, and motivated students to be 

protagonists in the construction of biology topics and extending learning beyond the school 

environment. 

 
Keywords: Aedes spp. TIC. Investigative approach. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Na metade do século XX, dois processos contribuíram para a transferência de 

conhecimentos de uma geração para a outra na sociedade e na escola: a valorização da qualidade 

da obtenção do conhecimento em detrimento da quantidade e a construção do conhecimento, a 

nível individual e social, a partir de estudos realizados por Piaget e Vygotsky, que apontaram 

como crianças e jovens constroem seus conhecimentos (CARVALHO, 2018). 

A concepção piagetiana aponta a importância de um problema para o início da 

construção do conhecimento, pois acredita que qualquer novo conhecimento tem origem em um 

outro conhecimento anterior, essa forma de pensamento tornou-se umas das principais teorias 

construtivistas e revolucionou o planejamento de ensino, ressignificando o papel do professor 

(CARVALHO, 2018). 

A teoria vigotskiana, por sua vez, afirma que a aprendizagem não acontece unicamente 

no espaço escolar, ela tem início na interação social, mesmo antes da idade escolar e, depois de 

internalizado o que foi aprendido, a criança passa a desenvolver essa aprendizagem de maneira 

autônoma, ou seja, sem a ajuda de um par mais avançado. Nesse sentido, para fazer o 

levantamento das aprendizagens da criança, primeiramente deve-se verificar o que ela consegue 

fazer sozinha (ou que está internalizado), e aquilo que ela consegue fazer apenas com um auxílio 

do outro, o que caracteriza a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZPD). Assim, no espaço 

escolar, a interação é feita pelo professor que atua como mediador, contribuindo no processo 

ensino-aprendizagem, planejando e replanejando atividades para seus alunos, diante de 

contextos específicos por meio do levantamento de várias ZPDs, propondo possíveis soluções a 

problemas levantados, de forma individual ou coletiva (SANTOS, 2019). 

A primeira revolução da educação ocorreu com a criação de casas de instrução nas cortes 

dos faraós, cerca de 3.200 a.C, no antigo império egípcio, a segunda ocorreu em 1787, com o 

decreto do Rei Frederico Guilherme II, retirando do clero a gestão das escolas e a terceira 

ocorreu na metade do século XX, com o fim de sistemas educativos baseados na exclusão 

(ESTEVE, 2004). 

A quarta revolução na educação ocorreu com os avanços tecnólogicos, que 

possibilitaram mudanças nos modelos educativos, na segunda metade do século XX, 

ressignificando a autoridade do professor na sua forma de transmitir informação e 

conhecimento (ARAÚJO, 2010). 

O sucesso da evolução humana teve início com o domínio da linguagem oral voltada a 

memorização, repetição e continuidade; seguida da linguagem escrita e, atualmente, da 
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linguagem digital, expressa em múltiplas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDIC), que influenciam cada vez mais o conhecimento, valores e atitudes, especialmente 

aqueles repassados na escola, transmitidos pela interação entre professores, alunos e conteúdo 

(KENSKI, 2007). 

As ODL (Ensino aberto e a distância) modifica o papel do sujeito, favorecendo o 

protagonismo do aluno que passa a construir, modificar e produzir o conhecimento (ARAÚJO, 

2010). 

A educação da sociedade moderna, também chamada de sociedade da informação, é 

difusa e necessita ultrapassar o espaço físico da escola, tendo, como uma das vias, o uso das 

TICs, ferramentas virtuais que estão presentes no cotidiano das pessoas e podem ser 

facilitadoras no processo de construção do conhecimento (CASTRO, 2017). 

Na escola, as TDICs podem ser exploradas pelo professor para criar uma atmosfera 

propícia para novas formas de transmissão de conhecimentos aos alunos, envolvendo-os e 

incentivando-os a conhecerem um ambiente que pode ser visitado e pesquisado fora do 

ambiente escolar, ampliando novos saberes (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015). No 

último século, eventos marcaram o surgimento de quatro gerações: 1) Baby Boomer geração 

pós-guerra, nascidos entre 1943 e 1960, 2) a geração X, os nascidos entre 1961 e 1982, que 

cresceram vendo televisão, 3) a geração Y ou geração milenium, os nascidos nos anos 80 

e 90, que ascenderam em um ambiente mais digital e, 4) a geração Z, também conhecidos 

como nativos digitais, ZAP, Zap generation, Net Generation, Homo Zappiens, nascidos após 

o surgimento da internet 1995 e 2001 (TOMÉ, 2020). 

Os jovens da geração atual dominam recursos tecnológicos ausentes ou não avançados 

em relação à geração anterior, eles chegam à escola sabendo como acessar sites, desbloquear 

aparelhos, fazer downloads, criar e editar vídeos e textos, que indiretamente aprimoram 

habilidades como leitura, compreensão e articulação (ALCÂNTARA et al., 2018). 

No entanto, é necessário pensar a utilização da TIC pautada em um modelo educativo, 

a fim de afastar a ideia de que, quem faz seu uso, não necessita de intermediadores, professores 

ou mediadores (PIMENTEL, 2016). 

Segundo alguns autores que estudam o domínio do letramento1 digital por parte de 

alunos, como Dudeney, Hockly e Pegrum (2016), a noção de uma geração digitalmente 

competente seria um mito. Isso porque a maioria dos jovens e adolescentes têm pleno domínio 

das tecnologias quando se trata de entretenimento e propósitos sociais, mas apresentam um 

                                                      
1 Capacidades de lidar com a escrita e leitura no dia a dia nas mais diversas práticas sociais. 



15  

  

domínio parcial quando a questão é profissional e educativa. 

Dessa forma, de acordo com Palfrey e Gasser (2011 p. 268), para as escolas se 

adaptarem aos hábitos dos Nativos Digitais e à maneira como eles estão processando 

informações, os educadores precisam aceitar que a maneira de aprender está mudando 

rapidamente. Portanto, é preciso ressignificar o espaço escolar de maneira que o aluno se torne 

o centro de todo o processo de ensino-aprendizagem, em um ambiente colaborativo, onde todos 

tornam-se co-criadores, tanto professores, quantos os alunos. 

Por isso, essa pesquisa vai ao encontro dessa terceira revolução, pois além de escolher 

trabalhar com a produção de vídeo e o ensino por investigação como promotores do 

protagonismo juvenil, partindo daquilo que os jovens já dominam – o uso das tecnologias, 

permite tirar o foco do professor, como detentor de todo o conhecimento, e cria um espaço de 

diálogo, interação e colaboração que visa ao desenvolvimento e aprendizagem. 

Para isso, o TCM está dividido da seguinte forma: seção 1, introdução; na seção 2, 

apresentaremos o referencial teórico, destacando os referenciais bibliográficos teóricos desta 

pesquisa; na seção 3, apresentaremos a metodologia da aplicação da pesquisa; na seção 4, 

mostraremos os resultados dos pré e pós-teste e discussões a respeito deles; na seção 5, 

exibiremos a conclusão; e, na seção de número 6, mostraremos as referências consultadas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 
2.1 O contexto educacional no Brasil 

 

 
No Brasil, na década de 1930, houve a preocupação de desenvolver uma política 

educacional. Nesse período foi criado o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de 

Educação que ficou responsável em fixar um Plano Nacional de Educação - PNE, ideia presente 

no Artigo 150 da Constituição Federal Brasileira de 1934 (BRASIL, 1934). 

Por motivos diversos, as discussões para a elaboração do Plano foram deixadas de 

lado, ressurgindo em 1961, com a reativação do Conselho Nacional de Educação (CNE), que em 

1962, elaborou o primeiro Plano Nacional de Educação (CÂMARA FEDERAL, 2020). 

O primeiro plano apresentava regras e metas a serem alcançadas em um prazo de oito 

anos para a Educação Brasileira. Plano este modificado em 1964, para atender aos interesses dos 

governos durante todo o regime militar, que durou até 1985 (MARCHELLI, 2014). 

Em 1996, surge uma nova LDB com a Lei 9394/96, reorganizando a Educação Básica em 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, seguido pela Educação Superior, de 

mais relevante no campo curricular era a recomendação de uma Base Nacional Comum para a 

Educação Básica (MARCHELLI, 2014). 

Pautado em um processo de políticas neoliberais, o sistema educacional brasileiro criou 

e adotou em todas as escolas, a partir de 1997, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

no intuito de criar uma base comum. Eram compostos por dez volumes, sendo um de introdução 

e nove de componentes curriculares, a novidade era os componentes dos temas transversais: 

ética, saúde e meio ambiente (TAVARES, 2019). 

Em 1998, foi instituída as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(DCNEM), sugerindo a adoção de métodos que estimulassem o raciocínio, a experimentação, 

a resolução de problemas no item III do Art.5, e o Art. 10 organizava em áreas de conhecimento, 

a base nacional comum do currículo (BNCC), a segunda área ficou com as Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias (BRASIL, 1998). 

O novo Ensino Médio surgiu no ano 2000, com a reforma curricular nas diretrizes gerais 

e nos parâmetros curriculares nessa modalidade de ensino, motivadas pela incorporação de 

novas tecnologias na produção de bens e serviços, fato que fez repensar a política e o papel da 

escola, na difusão de metodologias para familiarizar os jovens para a nova realidade social e 

integrá-los ao mundo do trabalho (BRASIL/PCNEM, 2000, p. 4-6). 
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No ano de 2002, houve a reformulação do Ensino Médio, sendo apresentados os PCN+ 

que tinham como proposta rever a exclusão econômica de trabalhadores não qualificados por 

falta de formação para os sistemas de produção e serviços, diante da globalização (BRASIL, 

2002). 

No ano de 2006, são apresentadas aos professores as Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio, com propostas de discussão do currículo de cada disciplina. No ensino de 

Biologia apontavam a necessidade de desenvolver nos alunos o conhecimento científico, de 

forma que pudessem relacioná-lo ao cotidiano, possibilitando seu uso em situações e fases 

diferentes da vida (BRASIL, 2006). 

Em 2009, as escolas de Ensino Médio não profissionalizante puderam apresentar 

projetos para terem aporte financeiro do programa Ensino Médio Inovador (EMI), com 

projetos que atendessem vários requisitos entre eles: a promoção da educação científica, 

utilização de novas tecnologias e a relação teoria e prática (BRASIL, 2009). 

A proposta de uma Base Nacional Comum para a educação básica já estava prevista na 

de LDB 9394/96 para o Ensino Médio e nos últimos vinte anos esteve na pauta das políticas 

educacionais, passando por reforma ou adequações em suas Diretrizes Curriculares e, sempre 

que aconteceram essas reformulações, foi para atender o mercado de trabalho ou regras do setor 

empresarial (SILVA; SCHEIBE, 2017). 

Em 2014, a Lei n. 13.005 de 2014 que homologou o Plano Nacional de Educação (PNE) 

2014/2024, trazia normativas para compor uma base comum e, em 2016, o executivo editou a 

Medida Provisória (MP) n. 746/16 que tratava da “reforma do Ensino Médio”, que originou a 

Lei 13.415/17, definindo que o Currículo do Ensino Médio seria composto pela Base Nacional 

Comum Curricular – BNCC e por itinerários formativos (SILVA, 2018). 

As competências gerais da Educação Básica proposta pela Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) pautam-se na perspectiva de que a aquisição de conhecimentos deve ser 

baseada em uma formação humana global, onde as decisões pedagógicas devem estar pautadas 

para o desenvolvimento de competências, tendo como relevância o “saber” e o “saber fazer” 

(BRASIL, 2017). 

A BNCC para o Ensino Médio está em estágio de homologação nos estados, tendo 

proposta para implantação no ano de 2021. 

Na nova Base, a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias permite ao aluno 

desenvolver, ampliar, conhecer e utilizar diferentes mídias e tecnologias digitais de informação 

e comunicação – TDIC, de forma a valorizar o saber científico e a responsabilidade ética, 

conforme verificamos na competência EM13CNT301 disposta na página 545. 
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(EM13CNT301) comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, 

resultados de análises, pesquisa e/ou experimentos – interpretando gráficos, 

tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, elaborando 

textos e utilizando diferentes mídias e tecnologias de informação e 

comunicação (TDIC) -, de a modo a promover debates em torno de temas 

científicos e/ ou tecnológicos de relevância sociocultural (BRASIL, 2017, p. 

545). 

 

A implantação das tecnologias digitais no ambiente escolar é apontada como solução 

para transpor o modelo educacional tradicional, tido como ultrapassado e inadequado em pleno 

século XXI (ESPINDOLA; GIANELLA, 2018). 

As redes digitais permitem aprender e trocar informações em diferentes áreas de 

conhecimento, ter consciência das propostas das políticas públicas pautadas no Plano Nacional 

de Educação – PNE (2014-2024), sendo uma delas a do Programa de Inovação Educação 

Conectada (HEINSFELD; PISCHETOLA, 2019). 

O Decreto n. 9204, de 23 de novembro de 2017, que instituiu o Programa de Inovação 

Educação Conectada, é uma política pública que visa disponibilizar internet de alta velocidade 

na Educação Básica, para impulsionar o uso das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC) pedagogicamente nessa modalidade de educação (BRASIL, 2017). 

A perspectiva política do Programa de Inovação Educação Conectada segue a ideia de 

que máquinas e acesso rápido à rede mundial de computadores sobreponham aos aspectos 

socioculturais advindos a partir do uso das tecnologias digitais e dos benefícios ofertados para 

a escola, alunos, professores e a sociedade em geral (HEINSFILD; PISCHETOLA, 2019). 

Tendências que podem acelerar a adoção de tecnologias na educação básica, devem 

despertar o interesse “político”, através de modelos educacionais que agregue o currículo 

escolar a resultados eficazes, bem como a formação social para a vivência fora do ambiente 

escolar. Para tanto, faz-se necessária a presença de educadores “líderes” que ouse avançar em 

uma educação disruptiva, que sejam capazes de contornar os nós, que impossibilitam o avanço 

célere de uma aprendizagem significativa, utilizando recursos tecnológicos. Nesse cenário, o 

exercício da “prática” educativa necessita de ambientes adequados, e profissionais 

devidamente preparados e capacitados para desenvolver novas ideias pedagógicas (JOHNSON 

et al., 2015, p. 6-7, grifo nosso). 

A educação global, com a crescente utilização de TDIC nos espaços educacionais, vem 

alterando o perfil dos estudantes, que anteriormente eram vistos como passivos assimiladores, 

para criadores de conteúdo e conhecimento (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015). 

O professor com visão pedagógica inovadora, atua como mediador e utiliza ferramentas 
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tecnológicas como recurso para viabilizar o processo contínuo da informação, comunicação e 

pesquisa junto a seus alunos, motivando-os a serem participantes ativos no processo de ensino-

aprendizagem (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2000). 

O avanço das tecnologias e a utilização de ferramentas móveis, quando explorada 

responsavelmente para fins educacionais, permite conhecer vários métodos ativos, sendo um 

deles a aprendizagem colaborativa, aproximando professor-aluno ou, aluno-aluno, que 

contribui para o desenvolvimento de habilidades e competências fora do ambiente escolar 

(BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015). 

 

2.1.1 A relação professor e aluno no contexto atual 

 

Atualmente, a internet e as redes sociais são consideradas problemas modernos que 

tiram a atenção dos alunos no decorrer das aulas, ocasionando reflexos negativos em sua 

aprendizagem (FONTES, 2019). 

A presença das tecnologias digitais no espaço escolar permite um novo olhar para a 

relação dos professores com as TIC, pois, sendo ele um migrante digital, tem que exercer efetivo 

papel de facilitador no processo de aprendizagem de seus alunos, verdadeiros nativos digitais 

(BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015). 

Na concepção freiriana, o professor não pode ser visto somente como um simples 

comunicador do conhecimento; ele deve ressignificar seu papel no modelo educacional, 

deixando de ser um narrador que deposita seus saberes em seus alunos (FREIRE, 1987). 

Da mesma forma, o processo de ensino-aprendizagem para esse pensador brasileiro 

(FREIRE, 1996) se dá na relação entre os sujeitos participantes desse processo (professor- 

aluno), sendo o professor o mediador, que dialoga com seus alunos, levando-os a refletirem 

sobre a sua realidade a fim de transformá-la. Além disso, um dos papeis do professor é criar 

condições para que os estudantes tenham autonomia no desenvolvimento das atividades, 

conseguindo fazer um link com a vida (FREIRE, 1996). Por isso, a concepção freiriana dialoga 

muito bem com as metodologias que tenham como pano de fundo as TICs. 

Espíndola e Gianella (2018), ao discutirem a integração de TDIC no ensino, consideram 

que os professores são os atores centrais desse processo, não como profissionais que precisam 

simplesmente adotar e incorporar uma inovação, mas como sujeitos que conhecem as 

necessidades e as dificuldades de aprendizagem de seus alunos e têm como objetivo principal 

desenvolver as melhores estratégias de ensino para cada situação e, por isso, contribui de 

sobremaneira com a discussão sobre a integração das TDIC no ensino, bem como os caminhos 
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de desenvolvimento da tecnologia. 

Os materiais didáticos que incorporam essas novas tecnologias podem simular aspectos 

e problemas da realidade dos alunos e, dessa forma, possibilitam uma maior interação e gerência 

dos estudantes dentro do processo de ensino (FONTES, 2019). 

Fato é que, nos dias atuais, as tecnologias móveis facilitam a comunicação e os 

aplicativos digitais disponibilizados nos aparelhos celulares permitem aos estudantes 

experimentarem novas identidades e liberdade, o uso cada vez mais crescente desses aparelhos 

no espaço escolar abrem as possibilidades pedagógicas como o m-learning (mobile learning ou 

aprendizagem móvel) (NAGUMO; TELES, 2016). 

Há muitos profissionais, tanto no ensino básico como no superior, avessos às 

tecnologias. Esse receio talvez seja por não dominarem uma ferramenta que exija conhecimento 

específico, o que leva à sensação de insegurança que poderia ser sanado através de curso de 

formação contínua (LOPES, 2017). 

Além disso, a falta de infraestrutura, carga horária excessiva, falta de cursos e formação 

especifico-continuada, dificuldade em dominar tecnologias são algumas das alegações feitas 

por professores que refletem e/ou interferem na qualidade de ensino em sala de aula, aliada ao 

não comprometimento dos discentes em diferentes frentes, tais como: indisciplina, não 

realização de tarefas, interferência de mídias digitais etc (FONTES, 2019). 

No Ensino Médio, onde se encontra o mundo juvenil, a tecnologia móvel presente nos 

aparelhos celulares permite ao nativo digital explorar jogos, ouvir músicas, assistir a vídeos, 

acessar e interagir em redes sociais, sendo que tudo isso pode ocorrer dentro da sala de aula 

(HABOWSKI et al., 2019). 

Por esses motivos, os aparelhos celulares são apontados como um dos principais fatores 

que interferem de forma direta no aproveitamento e rendimento no processo de ensino-

aprendizagem dentro da sala de aula. Há ordenamento jurídico em vários estados da Federação, 

regulamentando o uso do celular no ambiente escolar, desde que seja para fins pedagógicos. 

No estado de Mato Grosso, a Lei n. 10232, de 29/12/2014, regulamenta que a utilização 

de aparelhos ou equipamentos eletrônicos, entre os quais: celulares, MP3, MP4, notebooks, 

smartphones, câmeras digitais, tablets e outros [...] serão permitidos para fins pedagógicos e 

sob supervisão do profissional de ensino (MATO GROSSO, 2014). 

Percebe-se, ainda, que há uma “cultura da resistência”, por parte dos profissionais da 

educação que atuam na Educação Básica para o uso das TDIC’s, no ambiente escolar, 

característica herdada durante o período de formação acadêmica, onde o ensino ainda é muito 

tradicional. Por outro lado, há profissionais que exploram recursos tecnológicos, tão somente 
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como ferramentas facilitadoras do trabalho docente, e ele continua desempenhando o papel de 

detentor e transmissor da informação (STEINERT; HARDOIM, 2017). 

Mesmo diante dessa realidade não podemos desconsiderar que as TDIC’s já são uma 

realidade na rotina escolar e, independe da vontade do professor ou da instituição, adolescentes 

e smartphones, com recursos digitais móveis, constituem uma figura quase que simbiótica, que 

motiva os educadores a abandonar velhos conceitos relacionados a proibição de recursos 

tecnológicos, que poderiam pôr em “xeque” aquele velho modelo “centralizado” de passar o 

conhecimento, haja vista que há um vasto mundo de conhecimento ao alcance de um toque na 

tela do celular, ou no click de um mouse (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015). 

Chassot (2003) aponta que a globalização e as invasões tecnológicas do mundo exterior, 

como o uso da internet, permitem que o aluno atualmente tenha acesso a diferentes fontes de 

informações. Na área da educação isso possibilita uma inversão no fluxo do conhecimento, 

conferindo uma nova realidade para sala de aula, ressignificando o papel da escola e do 

professor, anteriormente vistos como centro e referência na transmissão de saberes. 

Nesse contexto, os professores devem buscar e utilizar recursos tecnológicos que 

facilitem ou despertem o interesse dos alunos dentro de uma visão científica, que os tornem 

protagonistas na busca e construção de conhecimentos, permitindo que conteúdos formais, 

presentes nas disciplinas, sejam compreendidos e analisados no cotidiano, o que são desafios 

ainda em crescimento na educação (FONTES, 2019). 

Em busca de ferramentas facilitadoras, que possam transformar as aulas de Biologia e 

promover aprendizagens significativas, os professores podem explorar Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC), como softwares e aplicativos que permitem investigar e 

trabalhar conceitos científicos através de atividades investigativas, tornando as aulas mais 

atrativas, saindo do palco das aulas que utilizam metodologias consideradas tradicionais e 

ultrapassadas no contexto atual de um mundo digital e interconectado (FONTES, 2019). 

Em pleno século XXI, os professores “migrantes digitais” ainda ministram aulas 

expositivas e utiliza-se de manobras para tentar inovar suas aulas através de filmes, 

apresentações em PowerPoint, visita a Laboratório de Informática, com roteiro pré- 

programado, onde os alunos são condicionados a fazerem busca em um único endereço e, 

geralmente, conta com o apoio do técnico de informática para dar suporte à aula (BACICH; 

TANZI NETO; TREVISANI, 2015). 

Essa forma de agir não permite ao aluno ser protagonista, apenas engessa sua 

dependência no transmissor de conhecimento. Segundo Moran (2015): 
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A aprendizagem é mais significativa quando motivamos os alunos em seu 

íntimo, quando eles acham sentido nas atividades propostas, quando 

consultamos suas emoções profundas, quando se engajam em projetos 

criativos e socialmente relevantes (MORAN, 2015, p. 12). 

 

Nesse sentido, é preciso uma reinvenção dessas práticas, de maneira que o aluno tenha 

um papel ativo enquanto sujeito, colaborando com seus colegas e professor nesse ambiente que 

ele transita com facilidade. 

A utilização das ferramentas virtuais possui potencial pedagógico e colaboram para a 

construção ativa de conhecimentos conceituais pelos alunos, permitindo que eles possam 

expressar e desenvolver seus próprios entendimentos sobre o conhecimento discutido em sala 

de aula. Conhecimento este que deve ser socialmente construído a partir da interação e debates 

entre alunos, professores e até mesmo cientistas especialistas de cada área de conhecimento 

(STEINERT; HARDOIM, 2017). As tecnologias móveis e em rede permitem conectar todos os 

espaços e elaborar políticas diferenciadas no processo de ensino- aprendizagem, respeitando os 

diferentes ritmos e situações diversas para a transmissão, absorção e/ou construção de saberes. 

Para que isso ocorra, são necessárias mudanças na configuração do currículo, na atitude dos 

profissionais da educação, nas propostas didáticas e organização dos espaços e do tempo 

(BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015). 

Se as novas metodologias esperam desenvolver alunos proativos e criativos, os 

professores precisam repensar os roteiros de atividades, permitindo que eles superem diferentes 

níveis de complexidade, que tomem decisões e avaliem resultados a partir da observação e 

investigação científica, fazendo uso de materiais de apoio consistentes (BACICH; TANZI 

NETO; TREVISANI, 2015). 

Assim, os professores passam a exercer um papel mais de gestor e orientador de 

caminhos coletivos e personalizados, previsíveis e imprevisíveis, percebendo que as 

tecnologias podem ser ferramentas facilitadoras no ensinar e no aprender, seja no mundo físico 

(presencial) ou digital, essa hibridização permite abrir a escola para o mundo e também trazer o 

mundo para dentro da instituição escolar (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015). 

 

Sobre a aprendizagem do século XXI, entende-se que ao mesmo tempo há 

grande riqueza de ferramentas e tecnologias, também persistem incertezas, 

especialmente pelo fato de que a linha que divide a Educação Tradicional e a 

Educação Disruptiva é muito tênue. Resta assim, investir em estratégias 

didáticas com uso de tecnologias para a atual geração, que gosta de ter um 

papel ativo, mas que deve aceitar também os desafios que os professores 

apresentam. (STEINERT; HARDOIM, 2017, p. 94). 
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Nesse sentido, torna-se importante uma análise reflexiva dos professores em relação ao 

seu papel como facilitadores e planejadores do processo de aprendizagem, de forma a buscar 

práticas pedagógicas que promovam o melhor uso das tecnologias enquanto ferramenta 

didática. Haja vista que, de acordo com Jenkins (2008): 

 

O conteúdo de um meio pode mudar (...) seu público pode mudar (...) e seu 

status social pode subir ou cair (...), mas uma vez que o meio se estabelece, ao 

satisfazer alguma demanda humana essencial, ele continua a funcionar dentro 

de um sistema maior de opções de comunicação. (...). Os velhos meios de 

comunicação não estão sendo substituídos. Mais propriamente, suas funções 

e status estão sendo transformados pela introdução de novas tecnologias 

(JENKINS, 2008, p. 39-40). 

 

Surge, assim, a necessidade de acompanhar o professor em sua prática cotidiana para 

construção de discussões teórico-metodológicas, evidenciando, dessa forma, a importância da 

vinculação da produção de pesquisas e a prática escolar, análise que trazemos aqui. Nessa ótica, 

ao integrar as tecnologias na formação científica, como apoio e ferramenta de trabalho, o 

professor promove uma aproximação dos alunos à prática de se fazer ciência, o que viabiliza 

mudanças qualitativas no processo de aprendizagem e, para tanto, de acordo com Jenkins 

(2008), é preciso reinventar a escola, o espaço escolar, para que isso aconteça. 

O desinteresse e a desmotivação são características dessa realidade, presente na sala de 

aula, nos dias atuais que, indiretamente, repercutem na prática docente. Sendo assim, cabe ao 

professor repensar estratégias didático-investigativas que despertem o interesse, a curiosidade, 

a criatividade, deixando em seus alunos o desejo de querer continuar aprendendo, 

fortalecendo o processo/vínculo ensino(professor), aprendizagem(aluno) (MORAES; TARIZI, 

2019). 

Em uma sociedade que valoriza a evolução do científico e tecnológico, os professores das 

Ciências da Natureza e demais professores têm que desapegar do ensino livresco, precisam sair 

do tradicional afim de ofertar acréscimo de habilidades cognitivas em todas as áreas do 

conhecimento da BNCC, para que seus alunos possam observar, registrar, analisar dados, 

comparar, perceber evidências, fazer inferências, concluir, aprimorar o raciocínio e o 

argumento, fatores essenciais para uma alfabetização científica/letramento científico) 

(ZOMPERO, 2017). 

A alfabetização científica originou-se do termo: scientific literacy. Literacy pode ser 

interpretado como “a capacidade de ler e escrever”, autores da língua portuguesa optam por 

traduzi-lo como alfabetização, termo que pode ser expresso em extensões como letramento 
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(leitura e escrita) digital, cultural, político e, ou, científico (CUNHA, 2017, grifo nosso). 

Ainda há divergência quanto ao conceito semântico entre alfabetização científica, 

letramento científico e cultura científica, principalmente para professores do Ensino Médio, 

porém, fato é que o ensino por investigação se faz presente em todos (SASSERON; 

CARVALHO, 2011). 

Para Chassot (2003), a Alfabetização Científica (AC) é uma das dimensões que 

potencializam e privilegiam uma educação mais comprometida. 

 

Como fazer educação científica? Parece que se fará uma alfabetização 

científica quando o ensino da ciência [...] contribuir para a compreensão de 

conhecimentos, procedimentos e valores que permitam aos estudantes tomar 

decisões e perceber tanto as muitas utilidades da ciência e suas aplicações na 

melhoria da qualidade de vida, quanto as limitações e consequências negativas 

de seu desenvolvimento (CHASSOT, 2003, p. 99). 

 

O professor, ao desenvolver a AC na sala de aula, permite que seu aluno seja capaz de 

aprender ciências, aprender a fazer ciências e aprender sobre ciências; eixos potencializados no 

ensino por investigação, favorecendo que o mesmo compreenda o que a ciência é, o que ela não 

é, como as investigações científicas são realizadas para produzir conhecimento, além de 

perceber como ela contribui e é influenciada pela cultura, possibilitando agir com discernimento 

nas decisões de assuntos presente em seu dia a dia (SCARPA, 2018). 

Sasseron (2018) aponta que a alfabetização científica pode acontecer na sala de aula, 

para tanto é necessário utilizar abordagens didáticas que permitam tal acontecimento. No ensino 

de ciências, o Ensino por Investigação (EI) é uma delas, pois não se apega a estratégias 

específicas, mas sim às ações e práticas utilizadas pelo professor, que permitem a liberdade 

intelectual para que seus alunos possam realizar investigação e análise crítica de um problema, 

tornando-os protagonistas na construção do conhecimento. Para a autora, o IE se estabelece em 

cinco elementos: 1) o papel intelectual e ativo dos estudantes, 2) a aprendizagem para além dos 

conteúdos conceituais, 3) o ensino por meio da apresentação de novas culturas aos estudantes, 

4) a construção de relações entre práticas cotidianas e práticas para o ensino, e 5) a 

aprendizagem para a mudança social. 

Fundamentadas nas ideias de Chassot, Scarpa e Sasseron, esse trabalho pautou-se em 

atividades que levaram ao desenvolvimento do letramento científico e digital, porque girou em 

torno de objetivos que pretende colaborar para o desenvolvimento dessas habilidades. 
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2.2 O mosquito do gênero Aedes spp 

 

Os vetores Aedes aegypti e Aedes albopictus foram escolhidos como tema norteador 

desse trabalho, abordados no conteúdo de Biologia do Ensino Médio, devido a sua importância 

na saúde pública do Brasil. 

Identificados pela primeira vez por Linnaeus em 1762 e Skuse em 1894, 

respectivamente, são artrópodes da ordem Díptera, família Culicidae e gênero Aedes 

(AZEVEDO, 2015). 

São insetos oriundos do continente africano, que se espalharam por todos os continentes 

em especial regiões tropical e subtropical do planeta, sendo considerados cosmopolitas 

(FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2001). 

Graham (1903) faz as primeiras descrições da suspeita da transmissibilidade vetorial da 

dengue. A hipótese de que o Aedes aegypti poderia participar do ciclo de transmissão da dengue 

foi levantada por Bancroft (1906) e, posteriormente, confirmada por Agramonte (1906) e 

outros, o que facilitou a compreensão do ciclo epidemiológico da doença (OLIVEIRA, 2009). 

O Aedes albopictus ainda não sofreu domesticação, realizam repasto tanto em humanos 

como em outros vertebrados, preferencialmente durante o dia, em ambiente natural, fora do 

ambiente residencial (TEIXEIRA, 1999). 

Os mosquitos do gênero Aedes apresentam quatro fases bem distintas de vida: ovo → 

larva → pupa → adulto e se desenvolvem em criadouros naturais ou artificiais, criados pela 

atividade humana, os ovos não são colocados diretamente na água, mas nas paredes internas 

úmidas, próximas as lâminas de água, preferencialmente limpa (CONSOLI, 1994). O Aedes 

aegypti prefere se reproduzir em criadouros artificiais, gerado pela ação humana, uma vez que 

convive próximo a ele, porém já foi detectada a presença da larva em criadouros naturais, em 

plantas como bromélias, quando o homem passa a habitar regiões de mata (VAREJÃO, 2005). 

As fêmeas do Aedes aegypti são atraídas por vários odorantes liberados pelo hospedeiro, sejam 

humanos ou outros vertebrados, substâncias como o gás carbônico  (CO2)  e  o  ácido  lático  

(C3H6O3)  apresentam  resposta  positiva  na  atração (VINAUGER et al., 2018). 

Estudos apontam que a temperatura é fator que poderá influenciar a biologia do vetor, 

com o advento das mudanças climáticas. Experiências controladas apontaram a predileção de 

maior ingestão de sangue de fêmeas de Aedes aegypti em temperaturas mais elevadas, que 

também pode interferir na longevidade e na oviposição (AZEVEDO, 2015). 

O repasto sanguíneo é fundamental para as fêmeas dos mosquitos do gênero Aedes, pois 

o sangue fornece nutrientes que permitem a postura dos ovos e, assim, se reproduza. 
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(STENSMYR; MADERSPACHER, 2018). São insetos antropofílicos, as fêmeas são agressivas 

(insistentes), pois necessitam de pelo menos dois repastos sanguíneos para realizar a primeira 

postura de ovos, a saliva apresenta moléculas anticoagulantes e vasodilatadoras para uma 

sucção sanguínea eficiente (GOUVEIA, 2011). 

É comum uma resposta inflamatória à saliva, que causa coceira e inchaço no local da 

picada (BARROS, 2012). Após a cópula, a fêmea armazena os espermatozoides na 

espermateca, que serão utilizados para produzir ovos na fase de vida adulta; a proliferação 

ocorre ao longo do ano, sendo mais intenso no período chuvoso, sendo que a ação humana, 

produzindo criadouro, permite a aceleração do ciclo vital (IOC, s. d.). 

Despertam interesse médico devido à hemotofagia e, quando contaminados, podem 

transmitir através da picada Arbovírus – vírus que têm parte de seu ciclo de replicação em 

insetos. Em seres humanos, esses podem vir a causar diversas doenças (LOPES et al., 2014). No 

século XX, havia a preocupação de combater o mosquito, pois ele  estava relacionado aos casos 

de dengue e febre amarela urbana. Já no século XXI, outras arboviroses como o Chikungunya 

e o Zika vírus tiveram sua transmissibilidade associadas ao Aedes, e estudos apontam indícios 

de que possam transmitir também os vírus Mayaro e do Nilo Ocidental (GOMES GARCIA, 

2018). 

A emergência das novas arboviroses zika e chikungunya, associadas ao mosquito Aedes 

aegypti, tornou-se mais um motivo de preocupação na área de saúde no Brasil no final de 2015. 

A última pode causar graves danos nas articulações, que pode se estender de meses a anos, já a 

primeira passou a representar grave ameaça a mulheres gestantes, por estar implicada em 

malformações congênitas (LOPES; SILVA, 2019). 

 
 

2.2.1 Registros do Aedes spp no Brasil 

 

 
Descrito primeiramente no Egito, por Linnaeus, em 1762, a migração dele remonta- se 

ao período de colonização das Américas. No Brasil suspeita-se que esteja presente desde o 

século XVI, vindos em navios que comercializavam escravos. Com a ausência de habitats 

naturais e as pressões antrópicas, o Aedes aegypti sofreu um processo seletivo que propiciou sua 

sobrevivência em ambientes urbanos (ZARA et al., 2016). 

No início do século XX, com surtos de febre amarela urbana no Brasil, já havia a 

preocupação com o controle de mosquitos, entre eles o Aedes aegypti, ações mais intensas para 

a erradicação surgiram somente a partir de 1938 (MAGALHÃES, 2016). 
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As primeiras referências, relacionando casos de dengue no Brasil ocorreram em São 

Paulo e no Rio de Janeiro em 1916. Resultado sorológico positivo realizado na Amazônia no 

início dos anos 50 sugere que houve circulação viral na região, mas somente em 1982 na cidade 

de Boa Vista, em Roraima, é comprovado a primeira epidemia com confirmação laboratorial 

(TEIXEIRA, 1999). 

O Aedes albopictus é um mosquito nativo das florestas do sudeste asiático, considerado 

o principal vetor da dengue e mais 22 arbovírus na Ásia, entre eles, o vírus Zika e Chikungunya, 

que, atualmente, é encontrado em mais de 28 países, além da sua faixa original, inclusive no 

Brasil, onde sua presença foi registrada pela primeira vez no estado do Rio de Janeiro em 1986, 

sendo que, na atualidade, está presente nas cinco regiões do país (SARAIVA, 2019). 

 

2.2.2 Arboviroses relacionadas ao Aedes no Brasil 

 

Miyazaki et al. (2009) apontam que fatores macro e microdeterminantes como a 

densidade populacional, alta densidade habitacional e urbanização não planejada são fatores que 

favorecem a circulação viral e a proliferação do Aedes aegypti, principal vetor da dengue e da 

febre amarela urbana, caracterizando um sério problema de saúde nas áreas tropicais. 

No Brasil, as mais importantes arboviroses diretamente ligadas ao vetor Aedes aegypti 

são causadas pelos vírus DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4, causadores da Dengue, cuja 

epidemia de 2015 acometeu mais de 1,5 milhões de pessoas, causando 811 óbitos; as outras 

arboviroses são o vírus causador da Chikungunya (CHIKV) e o vírus causador da Zika (ZIKV) 

(DONALÍSIO et al., 2017). 

De 29 de dezembro de 2019 a 30 de maio de 2020, o Brasil registrou 802.001 casos 

prováveis de Dengue, com maior incidência na Região Centro-Oeste. Foram confirmados 612 

casos de dengue grave, 7.373 casos de dengue com sinais de alarme e 357 óbitos confirmados 

e 258 óbitos encontravam-se em investigação, o isolamento viral detectaram a circulação viral 

dos sorotipos DEV 1, 2 e 4. Para a febre Chikungunya foram notificados 37.387, e 11 óbitos 

confirmados e 14 continuavam em investigação. O zika vírus apresentava 

3.509 casos prováveis entre 29 de dezembro de 2019 a 16 de maio de 2020, não havendo 

registro de óbito. (BRASIL- SVS, 2020). Com o advento da pandemia, provocada pelo novo 

Coronavírus (SARS-CoV-2), os dados sobre as arboviroses encontram-se desatualizados a 

partir da semana epidemiológica número 23. 

O vírus Chikungunya - CHIKV é um Alphavirus da família Togarividae, transmitido 

vetorialmente por mosquitos do gênero Aedes. Foi isolado pela primeira vez em 1953, na 
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Tanzânia. No Brasil, os primeiros casos surgiram em setembro de 2014 e, dentre as 

manifestações clínicas, além da febre, está a artralgia, que pode durar de meses a anos (SILVA 

et al., 2018). 

Identificado pela primeira vez em 1947, em soro de macaco Rhesus, o Zika Vírus – 

ZIKV recebe o mesmo nome da floresta onde habitavam os animais. Ele é um arbovírus 

emergente, transmitido nas Américas primariamente por mosquitos adaptados a ciclos urbanos, 

como os do gênero Aedes que têm o ser humano como principal reservatório. (BROGUEIRA; 

MIRANDA, 2017). 

No Brasil, no início de 2015, na região nordeste houve os primeiros registros da presença 

desse vírus, com sintomas de doença exantemática, posteriormente sendo associado a doenças 

congênitas e desordens neurológicas, além da microcefalia em fetos de mães que durante a 

gestação apresentaram sintomas de infecção pela doença. (DULGHEROFF et al., 2016). 

Atualmente as microcefalias, comprovadamente relacionadas ao ZIKV, são classificadas como 

Síndrome Congênitas pelo Zika vírus (TEIXEIRA et al., 2020). 

Há registros de pessoas que vivem em regiões endêmicas infectadas por dois ou mais 

arbovírus simultaneamente; já a coinfecção do A. aegypti por arbovírus da dengue (DENV) e 

do zika (ZIKV) foi comprovada em pesquisa realizada em Manaus/BR, sendo o mosquito capaz 

de transmitir ambos os patógenos, havendo preferência pela transmissão do ZIKV quando o 

vetor estiver coinfectado; essa descoberta representa novos desafios para a saúde pública 

(CHAVES, 2018). 

 

2.2.3 Controle do Aedes no Brasil 

 

Os métodos de controle do Aedes, seguem técnicas ultrapassadas dos anos 60 e são cada 

vez menos eficientes, o que favorece a resistência aos produtos preventivos e também à 

disseminação célere de arbovírus (RITCHIE, 2017). 

É necessário rever as políticas oficiais voltadas para as ações de controle ao mosquito A. 

aegypti, fazendo uso de técnicas inovadoras, reiterando e restringindo métodos ineficazes a fim 

de contornar obstáculos sociais e ambientais, fortalecer o conhecimento científico no controle 

e manejo desse vetor, que pode disseminar epidemias (WERMELINGER, 2016). 

Inovações como a esterelização de machos por meio de radiação, machos geneticamente 

modificados e o uso de bactéria Wolbachia pipientis para infectar machos que levam as fêmeas 

produzirem ovos inférteis, quando somados aos meios básicos de prevenção nas residências, 

reduzem as doenças a ele associado até que se desenvolva uma vacina eficaz (RITCHIE, 2017). 
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2.2.4 Aedes spp e a relação com as Doenças Tropicais Negligenciadas 

 

 
Doenças negligenciadas são aquelas que não atraem investimentos para pesquisa ou 

desenvolvimento de medicamentos ou vacinas para tratamento ou prevenção. São doenças que 

impactam a qualidade de vida e a produtividade, principalmente nas camadas mais pobres, 

ocorrem com maior frequência nas regiões tropicais, sendo conhecidas como Doenças Tropicais 

Negligenciadas – DTNs) (INÁCIO; INVERNIZZI, 2018) 

No ano 2000, a OMS adotou os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que 

tinham como meta erradicar a fome, a pobreza e doenças negligenciadas. Passados 15 anos, a 

mesma organização propôs a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

com as mesmas propostas estendidas até 2030 (INÁCIO; INVERNIZZI, 2018). 

A lista das DTNs emitidas pela OMS, não é unanime, é comum cada governo estabelecer 

suas próprias prioridades, ao longo do tempo. No Brasil, em 2005, a dengue constava na lista 

do Ministério da Saúde (MS), porém, no “Relatório Saúde Brasil 2017: uma análise da situação 

de saúde e os desafios para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, já não 

figura como doença negligenciada, porém as arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti e 

outras doenças transmissíveis são tratadas como problema de saúde públicas, sendo alvo de 

meta dos ODS, devendo sua incidência ser reduzida até o ano de 2030 (ZICKER et al., 2019). 

 

2.2.5 A abordagem sobre o mosquito Aedes nos materiais didáticos 

 

Em 2014, o Brasil passou a adotar a nova classificação para o diagnóstico dos casos de 

dengue, conforme recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde) e OPAS 

(Organização Panamericana de Saúde). Dessa forma, a partir de 1º de janeiro de 2014, não se 

utiliza mais a antiga classificação: Dengue clássico, Dengue com complicações, Febre 

Hemorrágica da Dengue e Síndrome do Choque da Dengue e Descartado, classificação essa que 

perdurou por muitos anos. 

A partir do dia 28 de fevereiro de 2014, o Sistema Nacional de Agravo e Notificações – 

Sinan Dengue Online, passou a registrar apenas a nova classificação final: Descartado, Dengue, 

Dengue com sinais de alarme e Dengue grave (SVS, 2016). O material educativo é um 

facilitador de aprendizagem e um promotor de mudanças para o público a que se destina, a sua 

produção é pertinente a várias temáticas do ensino, mas necessita de atualizações para assegurar 

a efetiva apropriação de conhecimento, superando a informação realizada pelas mídias 

(PAIVA; VARGAS, 2017). 
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Essa classificação ainda não foi incorporada aos livros didáticos ofertados na Educação 

Básica. Muitas ferramentas pedagógicas, dentre elas o livro didático, trazem poucas 

informações sobre os riscos potencialmente oferecidos pelos mosquitos Aedes spp, envolvido 

na transmissão e no comprometimento do organismo e consequências após infecção provocadas 

pelos vírus DENV, CHIKV e ZIKV (DIONOR et al., 2017). 

Não há uma preocupação para que os materiais informativos, educativos e didáticos 

sobre as doenças sejam adequados, fator que permite criar conceitos subjetivos a respeito dessas 

doenças e do mosquito, interferindo no controle e nas medidas de prevenção. Essas informações 

devem ser passadas de forma adequada pela escola, levando a melhoria do combate e prevenção 

ao mosquito e as doenças (ASSIS, 2013). 

Percebe-se que não há uma prática educacional contínua voltada para sensibilizar as 

ações preventivas no controle ao mosquito Aedes, nem mesmo pelos órgãos governamentais que 

só lembram de intensificar propagandas no período das chuvas (sazonais) ou quando há 

aumento nos números de pessoas acometidas pelas doenças a ele relacionados (BRASIL, 2001). 

Na Educação Básica, o tema saúde quase sempre segue o roteiro do livro didático, 

traduzindo o velho método de ensino sem inovação tecnológica e investigação científica. É 

necessário motivar nossos alunos a desenvolverem competências sólidas na área da saúde, e o 

mundo digital fornece ferramentas importantes de busca e investigação escolar. (HEINSFELD; 

PISCHETOLA, 2019; DANTAS; TEIXEIRA-OLIVEIRA, 2020; HABOWSKY et al., 2020, 

entre outros). Essas ferramentas, quando adequadamente aplicadas, podem se tornar um 

importante aliado na alfabetização científica de nossos estudantes, que possibilitam a 

construção do conhecimento e, ao mesmo tempo, podem contribuir para uma mudança 

significativa na situação da saúde pública no Brasil. 

Motivados por esse tema, de tamanha relevância, esse trabalho objetivou: 

 

 
Objetivo geral 

 

 
Orientar a produção de vídeos como recurso didático e estratégia motivacional 

pedagógica, nas aulas de Biologia, com viés investigativo relacionado ao tema Aedes e divulgá-

los na plataforma digital YouTube. 
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Objetivos específicos 

 

 

a) Elaborar uma Sequência Didática com viés investigativo relacionada ao tema Aedes; 

b) Mediar a criação de vídeos, por parte dos alunos do segundo ano do Ensino Médio, 

através do Microsoft Power Point; 

c) Disponibilizar e divulgar os vídeos produzidos a professores e a toda comunidade 

através da plataforma YouTube, com o objetivo e fazer divulgação científica; 

d) Criar um tutorial mostrando o passo a passo para a produção de vídeo, utilizando o 

Microsoft Power Point e disponibilizá-lo aos professores. 

A fim de alcançar tais objetivos, buscou-se respostas para as seguintes perguntas: 

1. A produção de vídeos pode tornar as aulas de Biologia mais atrativas? 

2. O uso da plataforma YouTube favorece, estimula e facilita a aprendizagem dos 

conteúdos de Biologia? 

3. De que modo essa ação pedagógica pode interferir na realidade dos alunos e da 

comunidade escolar? 
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3 MÉTODOS 

 

3.1 Caracterização do ambiente escolar 

 

Esse estudo foi realizado em uma escola pública estadual por meio de ambiente virtual. 

Localizada na periferia do município de Rondonópolis, a escola oferta o Ensino Fundamental e 

Médio, é tida como bem conceituada na Rede Pública de Mato Grosso e desenvolve projetos 

relevantes como Literatura em Ação, Adolescente em Foco, Conhecendo Mato Grosso, Poesia, 

Arte e Cidadania. 

A Escola ocupa uma área de 10 mil metros quadrados e em seu espaço há 14 salas de 

aula, 1 biblioteca, 1 laboratório de Ciências da Natureza, 1 laboratório de informática, 1 

secretaria, sala de coordenação e direção, sala para professores, 2 banheiros para professores, 1 

cozinha, refeitório amplo e coberto com mesas e banco de madeira, 1 sala de apoio pedagógico, 

2 banheiros para alunos (masculino e feminino) 1 banheiro adaptado para pessoas com 

deficiência,1 quadra poliesportiva com cobertura e 1 anfiteatro, possui projeto de 

acessibilidade, mas não em toda as dependências. 

Devido ao Alerta de Emergência de Saúde Pública de Caráter Internacional emitido pela 

OMS, com a propagação do COVID-19 (SARS-CoV-2), foi solicitado autorização da direção 

escolar para vincular o nome da Escola a um ambiente virtual (Google Classroom), pois as 

aulas seriam ministradas em um ambiente virtual remoto, utilizando recursos das TDIC, 

obedecendo umas das recomendações das autoridades de saúde e também da SEDUC/MT: a 

não aglomeração de pessoas. 

Os colaboradores da pesquisa foram os alunos do 2º ano do Ensino Médio, moradores de 

diversos bairros e realidades sociais, econômicas e culturais distintas. A idade variou entre 16 e 

17 anos, muitos já inseridos no mercado de trabalho através do programa Menor Aprendiz e 

algumas adolescentes já com a experiência da maternidade. 

A referida escola situa-se na vila Lourdes, região do bairro Cidade Salmen, na cidade de 

Rondonópolis-MT. O município de Rondonópolis situa-se em uma importante localização 

geográfica, no entroncamento das Rodovias BR-163 e BR-364, que é a ligação entre as regiões 

norte e sul do país. São estas vias que escoam a maior parte da produção agrícola e industrial 

para os grandes centros metropolitanos e portos do Brasil (PORTELA, 2016). 
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Foi inaugurada em 1976, atende uma comunidade escolar diversificada e guarda em 

seus registros o início do Ensino Superior no município, uma vez que abrigou em suas 

instalações o antigo Centro Pedagógico de Rondonópolis - CPR, transferido posteriormente 

para o Campus Universitário de Rondonópolis (UFMT, 2011). Em 2018, o Campus foi 

emancipado para Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). 

Atualmente a escola atende aproximadamente 870 alunos em dois períodos: matutino e 

vespertino, em quatorze salas de aula. No período matutino tem cerca de 450 alunos que são 

atendidos no Ensino Médio, distribuídos em doze salas de aulas, sendo cinco primeiros anos, 

quatro segundos e três terceiros. A escola possui também uma biblioteca, um laboratório de 

informática educacional e desde 2017, ao adaptar uma sala ainda do tempo do CPR, passou a 

contar com um laboratório de ciências da natureza razoavelmente bem equipado, para adequar 

as normativas do Ensino Médio Inovador. 

A cidade de Rondonópolis foi fundada em 10 de agosto de 1915 e conquistou a 

emancipação político-administrativa através da Lei Estadual 666 publicada em 10 de dezembro 

de 1953. O crescimento urbano de Rondonópolis efetivou-se a partir dos anos de 1970, com a 

Política Nacional de Expansão das Fronteiras Agrícolas (PORTELA, 2016). 

O município atualmente possui uma população estimada de 232.491 habitantes (IBGE, 

2019). Além das considerações demográficas e analisando a rede e a hierarquia de cidades 

mato-grossenses, Rondonópolis desempenha relevante papel entre as cidades da região sudeste 

do estado. Relevância esta que vai além do papel de intermediação, em sua rede/hierarquia 

urbana, já que a cidade se apresenta como um importante polo (em saúde, educação, transporte, 

qualificação de mão-de-obra) que atende mais de 18 municípios e cerca de 500 mil habitantes 

(PORTELA, 2016). 

 

3.2 Percurso metodológico 

 

A pesquisa foi desenvolvida com alunos regularmente matriculados no segundo ano do 

Ensino Médio do ano letivo de 2020, no período matutino. Em razão do isolamento social 

imposto pela Covid-19, o convite para participação pesquisa se deu através de redes sociais e 

por meio de chamada telefônica. Foram contatados mais de 50 alunos da referida escola 

matriculados no segundo ano do Ensino Médio. 

Para a realização do contato foi criado um grupo no WhatsApp, onde foi repassado 

informações relevantes para a pesquisa, tais como: a importância do TCLE/TALE (apêndices 

1 e 2), criar conta @gmail, baixar aplicativo Zoom no dispositivo móvel, manifestar interesse 
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na participação mediante autorização dos pais ou responsáveis. 

Logo após abriu-se uma sala virtual no ambiente Google Classroom e, posteriormente, 

encaminhado login e senha de acesso no grupo do WhatsApp, para que os alunos pudessem ter 

conhecimento dos termos e interesse em participar. 

Foram realizadas sete aulas remotas de quarenta e cinco minutos, em ambiente virtual, 

utilizando o recurso de mídia Zoom, atendendo a 28 alunos que responderam ao pré- teste e 

acenaram positivamente aos termos do TCLE/TALE. 

Todo o desenvolvimento do trabalho foi pautado em uso de metodologias ativas com 

foco no ensino por investigação e o uso de TIC’s, abordando a construção do conhecimento 

sobre os mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, tendo o professor/pesquisador como 

mediador do processo de ensino-aprendizagem. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram seguidos os seguintes roteiros: 

I – Solicitou-se autorização para desenvolver o projeto na escola junto ao Conselho 

Deliberativo da Comunidade Escolar, esclarecendo que os vídeos seriam feitos e montados 

pelos alunos, supervisionados pelo professor/pesquisador de Biologia e postados por um 

representante legal da escola. II – Foi feito convite aos alunos devidamente matriculados no 2º 

ano do Ensino Médio, através das redes sociais: WhatsApp, Facebook e Instagram, indo ao 

encontro das ações emergenciais para o enfrentamento da COVID-19. 

II - Criou-se um grupo no WhatsApp para agregar e motivar os alunos, para que 

respondessem positivamente ao convite, foi enviado um vídeo dando boas-vindas aos 

participantes e justificando a importância da formação do grupo. Na oportunidade também foi 

solicitado que eles baixassem em seus dispositivos móveis o aplicativo Zoom. 

III - O projeto foi submetido ao Comitê de Ética e, somente após a aprovação e emissão 

do protocolo de registro, se iniciou a pesquisa. 

IV - Realizou-se uma reunião virtual de esclarecimento sobre o projeto para os alunos e 

seus responsáveis assinarem o TCLE e o TALE (apêndice A e B). 

V - Comunicou-se aos alunos participantes do projeto que abrissem um endereço 

eletrônico @gmail.com e, para facilitar o processo, foi encaminhado um vídeo tutorial no grupo 

WhatsApp. 

VI - Foi solicitado também que eles baixassem em seu dispositivo móvel o aplicativo 

Google Classroom. 

VI - Abriu-se uma sala de aula remota no Google Classroom e o código de acesso foi 

encaminhado no grupo de WhatsApp, solicitando a vinculação do endereço eletrônico 

@gmail.com ao código enviado. 
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VIII - O primeiro encontro foi destinado a sondagem do conhecimento prévio adquirido 

pelo aluno abordando assuntos relacionados ao uso de TIC’s e a importância que essas 

ferramentas representam no cotidiano de cada um, além do tema biológico proposto neste 

trabalho. 

IX - Anexou-se pré-teste (Apêndice C) no Google Drive que foi respondido 

remotamente pelos alunos usando o endereço @gmail. 

X - A Sequência didática foi aplicada de forma remota através do aplicativo Zoom, 

WhatsApp, em decorrência da pandemia ocasionada pelo vírus da SARS-Cov-2. 

XI - Para cada momento da SD o professor mediador disponibilizou endereços 

eletrônicos para dar suporte teórico, deixando aberto também a busca de informações em outras 

fontes de pesquisas desde que mencionadas a origem. O Professor mediador em cada etapa 

incentivou os alunos a perguntarem, a hipotetizarem e a pesquisarem sobre cada assunto 

abordado, com o objetivo de estimular a investigação científica. 

XII - No último momento da SD o professor mediador incentivou a formação de grupos 

com objetivo de criarem roteiros a partir da construção do conhecimento realizado e, no segundo 

momento, a produzirem os vídeos sobre os assuntos discutidos ao longo da SD e, 

posteriormente, disponibilizarem no canal do YouTube. 

XIII - Todo vídeo produzido por parte dos alunos passou pela avaliação e discussão 

conjunta entre professor/pesquisador e alunos envolvidos no processo. 

XIV - Criou-se e foi personalizada uma conta no canal da plataforma YouTube onde os 

vídeos foram postados. 

XV - As postagens foram feitas pelo professor/pesquisador, que comunicou ao grupo a 

disponibilidade de visualização, incentivando a todos a divulgar o canal à comunidade escolar, 

a seus amigos, parentes, conhecidos e postarem nas suas redes sociais, promovendo assim a 

popularização da ciência. 

XVI - Avaliou-se o trabalho desenvolvido junto com a turma através de questionários 

sobre a relevância do uso de novas tecnologias como forma de intervenção no processo ensino-

aprendizagem nas aulas de Biologia. 

XVII - Por fim, foi avaliada a dinâmica do processo de ensino-aprendizagem que 

utilizou a plataforma YouTube como recurso metodológico motivacional para a construção  e 

divulgação do conhecimento quanto a importância, biologia, ocorrência e controle do Aedes, 

por meio de questionários pós-teste que foram aplicados. 

A pesquisa realizada foi um procedimento racional sistemático, perguntando, 

hipotetizando e estimulando a pesquisa em busca de resposta a problemas propostos. As razões 
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para que as mesmas aconteçam são de ordem intelectual (pura) ou de ordem prática (aplicada), 

sendo essa última, um desejo de se conhecer para fazer algo mais eficiente (GIL, 2002). 

A pesquisa realizada no meio acadêmico e na escola é de apelo social; originado em 

dois pensamentos: o positivista que tem caráter quantitativo, e o interpretativo, de caráter 

qualitativo. O primeiro privilegia concepções analíticas e o segundo observa a razão dialética na 

interpretação de significados culturais (WITTKER, 2010). A autora defende, ainda, que o 

professor pode e deve aliar a sua prática docente diária com o exercício da pesquisa, tornando-

se um mediador que transforma sua prática em exercício constante de investigação, a fim de 

construir o saber junto com o aluno. 

Para Creswell (2007), a pesquisa qualitativa é emergente, podendo refletir as questões 

da pesquisa, que podem ser mudadas ou refinadas, permitindo envolver os participantes na 

coleta de dados, buscando estabelecer harmonia e credibilidade, utilizando fontes tradicionais 

e as emergentes na coleta de dados. 

A pesquisa qualitativa permite ao pesquisador o “campo de observação sistemática”, ou 

seja, seu envolvimento direto analisando problemas atuais e futuros na área da educação ao 

observar evidências, tais como: O que está acontecendo? Como se pode reagir? Quais 

benefícios podem advir? Essas observações, em sua imparcialidade consiste na problemática da 

pesquisa, questionando que acontecimentos estão ou dizem respeito ao objeto de estudo. Assim, 

a dimensão do trabalho foi pautada em dois delineamentos: um estudo comparativo, cuja 

geração de dados foi a aplicação de questionários pré e pós-testes permitindo uma análise 

simples matemática e o outro através de registros audiovisuais, perceptivos quanto a 

“construção do conhecimento” e a evolução de cada aluno quanto ao entendimento do tema 

trabalhado. 

Para Monteiro (2014), que pesquisou situações de ensino e aprendizagem com recurso 

a uma intervenção pedagógica integradora das TDICs, essa metodologia de natureza empírica 

permite compreender e interpretar questionamentos levantados do tipo (Por quê? Quando? O 

quê? Como? Para que serve? Por que é importante para minha vida?), para a construção de 

significados, ressaltando que é importante explorar contextos sociais específicos; facilitando a 

identificação, compreensão e aprofundamento do ponto de vista dos alunos em relação às TIC 

e sobre o tema biológico abordado; sendo que a pesquisa qualitativa não se preocupa com 

números, porcentagens ou estatísticas. 

A fim de diagnosticar as relações do aluno com as TICs e avaliar o seu conhecimento 

prévio sobre o tema proposto pela pesquisa, foi aplicado um pré-teste de conhecimento, antes do 

início das aulas teóricas que serviu como orientador para a elaboração da Sequência Didática 
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(SD). 

Um levantamento prévio foi realizado através do aplicativo WhatsApp com o objetivo de 

sondar o conhecimento e a relação cotidiana dos alunos com as TIC’s, levando em consideração 

a sua familiaridade com aparelhos digitais e a conexão pela internet, já que as atividades foram 

desenvolvidas remotamente em meio virtual. 

Dessa forma, o pré-teste foi dividido da seguinte forma: as questões de um (01) a seis 

(06) (Anexo 1) serviram para sondagem diagnóstica relacionadas ao mundo digital e a 

acessibilidade a aparelhos tecnológicos que pudessem ser utilizados como ferramentas 

pedagógicas. 

Da sétima à décima questão, foi elaborado um teste para fins de levantamento de dados 

referentes ao conhecimento dos alunos acerca do tema norteador da pesquisa: o mosquito Aedes 

spp. 

Após a aplicação do pré-teste, foi possível analisar, além do nível de conhecimento dos 

alunos sobre o tema da pesquisa, a facilidade ou não dos alunos de trabalharem em meio virtual 

e colaborativo, ou seja, em grupo. 

Após a análise dos dados obtidos a partir do referencial teórico da pesquisa, 

conhecimento do objeto de estudo e aplicação dos questionários do Pré-Teste, foi elaborada 

uma Sequência Didática para ser aplicada na turma. 
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4 A SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 
 

A Sequência Didática elaborada foi aplicada para o mesmo grupo de alunos que 

responderam a um Pré-Teste. As atividades foram escolhidas com o objetivo de trabalhar 

habilidades específicas e diagnosticadas como ausentes ou pouco desenvolvidas, de acordo com 

o desempenho obtido no teste. 

Esta sequência didática é composta de sete momentos, didaticamente separados por 

conteúdos trabalhados virtualmente, contando com a participação efetiva dos alunos na leitura, 

interpretação e anotações dos textos disponibilizados no ambiente virtual: Google Classroom e 

WhatsApp. 

O percurso metodológico que a compõe, é uma proposta pedagógica que permite ao 

professor atuar com uma metodologia ativa, significativa, que oportuniza a autonomia e o 

protagonismo e, principalmente, a aprendizagem dos estudantes, explorando ferramentas 

disponibilizadas pelas TIC’s afim de facilitar a aprendizagem colaborativa e investigativa, 

através da produção de vídeos, abordando conteúdos e informações relacionados aos mosquitos 

do gênero Aedes spp como: ciclo de vida, biologia, evolução, transmissão de doenças e controle. 

 

 

1° MOMENTO: Conhecimentos prévios sobre uso de TIC’s e o saber sobre o 

conhecimento científico. 

 

 

1.1 - Problemas a serem investigados 

 

 

1.1.1 - Qual o alcance das TIC’s no dia a dia dos alunos no Ensino Médio? 

1.1.2 - O uso de TIC e o Ensino por Investigação pode integrar a aprendizagem no 

ambiente escolar? 

1.1.3 - Será que o ensino por investigação pode ser mediado pelo professor, a partir 

de um ambiente digital remoto? 

1.1.4 - O uso de TIC e o ensino por investigação é capaz de integralizar aprendizagem 

e melhoria na qualidade de vida do aluno e da comunidade escolar. 
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1.2 - Objetivos Específicos 

 

 

1.2.1 - Observar o conhecimento prévio do aluno, considerando o uso de TIC’s e o 

saber sobre o conhecimento científico. 

1.2.2 - Incentivar a criatividade e oportunizar que o aluno seja ativo na construção do 

seu conhecimento. 

 

 

1.3 – Dinâmica 

 

 

1.3.1 - No primeiro momento, em ambiente remoto o professor questionou se os 

alunos sabem o que é um cientista? O que faz um cientista? Como eles enxergam um cientista? 

Foram postadas no grupo de WhatsApp duas fotos icônicas: a de Albert Einstein, mostrando a 

língua e a de Charles Darwin, com longa barba branca e o dedo indicador na boca, indicando 

sinal de silêncio. Em seguida, foi perguntado se eles reconheciam os dois personagens. 

1.3.2 - No segundo momento, presencial, o professor mediador retornou ao tema 

proposto no ambiente remoto, em um tempo pré-determinado (dez minutos), incentivando os 

alunos exporem seus conhecimentos sobre os questionamentos. Após esse tempo, o professor 

solicitou que os alunos se agrupassem, de modo que o resultado fosse o total de doze grupos e 

que cada grupo adotasse um número de 1 a 12. Em seguida o mediador disponibilizou no 

WhatsApp, o seguinte link: 

https://www.ebiografia.com/descobertas_grandes_cientistas_historia/ como uma referência de 

partida. Os alunos poderiam explorar outros endereços eletrônicos através de seus dispositivos, 

porém, cada grupo deveria identificar seu número ao número de um ou uma cientista, e fariam 

uma resenha anotando o nome e a contribuição do mesmo para a ciência. 

1.3.3 - No terceiro momento, cada grupo nomeou um relator que, sob a mediação do 

professor, fez a leitura da resenha dos trabalhos científicos e no final apresentou o nome de seu 

personagem. As anotações foram guardadas, pois fariam parte de um mural de conhecimento. 

Para finalizar esse momento, o mediador fez os seguintes questionamentos aos alunos: 

vocês acreditam que é possível fazer ciência em sala de aula? Vocês já ouviram falar do ensino 

por investigação? Os grupos já formados pesquisaram e discutiram as perguntas em ambiente 

extraclasse, as respostas foram socializadas e discutidas em reunião virtual agendada pelo 

https://www.ebiografia.com/descobertas_grandes_cientistas_historia/
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professor no aplicativo Zoom, ele disponibilizou o link e a senha de acesso para os alunos 

participarem da reunião tanto no grupo de WhatsApp quanto no aplicativo utilizado. 

 

1. 4 – Avaliação 

 

1.4.1 - Uma das coisas mais tradicionais no processo ensino-aprendizagem é o momento 

de avaliação. Por mais que o professor queira, que desenvolva métodos ativos, que estimule e 

auxilie no desenvolvimento do protagonismo no seu aluno, a grande maioria aplica o velho 

modelo de avaliação, que quantifica o percentual de conteúdos assimilados pelos alunos, 

geralmente com questões elaboradas por uma pessoa que deseja que a resposta seja condizente 

com a sua própria ótica. 

1.4.2 - Com o advento das inteligências múltiplas, o professor não pode se manter 

tradicional, ele deve ter um olhar diferenciado para as habilidades que seu aluno desenvolve 

com maior facilidade e auxiliá-lo a superar as dificuldades observadas, no conteúdo em que 

trabalha, nesse caso a Biologia. Assim, a avaliação deve acontecer em diferentes momentos da 

aula e também fora dela, pois hoje as tecnologias permitem ao professor experimentar novas 

formas de avaliar o progresso de seus alunos fora do ambiente escolar. 

1.4.3 – Nessa perspectiva, a avaliação ocorreu por meio de roda de conversa virtual, e 

teve um caráter diagnóstico, observando o que eles entendiam por ensino investigativo, o que 

eles entendiam por TIC’s, se a partir da dinâmica realizada eles perceberam que smartphones, 

tablet, notebook, ou computadores, ferramentas tecnológicas que ligadas a rede mundial de 

computadores, poderiam ser tornar fontes de informações científicas. Também teve o intuito de 

avaliar se eles têm acesso disponível a internet, qual tipo de dispositivo que mais utilizam para 

estar conectado, qual rede social eles têm instalada no seu dispositivo e qual delas eles acessam 

mais: WhatsApp, Facebook, Instagran, Telegram, Twitter ou outro. 

 

 

2° MOMENTO: Saber Entomológico 

 

 

2.1 - Problemas a serem investigados 

 

2.1.1 - Qual a importância do saber entomológico para promover a saúde e a qualidade 

de vida? 
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2.1.2 - O livro didático traz informações sobre a biologia dos insetos e a sua relação 

com a saúde pública? 

2.1.3 - As TIC’s são ferramentas que podem ser utilizadas como fonte de busca e 

informação para construção de saberes em sala de aula? 

 

2.2 - Objetivos Específicos 

 

2.2.1 - Analisar a contribuição do livro didático no aprimoramento dos saberes 

científicos sobre insetos. 

2.2.2 - Sensibilizar os alunos sobre a importância da leitura e interpretação de textos 

científicos para investigar sobre temas relacionados a insetos vetores e seus impactos na saúde. 

2.2.3 – Utilizar as TIC como ferramentas metodológicas motivadoras no processo de 

ensino-aprendizagem para o tema abordado. 

 

2.3 - Dinâmica 

 

2.3.1 - Sobre orientação do professor, os alunos foram convidados a se organizarem em 

grupos. Cada grupo analisou o livro didático adotado pela escola, norteados pelas seguintes 

perguntas: 1) Como o conteúdo que aborda os insetos estão distribuídos no livro didático? Esses 

conteúdos estão relacionados a biologia dos insetos? O livro traz informação que relaciona os 

insetos a questões de saúde pública? 

2.3.2 - O professor promoveu a discussão sobre o tema abordado, onde todos os grupos 

expuseram, relataram e discutiram o resultado de sua pesquisa nos livros didáticos. Após a 

discussão o professor mediador fez diferentes perguntas com o objetivo de sondar o 

conhecimento dos alunos sobre o tema. 1) Qual a importância dos insetos? 2) Os insetos podem 

transmitir doenças? Quais? 3) Por que é importante estudar a biologia dos insetos? 

4) Como os insetos são classificados na Biologia e 5) Quais características morfológicas 

permitem diferenciar os insetos de outros artrópodes? Na sequência, os grupos discutiram o 

texto e os vídeos disponibilizados pelo professor na plataforma virtual. 

O professor estimulou com perguntas como: O texto e os vídeos trazem informações 

desconhecidas por vocês? Quais? Qual a importância da leitura em outras fontes de informação 

que não os livros didáticos? Você já tinha ouvido falar do profissional entomólogo? Por que é 

importante estudar os insetos? A leitura do texto, somado ao vídeo disponibilizado através das 
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TIC, permite a construção de um conceito científico sobre os insetos? Toda a discussão foi 

norteada pelo professor. 

 

2.4 – Avaliação 

 

2.4.1 - Considerando as habilidades e competências adquiridas no desenvolvimento da 

dinâmica, foi proposto aos alunos a construção de um mapa conceitual utilizando as TIC’s como 

ferramentas de busca e informação sobre o tema abordado. 

 

SABER MAIS 

 

CIÊNCIA DOS INSETOS. [S.l.:s.n.] Observatório Juventude, Ciência e Tecnologia. 2014. 

1 vídeo (3m46s). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=MPOah6NuGQg&feature=emb_logo. Acesso em: 03 jan. 

2021. 

 

PROFISSÃO CIENTISTA | ENTOMOLOGIA. [S.l.:s.n.] Observatório Juventude, Ciência 

e Tecnologia. 2014. 1 vídeo (7m49s). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=BG7wWT-GN7w&feature=emb_logo. Acesso em: 03 

jan. 2021. 

 

SOUSA-LOPES, B; ALVES SILVA, B. Entomologia na escola: o que os estudantes pensam 

sobre os insetos e como utilizá-los como recurso didático? Revista Eletrônica de Educação, 

São Carlos, v. 14, p. 1-20, jan./dez., 2020. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.14244/198271993300. Acesso em: 03 jan. 2021. 

 

 

3º MOMENTO: Os mosquitos 

 

 

3.1 - Problemas a serem investigados 

 

3.1.1 - O que difere os mosquitos dos demais insetos? 

3.1.2 - Como explicar a que a holometabolia é uma forma de desenvolvimento 

vantajosa para os dípteros culicídeos? 

3.1.3 - Por que a necessidade reprodutiva das fêmeas, de algumas espécies de dípteros 

culicídeos, podem colocar em risco a saúde humana? 

 

3.2 - Objetivos Específicos 

 

 

3.2.1 - Demonstrar o conceito de mosquito através do ciclo biológico. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=MPOah6NuGQg&feature=emb_logo
http://www.youtube.com/watch?v=MPOah6NuGQg&feature=emb_logo
http://www.youtube.com/watch?v=BG7wWT-GN7w&feature=emb_logo
http://www.youtube.com/watch?v=BG7wWT-GN7w&feature=emb_logo
http://dx.doi.org/10.14244/198271993300
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3.2.2 - Descobrir a importância entomológica dos mosquitos dípteros culicidae e a sua 

relação com a saúde humana. 

 
3.3 - Dinâmica 

 
 

3.3.1 - O professor orientou os alunos a se organizarem em grupo de 3 ou mais pessoas. 

Os grupos refizeram a leitura do texto sugerido no quadro “SABER MAIS”, disponibilizado 

pelo professor através de ambiente virtual. Cada grupo investigou a partir da leitura dos textos 

as formas de desenvolvimento dos insetos e apresentaram o conceito científico que define e 

diferencia mosquitos de outros insetos. 

3.3.2 - Em seguida, promoveu-se a discussão sobre o tema abordado, onde todos os 

grupos expuseram, relataram e discutiram o resultado de sua pesquisa. 

3.3.3 - Houve também a promoção de discussão através de perguntas norteadoras como: 

Qual a importância dos mosquitos na natureza? Por que os tememos? Quem são os dípteros 

culicidae e a sua relação com a saúde humana? Todo inseto que apresentar desenvolvimento 

holometábolo, pode ser considerado mosquito? As larvas dos mosquitos se alimentam de 

bactérias, fungos e protozoários, logo não seria mais benéfico protegê-las? 

 
3.4 - Avaliação 

 
 

3.4.1 - Os grupos se organizaram de forma remota utilizando as TIC’s em um momento 

extraclasse e discutiram a seguinte problematização: “O Agente de Controle de Endemias 

(ACE) faz uma vistoria na sua casa e você o acompanha. Não foi encontrado nenhum foco na 

residência, mas você observou que o agente despejou uma pequena quantidade de larvicida no 

ralo da área de serviço que tinha água parada, do qual ele não conseguiu tirar a tampa. Dois dias 

depois, você percebe 3 mosquitos saindo voando do ralo em questão”. Cada grupo elaborou 

duas hipóteses que tentava justificar tal acontecimento. 

 

SABER MAIS 

 

CONSOLI, R. A. G. B.; OLIVEIRA, R. L. Principais Mosquitos de Importância Sanitária 

no Brasil. Editora FIOCRUZ. 1994. p. 17-36. Disponível em: 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/2708. Acesso em: 28 dez. 2020. 

 

GOUVEIA DE ALMEIDA, A. P. Os mosquitos (díptera, cuclicidae) e a sua importância 

Médica em Portugal. Desafios para o Século XXI. Acta Medica Portuguesa, n. 24, p. 961-

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/2708
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974, 2011. Disponível em: 

https://actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/viewFile/1419/1008. Acesso 

em: 28 dez. 2020. 
 

LEITE, G. L. D. Entomologia Básica. ICA/UFMG, 2011. Disponível em: 

https://www.ica.ufmg.br/wp-content/uploads/2017/06/ap_ent_basica.pdf. Acesso em: 28 dez. 

2020. 

 

 

4° MOMENTO: O Aedes spp 

 

4.1 - Problemas a serem investigados 

 

4.1.1 - Atualmente o mosquito Aedes spp é tema constante nas TIC’s. Por que isso 

acontece? 

4.1.2 - Sendo originários do velho mundo, qual a hipótese para o aparecimento e a 

permanência desses mosquitos no novo mundo? 

4.1.3 - O Aedes spp é considerado antropofílico e cosmopolita? 

4.1.4 - Por que o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, em muitos países, são tratados 

como inimigos público número um? 

 

4.2 - Objetivos Específicos 

 

4.2.1 - Estabelecer saberes sobre a biologia dos mosquitos da espécie Aedes aegypti e 

Aedes albopictus 

4.2.2 - Comunicar a importância do conhecimento sobre os riscos oferecidos pelos 

mosquitos do gênero Aedes spp. 

 

4.3 - Dinâmica 

 

4.3.1 - Antes da reunião no ambiente virtual foi solicitado que os alunos formassem 

grupos de no mínimo três e no máximo cinco pessoas. Os grupos foram identificados em A, B, 

C Cada grupo fez anotações a partir da leitura dos textos e encaminhou para o professor no 

ambiente virtual em um tempo pré-estipulado. 

4.3.2 - Na aula virtual, o professor mediador fez as seguintes perguntas norteadoras: 

1) Mosquito da dengue é tudo igual? 2) O Aedes spp é o agente causador da dengue? 3) 

Como e quando o mosquito Aedes aegypti saiu da África e veio parar no Brasil? 4) O albopictus 

https://actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/viewFile/1419/1008
https://www.ica.ufmg.br/wp-content/uploads/2017/06/ap_ent_basica.pdf
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apareceu na mesma época? 5) Porque o Aedes aegypti é considerado um mosquito antropofílicos 

e cosmopolita? 6) O Aedes aegypti e o Aedes albopictus convivem no mesmo ambiente? 7) É 

verdade que as fêmeas de Aedes, depositam todos os seus ovos de uma única vez diretamente 

em água limpa e parada? 8) Há motivos para tanta preocupação com esses mosquitos? Quais? 

Os grupos anotaram os questionamentos. 

4.3.3 - Será que todos esses questionamentos encontrariam respostas nas anotações 

feitas pelos grupos e encaminhadas no ambiente virtual para o professor? Cada grupo escolheu 

um outro para que o professor encaminhasse suas anotações, de modo que nenhum grupo ficasse 

com suas próprias anotações. 

4.3.4 - Houve a socialização das respostas mediada pelo professor, da seguinte maneira: 

grupo A com as anotações feitas pelo grupo tal, vocês conseguiram responder a primeira 

pergunta? Se sim, socialize. Grupo B, com as anotações feitas pelo grupo tal, vocês conseguiram 

responder a segunda pergunta? Se sim, socialize, e assim foi feito em todas as questões. O 

professor ficou atento para saber se todas as perguntas foram respondidas. Uma pergunta ficou 

sem resposta pela análise das folhas de anotações. Foi, então, realizado pesquisa na internet 

usando os dispositivos móveis deles, para achar a resposta, se Aedes aegypti e Aedes albopictus 

chegaram na mesma época ao Brasil. 

 

4.4 - Avaliação 

 

4.4.1 - Considerando que a avaliação é um processo contínuo e dinâmico, que pode 

acontecer por meio de vários recursos educacionais, como a observação, discussão e interação, 

inclusive por meio remoto, o professor solicitou que cada grupo elaborasse uma resenha crítica 

sobre o assunto, utilizando os conhecimentos adquiridos através da leitura dos textos SABER 

MAIS e da socialização em grupo. A avaliação ocorreu em meio virtual, em um grupo de 

WhatsApp criado pelo professor, onde foi encaminhado a resenha de cada grupo em uma data 

previamente agendada. É importante ressaltar que as postagens no grupo só foram feitas pelo 

professor mediador e por um aluno de cada grupo, que foi adicionado como administrador. 
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5° MOMENTO: Arboviroses - Dengue 

 
 

5. 1 - Problemas a serem investigados 

 
 

5.1.1 - Arboviroses e viroses são termos equivalentes? 

5.1.2 - Como se explica o fato de os mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus não 

serem os causadores da dengue? 

5.1.3 - As pessoas contraem Dengue o ano todo? 

 

5.1.4 - A dengue é uma doença negligenciada pelas autoridades governamentais? 

 
 

5.2 - Objetivos Específicos 

 
 

5.2.1 - Dialogar com os alunos a contribuição do livro didático na transmissão de 

saberes sobre arboviroses, ao tratar sobre doenças causadas por vírus. Incentivar os alunos a 

usarem seu dispositivo móvel para visitar a página: saúde.gov.br/informes-de-arboviroses e a 

buscarem outras fontes de informação sobre o assunto. 

5.2.2 - Discutir dados sobre o número de casos de dengue a nível municipal, estadual ou 

nacional. 

5.2.3 - Estimular os alunos a fazerem anotações que contribuam na disseminação de 

informações com base em evidências científicas sobre as principais doenças relacionadas ao 

mosquito Aedes, e nas formas de preveni-las. 

http://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/1504
http://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/1504
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/2708
http://dx.doi.org/10.5965/2175180311262019067
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5.2.4 - Colaborar no protagonismo juvenil para o uso das tecnologias digitais. 

 
 

5.3 - Dinâmica 

 
 

5.3.1 - Foi solicitado que o aluno identificasse, fizesse a leitura e anotasse em quais 

capítulos do livro didático de Biologia, adotado pela unidade de ensino, estava abordado o tema 

dengue. 

5.3.2 - O professor mediador fez as seguintes perguntas norteadoras: quem é o causador 

da dengue? Quais são os principais sintomas da dengue? Por que só podemos contrair dengue 

quatro vezes? Por que a dengue é considerada uma doença vetorial? Existe vacina contra a 

dengue? Um mosquito fêmea, que fará sua primeira refeição sanguínea em humano, pode 

transmitir a ele a dengue, sim ou não? Justifique. Analgésicos e antitérmicos curam a dengue? 

5.3.3 - Foi solicitado que os alunos formassem dois grupos identificados como A e B, 

teve, então, início a socialização e a discussão das respostas anotadas. Um membro do grupo A 

fez a leitura da resposta da primeira pergunta, os membros do grupo B ouviram e analisaram a 

resposta, em seguida, apontaram sugestões para que a resposta tivesse maiores informações, 

facilitando assim seu entendimento. Depois, foi a vez de um membro do grupo B fazer a leitura 

da resposta da segunda questão. Então os membros do grupo A, analisaram, refletiram sobre a 

resposta e, em seguida, fizeram apontamentos que contribuíram para melhorar o entendimento 

da resposta e, assim, seguiu-se até a análise da última pergunta. 

5.3.4 – A tempo, professor mediador apresentou aos alunos o tutorial para produção de 

vídeo usando o Microsoft Power Pointe, que foi enviado no grupo de WhatsApp, mostrando o 

passo-a-passo. 

 
5.4 - Avaliação 

 
 

5.4.1 - O professor solicitou que os alunos formassem grupos de três ou quatro pessoas, 

os grupos se organizaram de forma remota, utilizando as TIC’s em um momento extraclasse 

para em as seguintes problematizações: 

a) Mesmo sendo prevenível, no Brasil, anualmente milhares de pessoas contraem a 

dengue. Quando apresentam os sintomas, elas deixam de comparecer ao trabalho, escolas, 

faculdades, além de sobrecarregar o sistema de saúde, em algumas situações pessoas podem ir 

a óbito. Como explicar esse fenômeno? Você concorda que a dengue é uma doença 

negligenciada pelas autoridades governamentais? 
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b) A autoridade municipal informa, por meio de carro de som, que no bairro em que 

você mora, houve registro de vários casos de dengue confirmados. Como estratégia para evitar 

novos casos, o bairro será nebulizado com inseticida no início da manhã e no final da tarde para 

matar o Aedes aegypti, vetor da doença. Considerando os conhecimentos adquiridos sobre a 

temática, elabore uma hipótese que justifique: 1) a ineficiência dessa estratégia, para reduzir os 

casos de dengue e, 2) que efeitos negativos essa estratégia pode trazer a saúde animal e ao meio 

ambiente? 

 

SABER MAIS 
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O QUE SÃO ARBOVIROSES e quais suas consequências? Barsa Saber. [S.l: s.n] 

Disponível em: 

http://brasil.planetasaber.com/theworld/monographics/seccions/cards/default.asp?pk=35 

12&art=39. Aceso em 02 jan. 2021. 

 

VACINA CONTRA DENGUE. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/noticias/- 

/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/vacina-dengue-esclarecimentos/219201. 

https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/combate-ao-aedes. Aceso em 02 jan. 2021. 

 

http://saude.gov.br/saude-de-a-z/dengue. 

O Governo Federal está criando um portal único. O acesso poderá sofrer alteração. 

 

 

6° MOMENTO: Chikungunya e Zika vírus 

 
 

6.1 - Problemas a serem investigados 

 
 

6.1.1 - O livro didático de biologia adotado pelos professores da escola, traz 

informações relevantes sobre sintomas, transmissão e prevenção da Chikungunya e do Zika 

vírus? 

6.1.2 - Prevenindo a dengue, também se previne a Chikungunya e o Zika? 

6.1.3 - Por que a zika vírus é considerada uma doença de estremo perigo, quando 

contraída por mulheres gestantes? 

http://www.scielo.br/pdf/rsp/v51/pt_0034-8910-rsp-S1518-87872017051006889.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rsp/v51/pt_0034-8910-rsp-S1518-87872017051006889.pdf
http://brasil.planetasaber.com/theworld/monographics/seccions/cards/default.asp?pk=3512&art=39
http://brasil.planetasaber.com/theworld/monographics/seccions/cards/default.asp?pk=3512&art=39
http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/vacina-dengue-esclarecimentos/219201
http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/vacina-dengue-esclarecimentos/219201
http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/combate-ao-aedes
http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/combate-ao-aedes
http://saude.gov.br/saude-de-a-z/dengue
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6.2 - Objetivos Específicos 

 

 
6.2.1 - Discutir com os alunos as formas de transmissão das arboviroses Chikungunya e 

Zika, seus sintomas e prejuízos à saúde humana. 

6.2.2 - Sensibilizar os alunos sobre a importância de se tornarem disseminadores de 

informações sobre as arboviroses emergentes Chikungunya e Zika. 

6.2.3 - Incentivar os alunos a fazerem perguntas e buscarem respostas sobre assunto 

estudado através de tecnologias digitais. 

6.2.4 - Dialogar e discutir com os alunos sobre as doenças transmitidas por mosquitos 

do gênero Aedes spp. 

 
6.3 - Dinâmica 

 
 

6.3.1 - Antes da reunião no ambiente virtual foi solicitado que os alunos fizessem 

pesquisa no livro didático de Biologia adotado pela unidade de ensino, nos conteúdos 

relacionados a vírus e artrópodes, observando se havia alguma abordagem voltada para os 

sintomas, transmissão e prevenção da febre Chikungunya e do Zika vírus. 

6.3.2 - A reunião virtual teve início com o professor norteador fazendo os seguintes 

questionamentos: por qual motivo autoridades de saúde se preocupam, com a presença de 

turistas em eventos de massa como o carnaval? Quais fatores contribuíram para que a 

Chikungunya e o Zika se espalhassem tão rapidamente no território brasileiro? Os sintomas 

dessas doenças são iguais ao da Dengue? Qual é o procedimento para saber se uma pessoa 

contraiu Dengue ou Chikungunya, uma vez que os sintomas são parecidos? Há diferença entre 

transmissão vertical e transmissão vetorial para essas doenças? Qual a relação dos sintomas da 

Chikungunya com a origem do nome da doença? O Zika vírus pode ser transmitido de outra 

forma que não seja por mosquitos Aedes spp? 

6.3.3 - Houve a discussão e socialização dos questionamentos. Foi solicitado que os 

alunos formassem 4 grupos e sistematizassem o conhecimento dos sintomas, transmissão e 

meios de prevenção da dengue, chikungunya e zika, pois seria útil na criação dos roteiros, que 

seriam utilizados para a produção dos vídeos. 

6.3.4 - O professor orientador pediu para que os alunos formassem 4 grupos e que cada 

grupo escolhesse entre os pares, 1 ou 2 representantes, de preferência aqueles que tinham 

facilidade com as tecnologias digitais, para em outro momento, em ambiente remoto, 
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trabalharem as habilidades do tutorial, praticando o passo-a-passo no uso do Microsoft Power 

Point, na gravação e edição de vídeos. Esses alunos se tornaram os facilitadores em seus grupos. 

 
6.4 - Avaliação 

 
 

6.4.1 - Considerando as habilidades e competências adquiridas no desenvolvimento da 

dinâmica, e na leitura dos textos do SABER MAIS, cada grupo elaborou uma pergunta de 

caráter investigativo, e encaminhou no grupo de WhatsApp. A resposta de cada pergunta foi 

respondida pelo professor e postada no mesmo ambiente virtual, em um prazo de até 24 horas 

após a postagem da última pergunta, trabalhando assim o modelo da sala de aula invertida. 
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http://www.finep.gov.br/noticias/todas-noticias/5164-aedes-aegypti. Acesso em: 03 jan. 2021. 
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CHIKUNGUNYA: sintomas, transmissão e prevenção. Fiocruz. 2020. Disponível em: 
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COMO OCORRE a transmissão do vírus zika? FIOCRUZ, 2019. Disponível em: 

https://portal.fiocruz.br/pergunta/como-ocorre-transmissao-do-virus-zika. Acesso em: 03 jan. 

2021. 

 

FUCHS, A. PORTUGAL, J. Em entrevista, especialista do INI/Fiocruz esclarece sobre 

chikungunya. FIOCRUZ, 2016. Disponível em: https://portal.fiocruz.br/noticia/em- 

entrevista-especialista-do-inifiocruz-esclarece-sobre-chikungunya. Acesso em: 03 jan. 2021. 

 

HONORIO, N. A.; CÂMARA, D. C. P.; CALVET, G. A.; BRASIL, P. Chikungunya: 

uma arbovirose em estabelecimento e expansão no Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio 

de Janeiro, v. 31, n. 5, p. 906-908, maio, 2015. Disponível em: 

https://www.scielo.br/pdf/csp/v31n5/0102-311X-csp-31-5-0906.pdf. Acesso em: 29 dez. 

2020. 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE confirma relação entre zika e microcefalia. FIOCRUZ, 2015. 

Disponível em: https://portal.fiocruz.br/noticia/ministerio-da-saude-confirma- relacao-entre-

zika-e-microcefalia. Acesso em: 03 jan. 2021. 

 

O VÍRUS DA ZIKA pode ser transmitido por beijo? FIOCRUZ, 2016. Disponível em: 

https://portal.fiocruz.br/pergunta/o-virus-da-zika-pode-ser-transmitido-por-beijo. Acesso em 

https://youtu.be/9e99C-Om8wc
http://www.finep.gov.br/noticias/todas-noticias/5164-aedes-aegypti
http://saude.gov.br/saude-de-a-z/chikungunya
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https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/chikungunya-sintomas-transmissao-e-prevencao#%3A~%3Atext%3DOs%20principais%20sintomas%20s%C3%A3o%20febre%2Cchikungunya%20mais%20de%20uma%20vez
https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/chikungunya-sintomas-transmissao-e-prevencao#%3A~%3Atext%3DOs%20principais%20sintomas%20s%C3%A3o%20febre%2Cchikungunya%20mais%20de%20uma%20vez
https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/chikungunya-sintomas-transmissao-e-prevencao#%3A~%3Atext%3DOs%20principais%20sintomas%20s%C3%A3o%20febre%2Cchikungunya%20mais%20de%20uma%20vez
https://portal.fiocruz.br/pergunta/como-ocorre-transmissao-do-virus-zika
https://portal.fiocruz.br/noticia/em-entrevista-especialista-do-inifiocruz-esclarece-sobre-chikungunya
https://portal.fiocruz.br/noticia/em-entrevista-especialista-do-inifiocruz-esclarece-sobre-chikungunya
https://www.scielo.br/pdf/csp/v31n5/0102-311X-csp-31-5-0906.pdf
https://portal.fiocruz.br/noticia/ministerio-da-saude-confirma-relacao-entre-zika-e-microcefalia
https://portal.fiocruz.br/noticia/ministerio-da-saude-confirma-relacao-entre-zika-e-microcefalia
https://portal.fiocruz.br/noticia/ministerio-da-saude-confirma-relacao-entre-zika-e-microcefalia
https://portal.fiocruz.br/pergunta/o-virus-da-zika-pode-ser-transmitido-por-beijo
https://portal.fiocruz.br/pergunta/o-virus-da-zika-pode-ser-transmitido-por-beijo
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03 jan. 2021. 

 

ZIKA PODE SER transmitida pelo leite materno? FIOCRUZ, 2016. Disponível em: 

https://portal.fiocruz.br/pergunta/zika-pode-ser-transmitida-pelo-leite-materno. Acesso em 03 

jan. 2021. 

 

7° MOMENTO: Produção de vídeos 

 
 

7.1 - Problemas a serem investigados 

 
 

7.1.1 - A produção de vídeos pode tornar as aulas de Biologia mais atrativas? 

7.1.2 - O uso da plataforma YouTube favorece, estimula e facilita no processo 

investigativo, na construção do conhecimento, promovendo a aprendizagem dos conteúdos de 

Biologia abordados? 

 
7.2 - Objetivos Específicos 

 
 

7.2.1 - Aprimorar a capacidade dos estudantes para a divulgação de informações com 

base em evidências científicas sobre as doenças transmitidas pelos mosquitos Aedes aegypti e 

Aedes albopictus. 

7.2.2 - Dialogar e discutir com os alunos a eficiência do Microsoft Power Point na 

gravação e edição de vídeos. 

7.2.3 - Incentivar os alunos a desenvolverem habilidades no uso das TIC’s. 

 
 

7.3 - Dinâmica 

 
 

7.3.1 - Esse momento foi destinado para os alunos produzirem e editarem vídeos a partir 

de roteiros criados por eles, contando com a orientação do professor mediador, o apoio do 

professor de língua portuguesa para corrigir erros gramaticais nos roteiros e a colaboração dos 

facilitadores, que receberam instruções na aula anterior. Todos participaram do processo  e o 

professor mediador alertou sobre o correto uso de imagens extraídas da internet, em relação aos direitos 

autorais, dando preferência para as imagens gratuitas, divulgando os créditos aos autores. 

7.3.2 - Os alunos retomaram a formação dos grupos criados na aula anterior, já com 

seus facilitadores, e começaram a trabalhar nos roteiros sendo recomendado que houvesse a 

colaboração e que concentrassem esforços na realização da atividade proposta. 

7.3.3 - A partir de suas residências e utilizando computador, notebook e os celulares, 

https://portal.fiocruz.br/pergunta/zika-pode-ser-transmitida-pelo-leite-materno
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acompanhando o tutorial para gravação de vídeo usando o Microsoft Power Point, 

disponibilizado pelo professor em ambiente virtual, cada grupo deu início a produção de seu 

vídeo, sendo mediados pelo professor orientador e pelos facilitadores. Foi pedido que o editor 

de cada grupo desse ênfase nas partes: a) transições de slides, para definir a velocidade entre um 

slide e o seguinte, devendo coincidir com o tempo de leitura e audição e, b) gravar apresentação 

de slides, pois só assim seria possível gravar e editar o material de forma parcial e, c) salvar vídeo, 

observando os comandos do tutorial, quanto a maneira correta para salvar o vídeo. 

 
7.4 - Avaliação 

 
 

7.4.1 - A avaliação ocorreu em três momentos: através observação da cooperação em 

trabalho de grupo e no domínio das TIC’s para alcançar o resultado desejado; a partir da análise 

dos vídeos produzidos por cada grupo e pelo acompanhamento do número de visualizações de 

cada vídeo que foi postado no canal da escola, na plataforma YouTube. 

 

Utilizar o tutorial: PRODUÇÃO DE VÍDEO: uma proposta investigativa para o ensino de 

biologia. 

Disponível no final da Sequência Didática. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Por meio das análises dos questionários semiestruturados foi possível traçar o perfil dos 

participantes dessa pesquisa (sondagem diagnóstica) quanto à utilização da tecnologia no dia a 

dia e testes de conhecimentos sobre “Biologia do Mosquito do gênero Aedes e os vírus mais 

comuns no Brasil por ele propagado”. 

Salientamos que não houve qualquer tipo de identificação dos alunos nos questionários, 

possibilitando expressar seus pensamentos sem que houvesse constrangimento. 

Após nove dias dedicados para pesquisa, leitura, busca de informação, discussões, os sete 

momentos foram encerrados. As atividades foram pensadas de forma que os alunos tivessem 

participação ativa na construção do conhecimento, sendo protagonistas no Ensino por 

Investigação, explorando ferramentas tecnológicas e incentivados pelo professor, estivessem 

aptos para a proposta almejada, a produção de vídeos. 

Para tanto, foi combinado o prazo de oito dias para eles apresentarem os roteiros para 

serem analisados pelo professor e, dez dias para inaugurar o canal com a postagem de pelo 

menos um vídeo, em rede social. 

Após esse prazo ficou a expectativa e a ansiedade se a produção de vídeos utilizando as 

TIC’s, seria um fator motivacional para temas nas aulas de Biologia? Os vídeos teriam 

qualidade e linguagem para ser postado na plataforma YouTube? 

O esforço, a dedicação e a motivação dos alunos para superar o desafio, mesmo em 

período de isolamento social, foi premiado com a publicação de quatros vídeos no canal da 

escola na plataforma Youtube, produzidos e editados por eles, supervisionados pelo professor de 

Biologia, utilizando o Microsoft Power Point vídeo. 

O resultado foi muito positivo, pois além da visualização dos membros do grupo houve 

excelente receptividade pelos seus familiares e outros alunos da escola. 

 

 
5.1 Perfil dos estudantes 

 

 
Os resultados mostraram que 64,29% dos participantes apontaram ser do sexo feminino 

e, 35,71% do sexo masculino, no questionário não foi fornecida outra opção além de masculino 

e feminino e a idade variou entre dezesseis e dezesste anos, todos estão dentro da faixa etária 

esperada para o segundo ano do Ensino Médio. 
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Foi abordado o conhecimento do termo “nativos digitais”, muito usado para designar 

pessoas que nasceram após a solidificação da internet, já inseridas em uma cultura tecnológica 

digital, constituindo a chamada geração “Z”; a mesma cresceu lidando com as facilidades 

ofertadas pelas tecnologias, intuitivamente. Para saber se o (a) participante tinha conhecimento 

ou familiaridade com o termo, foi perguntado de forma objetiva se o mesmo (a) se considerava 

um (a) nativo (a) digital? Um percentual bastante considerável, 71,43% dos participantes se 

consideram um “nativo digital” contra 28,57% que não se consideram. 

Por terem crescido em um ambiente com muitos recursos tecnólogicos disponíveis, 

acredita-se que os nativos da geração X tenham domínio e facilidade em lidar com as 

ferramentas e dispositivos tecnológicos, em diferentes níveis ou situações. Para saber a 

competência dos participantes em lidar com dispositivos tecnológicos, foi perguntado aos 

participante se ele não dominava, dominava parcialmente ou dominava totalmente. O resultado 

obtido mostrou que 64,29% dominam parcialmente, 28,57% dominam totalmente e 7,14% 

disseram não ter domínio. 

Os “nativos digitais” mesmo não dominando todos os recursos ofertados pelas 

plataformas ou aplicativos, quando possível, estão conectados em redes sociais, isso facilita a 

informação, a comunicação, o entretenimento e o estudo. Entre diferentes tipos  de dispositivos 

eletrônicos, foi perguntado aos participantes dessa pesquisa que ferramenta tecnológica usava 

para se conectar, havia a possibilidade de marcar mais de uma opção, assim, 89,29% disseram 

fazer uso do celular, 3,57% disseram ser por meio de computador, 7,14% apontaram o 

notebook, não havendo registro do uso de tablet para conexão nesse universo pesquisado. 

Uma das facilidades ofertadas pela tecnologia digital é a internet. Nela há a comodidade 

de se fazer buscas em diversos assuntos e em diferentes plataformas, permitindo compreender ou 

mesmo ampliar saberes. 

O ensino por investigação, ocorre quando o professor adequa as condições para que, no 

ambiente escolar, os conteúdos trabalhados criem uma atmosfera onde os alunos possam 

perguntar, hipotetizar, pesquisar, falar, ler e escrever sobre os conteúdos de forma ativa e 

contundente, deixando de ser receptores passivos de conteúdo (CARVALHO, 2018). 

O professor ao desenvolver atividades pensadas no modelo do ensino investigativo, 

precisa pensar em uma situação problema, precisa contextualizar os conteúdos sem a 

necessidade de memorização, mas que estimule a percepção do conhecimento prévio, 

permitindo que o aluno seja proativo e participativo na construção do conhecimento (SANTOS;  

OLIVEIRA, 2019). 
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5.2 Resultados do teste de conhecimento 

 

 
O YouTube é uma plataforma que hospeda milhares de vídeos, disponíveis com acesso 

gratuito em diferentes segmentos, sendo uma excelente ferramenta de apoio aos estudantes nas 

atividades pedagógicas. Foi perguntado, de forma objetiva, no pré-teste, qual a área do 

conhecimento abordada no Ensino Médio é mais explorada por eles para pesquisar e dar apoio 

nas aulas. O resultado obtido está representado na Figura 1. 

Percebe-se que a área da matemática é a mais explorada, pois as somas das outras três 

áreas ainda são inferiores à da matemática. 

Poderíamos questionar a partir desse resultado: quais motivos justificariam a área das 

Ciências da Natureza ser pouco acessada? Falta interesse do aluno, professor não incentiva ou 

outro motivo? 

A preocupação com a última colocação no ranking de acesso levou ao questionamento, 

objetivo, de que maneira o professor de Biologia poderia contribuir para aumentar o interesse 

pelas Ciências da Natureza na plataforma YouTube, 50% dos participantes afirmaram desafiar 

os alunos a produzirem os seus próprios vídeos. O resultado para esse questionamento está 

representado na Figura 2. 

 

 
Figura 1 – Áreas de conhecimento acessadas por meio digital pelos alunos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 2 – Aumentar o interesse dos alunos pelas CN na plataforma YouTube. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Os demais 50% afirmaram assistir vídeos na plataforma (25%) e os outros 25% 

mencionaram a importância de selecionar links que possam ser discutidos e assistidos na sala 

de aula, com mediação do professor orientador. Percebe-se que a maioria dos alunos sente maior 

motivação e interesse se eles participarem do processo. O desejo do protagonismo da geração 

Z fica evidente pelo domínio das ferramentas que possuem, questão evidenciada por Jenkins 

(2008) que afirma que essa geração exige o direito de participar ativamente da cultura midiática. 

O ensino de Biologia no Ensino Médio, seria favorecido, estimulado e facilitado se os 

alunos fossem desafiados a fazer uso de recursos tecnológicos na produção de vídeos e, depois 

divulgá-los em um canal da Escola na plataforma YouTube? Para obter reposta a essa pergunta 

foi realizado um questionamento antes e após desenvolver a Sequência Didática. E o resultado 

podemos comparar na Figura 3. Antes de participarem da SD, 7,15% achavam a proposta nada 

atrativa e, após, caiu a 0,0%, 32,14% achavam a proposta pouco atrativa antes e após esse 

número reduziu para 16,7%, e os que achavam a proposta muito atrativa antes da SD eram 

60,71% e após a elaboração da SD o índice saltou para 83,3%, confirmando nossa hipótese 

inicial sobre a motivação para a aprendizagem que esses alunos têm com os recursos 

tecnológicos e, em especial, o uso dessa plataforma de busca. 

  

plataforma. 

 

 

alunos na sala 

de aula. 

Desafiar os 
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Figura 3 – Produção e divulgação de vídeos na plataforma YouTube tornam as aulas de biologia mais 

atrativas? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O teste de conhecimento (pré-teste) também foi pensado para obter resposta quanto aos 

conhecimentos prévios dos alunos participantes em relação ao tema escolhido “A Biologia do 

Mosquito do gênero Aedes, sua importância na saúde pública e o seu papel como vetor dos quatro 

sorotipos do vírus da Dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4), dos vírus da 

Chikungunya e do Zika (CHIKV ZIKV), além do vírus da febre amarela urbana, mais comuns 

no Brasil por ele propagado.” 

O Ensino Médio permite ao aluno vivenciar diversas formas de comunicação, assim 

também se faz na comunicação científica, a Biologia é repleta de uso de termos científicos 

muito comuns na ciência e considerados, por grande parte dos alunos, sem alfabetização 

científica, como estranhos e até mesmo esquisitos. Os livros didáticos e as TICs oportunizam 

popularizar a linguagem científica no espaço comum das escolas, diminuindo a lacuna entre o 

conhecimento científico e o não científico. 

O termo Arbovirose é um termo científico desconhecido pela maioria da poplação, e 

também pouco divulgado pelas mídias, que utilizam o termo virose. 

Atualmente as Arboviroses que mais preocupam a humanidade são as transmitidas por 

mosquitos, como os quatro sorotipos da dengue (DENV), o Chikungunya (CHIKV), o Zika 

(ZIKV), e o vírus da febre amarela em meio urbano, todos relacionados aos Mosquitos do 

gênero Aedes, que podem ser facilmente prevenidas adotando-se estratégias para evitar a 

propagação da doença (DONALÍSIO et al., 2017). 

Os meios de comunicação veiculam diariamente em diversos tipos de midias, 

propagandas informando a melhor forma de prevenir a dengue. Será que os alunos participantes 
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da pesquisa estão atentos a esse tipo de informação? Para buscar essa resposta,  foi perguntado, 

de forma objetiva, qual a melhor forma de previnir e evitar a dengue, 82,14% responderam que 

o meio mais eficaz é evitar a proliferação do mosquito, 3,57% disseram que a melhor forma 

seria fazer uso de vacinas e, 14,29% responderam que a melhor forma é através do uso de 

repelentes. 

 

 
Figura 4 – Melhor forma de prevenir a dengue (%). 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao comparar as respostas, após a aplicação da SD, nota-se uma alteração no padrão das 

respostas, que pode ser observado na Figura 4, onde tomar vacina aumentou para 16,7%, usar 

repelente caiu para 8,3% e eliminar criadouro, caiu de 82,14% para 75%. Em relação a essa 

mudança, pode ter contribuido o fato de um dos textos disponibilizados tratar sobre o registro 

e liberação da vacina contra a dengue pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 

As mídias de comunicação e, comumente, até livros didáticos, informam que as fêmeas 

do Aedes colocam seus ovos em água limpa e parada, recomenda ainda esfregar com bucha ou 

lavar com escova recipientes que acumulem água. Esse tipo de informação deveria ser 

atualizada, pois o saber científico relata que as fêmeas de Aedes fazem várias postura em locais 

diferentes não depositando seus ovos diretamente na água, sabe-se que elas têm preferência por 

água limpa e parada, mas as larvas podem se desenvolver em água suja e parada (BRASIL, 

2013). Com o objetivo de buscar o entendimento dos alunos sobre a questões foi realizada a 

seguinte pergunta: onde as fêmeas do mosquito Aedes, depositam seus ovos? 

Dentre o universo amostral, apenas 14,29% acertaram a maneira como as fêmeas 

depositam seus ovos, que é em paredes internas de vários objetos próximos a água limpa e  

parada, dos que erraram, 14,29% responderam que eram diretamente em água limpa e parada em 



59  

  

um só local e, 71,43% responderam que era diretamente em água limpa e parada em vários 

locais. 

A maioria dos alunos têm conhecimento de que os ovos podem resistir no ambiente por 

mais de um ano, porém poucos conseguem fazer a analogia de que os ovos, para resistir a esse 

período não podem ter contato com a água. Para reforçar esse entendimento, foi perguntado, 

após a Sequência Didática, se fazia sentido esfregar as bordas dos criadouros usando bucha ou 

escova, o resultado obtido foi 8,3% que disseram não fazer sentido, enquanto que para 91,7% 

fazia sentido, reconhecendo que as fêmeas não depositam seus ovos diretamente na água mas 

nas bordas dos recipientes e, que esfregar podem eliminar. Essa análise pode ser confirmada na 

Figura 5. 

Buscando entender o conhecimento do grupo sobre dengue e o surgimento de 

Arboviroses emergentes (Chikungunya e Zika vírus) e reemergentes (Febre amarela urbana) no 

continente americano, vinculadas à sua transmissibilidade ao mosquito do gênero Aedes, 

perguntou-se ao grupo qual delas o membro participante da pesquisa considera a mais grave. 

O resultado obtido mostrou que 53,57% dos pesquisados consideram a Dengue a mais 

grave, seguida de Chikungunya 25% e Zika vírus com 21,43%. A Febre amarela urbana não 

recebeu apontamento algum, fato que pode estar relacionado a disponibilidade de vacina gratuita 

no calendário do SUS, que possibilita a imunização. No pós-teste, a dengue continuou sendo a 

opção da maioria como a mais grave com 54,2%, a chikungunya caiu a 0% e o Zika vírus 

aumentou de 21,43% para 45,8%, a febre amarela novamente não teve apontamento como 

evidenciado na Figura 7. 

Essa mudança pode estar relacionada com as discussões dos casos da dengue registrados 

nos boletins epidemiológicos, como também a matéria jornalística sobre a microcefalia no 

município de Rondonópolis. 
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Figura 5 – Esfregar o recipiente com esponja Figura 6 – Doença considerada mais grave 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

5.3 Resultados do pós- teste 

 

 
Bauer e Gaskell (2003) afirmam que as dimensões do processo investigativo de uma 

pesquisa, querem sejam quantitativas ou qualitativas, são condicionadas aos três níveis de 

dimensões: o delineamento, a geração/análise de dados e, o interesse do conhecimento. Dessa 

forma, a proposta desse trabalho, foi delineada por um experimento voltado à produção de 

vídeos, realizados por alunos sob a orientação do professor, explorando dispositivos e 

ferramentas das TIC’s, como recurso metodológico ativo para tonar as aulas de Biologia do 

Ensino Médio mais atrativas. A análise dos dados estatísticos no pós-teste foi construída a partir 

do interesse do conhecimento, representado pela temática: A biologia do mosquito do gênero 

Aedes e os vírus mais comum no Brasil por ele propagada. 

As redes sociais e a internet influenciam diretamente o comportamento das pessoas, 

especialmente os da geração X. Ao longo do tempo, os indivíduos passam por três modalidades 

de educação: a formal, a não-formal e a informal; curioso é que as TIC contribuem para o 

processo ensino-aprendizagem nas três modalidades e o YouTube é uma dessas tecnologias, e 

pode ser explorado para aumentar ou facilitar o interesse por conteúdos debatidos ou discutidos 

em sala, abordados nas diferentes áreas de conhecimento (MELÔNIO et al., 2018). 

Nessa perspectiva, no pré-teste foi perguntado ao grupo, qual a área do conhecimento que 

eles mais acessavam para apoio pedagógico na plataforma YouTube, as áreas de Ciências da 

Natureza e das Linguagens dividiram o último lugar. 
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No intuito de apontar sugestões que possam contribuir para aumentar o interesse no 

acesso na área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias no YouTube, foi perguntado aos 

envolvidos, de que forma o professor de Biologia poderia contribuir. 

O mosquito Aedes spp pode ser um amplificador da febre amarela no meio urbano. 

Essa doença já foi motivo de grande preocupação no passado, porém, nos dias hoje não mais. O 

motivo principal está na efetividade preventiva por meio da vacina. A grande maioria: 87,5%, 

apontou corretamente esse motivo, outros 8,3% disseram que a doença não requer cuidados 

médicos específicos e outros 4,2% apontaram não preocupação por achar que a Febre amarela 

é uma doença benigna. No pré-teste, a relação de acerto era de apenas 17,86%. 

Considerando os questionamentos levantados para o desenvolvimento dessa proposta de 

pesquisa: “A produção de vídeos pode tornar as aulas de Biologia mais atrativas”? Foi 

observado que sim. Mesmo havendo aula remota, condicionado pelo isolamento para prevenir 

contágio por SARS-CoV-2, os alunos se mobilizaram e se mostraram motivados nas aulas e, 

também, na coleta de informações que pudessem fortalecer as propostas apresentadas, 

considerando, assim, um resultado muito satisfatório. 

Para responder a seguinte pergunta: “Como o uso da plataforma YouTube favorece, 

estimula e facilita a aprendizagem dos conteúdos de Biologia? Por si só, a produção de vídeos 

foi um método ativo que propiciou aos alunos vivenciarem uma nova forma de aprendizagem 

e construção do conhecimento. Fato que pode ser analisado, por exemplo, quando foi feita a 

proposta de divulgação dos vídeos, na plataforma YouTube no canal da Escola, desde que o 

mesmo atendesse aos critérios pedagógicos propostos. Como já foi dito, os alunos se mostraram 

muito motivados em atenderem a proposta, pois queriam ver o trabalho de seu grupo divulgado 

no YouTube, e estavam ansiosos para saberem que vídeo teria o maior número de acesso. Pode-

se perceber que o método adotado trouxe entusiasmos e comprometimento, mesmo em tempos 

de pandemia e em ambiente virtual. 

Assim, nas análises do pós-testes, na comunicação através de rodas de conversa e nas 

discussões dos grupos, de forma virtual, ficaram evidentes o processo construtivo do saber e o 

avanço/desenvolvimento de cada de um nas discussões, na redação e na diversificação de fontes 

pesquisadas. Até o momento da escrita desse manuscrito havia 753 visualizações dos vídeos, e 

o vídeo: História do Aedes aegypti, estava na liderança com 233 visualizações, até a data de 09 

de novembro. 

O conhecimento construído tem alcance direto na família, na comunidade e acesso livre 

através das redes sociais. A divulgação através de mídias virtuais permite que o conhecimento 

construído em ambiente escolar ultrapasse a relação aluno x professor. Quando o conhecimento 
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é construído com viés científico ele é sólido e permite o desenvolvimento de habilidade e 

competências que dificilmente serão esquecidas. 

Os próprios alunos se tornam divulgadores do conhecimento quando compartilham os 

vídeos através do WhatsApp e se tornam multiplicadores do saber, das formas de prevenção, 

dos sintomas e dos riscos eminentes junto a seus familiares, amigos e ao mundo. 

 
 

5.4 A divulgação dos vídeos na plataforma YouTube 

 

 
Para atingir aos objetivos dessa proposta, a direção da escola permitiu a criação de um 

canal na plataforma YouTube, utilizando o nome da Escola, exigindo que o professor de 

Biologia fosse o mediador e o único responsável em fazer as postagens no referido canal. 

Munidos de informações sobre o Mosquito do gênero Aedes e sua importância para a 

saúde pública começou o trabalho de transformar o conhecimento construído em roteiros que 

tivesse qualidade para gerar um pequeno vídeo sobre o tema proposto. Um dos critérios 

colocadas foi a informação baseada em fontes de referências confiáveis e de credibilidade junto 

à comunidade escolar e científica. 

Os alunos foram distribuídos em quatro grupos, com o objetivo de elaborar roteiros, 

com o tema “a biologia do mosquito Aedes”, tema proposto na Sequência Didática. O roteiro 

atendendo os pré-requisitos já determinados em grupo, eram encaminhados para o planejamento 

de gravação, edição, e montagem do vídeo, tudo através ferramentas tecnológicas de 

informação e comunicação de acessibilidade do grupo. 

Todo o processo de planejamento, distribuição de função, pesquisa, leitura, organização 

de textos, revisão e manuseio com ferramenta tecnológica, ocorreu sem mediação do professor 

orientador. 

Após a conclusão dos roteiros, estes eram encaminhado para professor, que faria suas 

contribuições. Logo após essa etapa o grupo discutiria a maneira de gravar e editar em formato 

de vídeo. Depois de muitas discussões foi sugerido nesse trabalho o uso do Microsoft Power 

Point, editor de vídeo. O vídeo retornaria ao professor de Biologia e passaria por uma nova 

supervisão, e, sendo considerado apto, o professor o postaria no canal do YouTube da escola e 

comunicaria ao grupo. 
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Abaixo estão listados os vídeos produzidos como produto da Sequência Didática 

proposta neste trabalho, abaixo de cada vídeo tem a fonte de acesso. 

 
Grupo 1: Roteiro - Aprendizagem de Biologia, saberes constituídos, Investigação 

Científica. (168 visualizações em 09.11.20) 

 
Figura 7 – Grupo 1 

 
Fonte: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0t6L760CwNs&t=13s. 

 

“Olá!! Somos alunos do segundo do ensino médio da Escola Estadual Joaquim Nunes 

Rocha. A nossa escola está localizada em Rondonópolis, Mato Grosso. Iremos apresentar uma 

proposta criada por nós, e coordenada pelo nosso professor de Biologia. A proposta 

metodológica é tornar as aulas de Biologia mais atrativas e ao mesmo tempo, permitir a nós 

alunos, explorar recursos da Tecnologia da Informação e Comunicação, as chamadas TIC, para 

construirmos saberes e conhecimento através da produção de vídeos. O nosso tema é: a Biologia 

do mosquito do gênero Aedes, construindo saberes para promover a Saúde. Vamos falar agora 

do mosquito do gênero Aedes. O gênero de mosquito Aedes é de grande interesse médico pois, 

podem transmitir doenças aos seres humanos, que em situações epidêmica, o volume de pessoas 

acometidas pode causar colapso no atendimento de saúde e, as formas graves podem até levar 

a morte”. 

“No Brasil, há duas espécies do gênero Aedes de interesse médico, o Aedes aegypti e o 

Aedes albopictus”. 

http://www.youtube.com/watch?v=0t6L760CwNs&t=13s
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Grupo 2: Roteiro - Conhecendo a História do Aedes (233 visualizações em 09.11.20) 

 
Figura 8 – Grupo 2 

 
Fonte: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qy5WLFs9ahQ. 

 

“A biologia das duas espécies é muito parecida!! 

Aedes aegypti: oriundo da África, o Aedes aegypti veio de carona para o Brasil em 

navios no período colonial. Aqui chegando se adaptou muito bem. Ele pode ter várias 

designações para pessoas leigas tais como: mosquito da dengue! Mosquito rajado! 

“Pernilongo”! Muriçoca! Entre outros. Atualmente é considerado um mosquito cosmopolita isto 

porque ele está presente nas regiões tropicais e subtropicais do planeta. Habitam 

preferencialmente zonas urbanas ou suburbanas. O Aedes aegypti é considerado antropofílicos, 

pois convive muito próximo ao homem, sendo encontrado dentro das residências, local onde 

encontra a fonte de alimento – o homem e, em seu entorno os meios propícios para se 

reproduzirem. 

Curiosidade!! Você sabia que a fêmea após se acasalar, armazena os espermatozoides 

em seu corpo, em uma região chamada espermateca e vai liberando aos poucos para fertilizar 

seus os ovos? ” 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qy5WLFs9ahQ
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Grupo 3: Roteiro - aprendizagem investigativa, abordando o tema Aedes nas aulas de 

Biologia. (160 visualizações em 09.11.20) 

 

Figura 9 – Grupo 3 

 
Fonte: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dlZUr--M1Hk&t=2s. 

 

“As fêmeas do mosquito do gênero Aedes na fase adulta são hematófagas! Isso quer 

dizer que se alimentam de sangue, já os mosquitos machos na fase adulta se alimentam de seiva 

vegetal. Do sangue, as fêmeas retiram os nutrientes necessário para a reprodução. Elas têm o 

hábito de se alimentar durante o dia, preferencialmente no período da manhã ou no final da 

tarde. Para conseguir sangue, podem voar longas distâncias, podendo atingir quilômetros. Elas 

são insistentes e agressivas para conseguir se alimentar. Só param de atacar o hospedeiro quando 

estão satisfeitas e repletas de sangue. Curiosidade: você sabia que na saliva das fêmeas existem 

substâncias moleculares vasodilatadora e anticoagulante, que facilitam a ingestão do sangue? 

No local da picada, o sistema imunológico pode desencadear uma reação alérgica à saliva 

causando coceira, inchaço e vermelhidão. 

É importante saber, as fêmeas de Aedes adquirem o vírus da Dengue, Zika e 

Chikungunya ao sugarem sangue de pessoas infectadas. Com o amadurecimento dos ovos, as 

fêmeas buscam locais ou objetos que possam acumular água, preferencialmente limpa e parada, 

para colocar seus ovos. Ao contrário do que se pensa, os ovos não são depositados diretamente 

na água, mas sim nas bordas do criadouro, muito próximo a lâmina água, característica que 

permite que os ovos possam ficar em diapausa, por cerca de um ano e só eclode para liberar a 

larva, quando tiver contato coma água. As fêmeas podem voar por até dois quilômetros, a 

procura de um recipiente para colocar seus ovos. 

http://www.youtube.com/watch?v=dlZUr--M1Hk&t=2s
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O ciclo do Aedes é; ovo, larva I, larva II, larva III, larva IV, pupa e adultos, as larvas que 

tem aversão a luz, passam por quatro estágios e estão sempre em movimento a procura de 

alimentos e, nessa fase respiram por meio do sifão; a pupa não se alimenta, é ela que sofre a 

ecdise se transformando em adultos. Já foram achadas larvas de Aedes em água suja. A 

temperatura da água, luminosidade e disponibilidade de alimento, influencia o ciclo de vida 

aquático, que pode durar de sete a quatorze dias, e como adultos podem sobreviver em média 

quarenta dias”. 

 
Grupo 4: Roteiro - Vamos falar sobre Aedes albopictus (192 visualizações em 15.10.20) 

 
Figura 10 – Grupo 4 

 
Fonte: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Y9WLeywVil0&t=2s. 

 

“Agora vamos falar sobre o Aedes albopictus! 

Ele foi identificado pela primeira vez no Brasil, em 1986 no estado do Rio de Janeiro por 

Ricardo & Lourenço de Oliveira, e foi confirmado por Oswaldo Paulo Forattini, que publicou 

a descoberta. Atualmente, o Aedes albopictus é encontrado em todos os estados brasileiros e no 

Distrito Federal. É considerado um eficiente vetor natural da dengue nas regiões rurais, 

suburbanas e urbanas na Ásia. No Brasil, estudos recentes demonstram baixíssima taxa de 

infecção pelo vírus da dengue em Aedes albopictus, o que dificulta apontá-lo como vetor natural 

do vírus da dengue. 

Pesquisa realizada por Serufo e outros colaboradores, encontraram em 1993, uma larva 

de Aedes albopictus, infectada com o vírus causador da dengue do soro tipo 1. Curiosidade: 

você sabia que pesquisas apontaram que Aedes albopictus são susceptíveis ao vírus da febre 

http://www.youtube.com/watch?v=Y9WLeywVil0&t=2s
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amarela, podendo ser uma ponte entre as florestas e área urbana para a transmissão da doença? 

No Brasil, o Aedes albopictus não compete com o Aedes aegypti por habitat. 

Aprendemos que o Aedes aegypti é considerado um mosquito intradomiciliar vivendo 

dentro das casas ou ao redor delas. Já, o albopictus é peridomiciliar, vivendo próximas as casas, 

e tem preferência por locais de mata ou floresta. 

Curiosidade!! Você sabia que as fêmeas de mosquitos são atraídas pelos gestos e pela 

liberação de gás carbônico e ácido láctico dos animais? 

Doenças vetoriais são consideradas doenças negligenciadas. E aí, você concorda com 

essa afirmação? Discuta com seus colegas e professores! 

Agora vamos conhecer um pouco mais sobre as doenças relacionadas ao Aedes? 

 

 

Febre Chikungunya 

A febre Chikungunya, é uma infecção viral causada por um vírus (CHIKV) da família 

Togaviridae e do gênero Alphavírus. Esse vírus foi isolado pela primeira vez na Tanzânia em 

1952. A viremia, que é a presença do vírus no sangue, pode durar por até dez dias após o 

surgimento das primeiras manifestações clínicas da doença! 

As manifestações podem ser: febre, dor de cabeça, náusea, cansaço dores nas 

articulações e nos músculos. Por que devemos nos preocupar com a febre Chikungunya? Porque 

ela pode apresentar 3 fases! 

A 1ª é chamada de aguda ou febril, que pode durar até 14 dias! 

A 2ª é chamada de subaguda, e ocorre em pessoas cujas dores e inchaço nas articulações 

podem durar até 3 meses. 

A 3ª é a fase crônica, quando as dores e inchaço nas articulações ultrapassam três meses 

podendo chegar a anos. Nessa fase outros sintomas podem surgir, dependendo da idade e do 

sexo. Curiosidade: você sabia que a palavra Chikungunya significa “aqueles que dobram”, e 

era usada para identificar pessoas com as manifestações da doença que ficavam curvadas devido 

as dores nas articulações? 

 

Transmissão 

 

O CHIKV, é uma Arbovirose, pois o vírus necessita completar uma fase do seu ciclo de 

replicação em insetos, esses insetos podem transmitir o vírus a outros animais, inclusive o 

homem!! 
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É transmitida vetorialmente pela picada de mosquito fêmeas do gênero Aedes 

infectadas!! No meio urbano o responsável é o Aedes aegypti e no meio silvestre é o Aedes 

albopictus. 

CURIOSIDADE!! A febre Chikungunya também pode ser transmitida verticalmente da 

mãe gestante para seu bebê, durante a gravidez se ela apresentar viremia!! 

Outra possibilidade é a transmissão através de transfusão de sangue”. 

 
 

Figura 11 – Grupo 5 

 
Fonte: Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCX2l0MA4y7HIWbRIh27hsWg. 

 

 

 
Se houver acessibilidade no espaço escolar, os vídeos podem ser inclusivos. Passar 

textos e imagens de forma mais lenta possibilita que alunos surdos possam ler; salvar 

audiodescrição, que é descrever as imagens enquanto vão explicando os conceitos, como está 

no áudio permite que o cego possa acessá-lo. 

https://www.youtube.com/channel/UCX2l0MA4y7HIWbRIh27hsWg
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6 CONCLUSÃO 

 
 

O desenvolvimento das propostas que orientaram o presente estudo permite fazer alguns 

apontamentos e considerações. 

Primeiro, o momento adverso, ocasionado pela pandemia da SARS-CoV-2, que assolou 

o planeta e imprimiu à humanidade um isolamento social inimaginável, que impactou diversos 

setores da sociedade, incluindo a educação que foi severamente afetada. Diante das incertezas 

e da conjuntura atual ocasionadas pela doença, não se sabe e nem há previsão de quando haverá 

a retomada da rotina e, até que isso venha a ocorrer, professores e alunos tiveram que se adaptar 

ao chamado de “novo normal”, nos mais diferentes segmentos da sociedade. 

Segundo, considerando a proposta do pré-teste aplicado a este trabalho, percebe-se que 

apesar de pertencerem ao chamado grupo “nativos digitais” ou, “geração X”, boa parte dos 

nossos alunos do Ensino Médio, apesar de conviverem com recursos tecnológicos digitais no 

dia a dia, como smartphones com acesso à internet, ainda não apresentam habilidades e 

competências que permitem a eles explorarem, de forma positiva, todos os recursos ofertados 

por essa ferramenta, que pode ser parceira e uma importante aliada no processo ensino-

aprendizagem, sendo seu uso esporádico, refletindo facilidade para o aluno superar atividades 

propostas em diferentes áreas, em especial nas da matemática. 

Terceiro, a necessidade dos professores migrantes digitais da “geração Y”, se adaptarem 

ao “novo normal” no espaço escolar, que é a presença cada vez mais constante das tecnologias 

moldando novas formas de aprendizagens através de Métodos de aprendizagem ativa. Em 

tempos de pandemia, os docentes tiveram que lidar com a necessidade de produção de vídeo 

aulas para a Educação Remota, o que se tornou uma alternativa em substituição às aulas 

presenciais. 

Apesar de toda as dificuldades comentadas, a resposta da primeira questão levantada 

para o desenvolvimento dessa pesquisa: “A produção de vídeos pode tornar as aulas de Biologia 

mais atrativas”? é sim, pois, mesmo havendo aula remota, condicionada pelo isolamento para 

prevenir o contágio por SARS-CoV-2, os alunos se mobilizaram e se mostraram motivados nas 

aulas remotas e, também, na coleta de informações que pudessem fortalecer as propostas 

apresentadas. 

Respondendo a segunda pergunta: “Como o uso da plataforma YouTube favorece, estimula e 

facilita a aprendizagem dos conteúdos de Biologia? Por si só, a produção de vídeos seria uma 

metodologia ativa que propicia aos alunos vivenciarem uma nova forma de aprendizagem e 

construção do conhecimento. Isso pode ser observado quando foi feita a proposta de divulgação 
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dos vídeos, na plataforma YouTube, no canal da Escola, momento este em que os alunos se 

mostraram muito motivados, pois queriam ver o trabalho de seu grupo divulgado no YouTube 

e qual vídeo teria o maior número de acesso, aliado ao fato de ter facilitado a aprendizagem do 

tema de Biologia proposto, desenvolvendo habilidades por meio da pesquisa, discussão e 

síntese na construção de argumentos, evidenciando assim, a eficácia do Ensino por 

investigação. 

Quanto à pergunta final: “De que modo essa ação pedagógica pode interferir na 

realidade dos alunos e da comunidade escolar”? A resposta é simples. O Aedes, é visto como 

inimigo público, e seu controle merece tratamento de guerra, pois pode transmitir várias 

Arboviroses. Dessa forma, as doenças vetoriais transmitidas por Aedes, devem ser tratadas 

como “problema de saúde” em todos os setores da sociedade, e os profissionais de saúde não 

devem negligenciar o seu registro, pois são de notificação compulsória. 

Os alunos ao construírem conhecimento acerca da biologia do vetor se tornaram 

multiplicadores das formas de prevenção, dos sintomas e dos riscos eminentes junto a seus 

familiares, aliado ao fato de que os vídeos produzidos por eles e postados no canal da Escola, 

serão vistos por membros da comunidade, que desenvolverão consciência e a melhor forma de 

evitar doenças, como a Dengue, Chikungunya e Zika. 
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APÊNDICES 

 
 

APÊNDICE A – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO INSTITUTO DE BIOCIENCIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA 

LINHA DE PESQUISA: ENSINO DE BIOLOGIA 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TALE 

 
 

Caro aluno(a): 

Gostaria de convidá-lo(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa intitulada 

“PRODUÇÃO DE VÍDEO: UMA PROPOSTA INVESTIGATIVA PARA O ENSINO DE 

BIOLOGIA”. O objetivo geral deste estudo visa identificar, analisar e explorar a 

utilização da plataforma YouTube como recurso metodológico de ensino, explorando os riscos 

ofertados pelos mosquitos do gênero Aedes nas aulas de Biologia do Ensino Médio. 

Ao aceitar o convite, você participará de atividades individuais e/ou coletivas na escola, 

em horário normal no decorrer das aulas de biologia, para não haver prejuízo de deslocamento 

em outro horário, bem como para não existir interferência na rotina das outras disciplinas. 

Para desenvolver as atividades será necessário a utilização de câmeras digitais, 

filmadoras, smartphones, e outros materiais como: baterias, cabos, microfones, computadores 

ou notebooks que serão fornecidos pelo professor pesquisador. Não haverá qualquer custo para 

a sua participação na pesquisa, visto que os materiais serão fornecidos pelo coordenador da 

pesquisa, mesmo se você possuir um smartphone, e quiser utilizá-lo, será por sua livre e 

espontânea vontade, pois as atividades envolverão assuntos relacionados a aulas de Biologia, 

área contida no Plano de Ensino desta série. 

Caso aceite participar desta pesquisa, você deverá estar ciente de que responderá 

questionários que estarão inseridos na metodologia do projeto mencionado anteriormente, na 

intenção de problematizar e contextualizar conteúdos constantes no ensino de biologia para o 

segundo ano do ensino médio regular, a sua participação coletiva será na produção e edição de 

vídeos que serão postados pelo professor coordenador da pesquisa na plataforma do YouTube. 

O pesquisador ficará atento quanto à qualidade, aos valores morais e éticos dos vídeos 

produzidos e assegurando que a sua imagem ou o seu nome, não sejam divulgado na plataforma 

YouTube, após o seu consentimento e o devido consentimento do seu responsável legal. 
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Possíveis riscos e desconfortos: 
 

Os riscos que poderão surgir no decorrer da pesquisa serão mínimos. É possível que ao 

participar da pesquisa você possa apresentar dificuldades e/ou desinteresse pelo tema, 

desconforto e inibição para as atividades de exposição e decorar falas durante as filmagens para 

a produção do vídeo, estresse ou indisposição física para trabalhar com câmera digital, 

filmadoras, smartphones, computadores, notebooks, ferramentas de edição de vídeo. 

 

Intervenções do pesquisador frente ao risco: 
 

Caso você apresente qualquer desconforto acima mencionado serão tomadas medidas 

para minimizar esses riscos tomando alguns cuidados como: readequação do tempo dispensado 

ao desenvolvimento das atividades proposta na pesquisa, assistência direta e integral às 

dificuldades com o uso dos recursos tecnológicos, propiciar ambiente adequado quanto à 

iluminação, arejamento e nível de ruídos na sala de aula. Caso persista qualquer desconforto, a 

atividade de estudo será definitivamente suspensa, e assim desfazendo qualquer vínculo em 

relação à pesquisa. 

Caso você se sentir prejudicado psicologicamente pela pesquisa, o coordenador da 

pesquisa, se compromete a arcar com todas as despesas para um acompanhamento com um 

profissional de saúde durante, e após ou interrupção da pesquisa. O participante poderá entrar 

com processo de indenização, diante dos eventuais danos decorrentes da, caso desejar. 

Destacamos que o registro de consentimento estará disponível a qualquer momento quando for 

solicitado pelo participante. 

 

Possíveis benefícios: 

 

Você não receberá nenhum tipo de remuneração, e não terá nenhuma forma de despesa 

pelo ato de participar da pesquisa. Caso haja necessidade de gastos, o pesquisador se 

compromete a arcar com eles. A sua participação não é obrigatória e, a qualquer momento você 

poderá desistir da participação e não trará nenhum tipo de prejuízo para você ou seu 

responsável. A pesquisa é importante para você porque irá potencializar competências e as 

habilidades do uso de diferentes mídias e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDIC), um dos itens recomendados pelo Conselho Nacional de Educação – CNE (2018), na 

formação geral da educação básica presente na Base Nacional Comum Curricular – BNCC, 

para as áreas das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, a pesquisa contribuirá para divulgar 

os resultados das atividades desenvolvidas na escola fazendo uso da Tecnologia Digital de 
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Informação e Comunicação –TDIC, como recurso de ensino e aprendizagem na área de 

Biologia, divulgação e sensibilização da comunidade escolar e sociedade civil para os riscos 

ofertados a saúde humana pelos mosquitos do gênero Aedes. Sem as devidas autorizações sua 

e de seu responsável você não poderá fazer parte da pesquisa, em todas as etapas seu nome não 

será divulgado e sua identidade guardada e se manterá em sigilo. 

Após estar esclarecido (a) sobre as informações que dizem respeito à pesquisa, você pode 

assinar e rubricar, ao final deste documento a sua concordância, que se apresenta em duas vias 

de igual teor, sendo uma via do informante e a outra via do pesquisador responsável. 

Se depois de aceitar em participar da pesquisa você quiser desistir, tem todo o direito e a 

liberdade de retirar o seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, independente do motivo 

e, sem qualquer prejuízo a sua pessoa. 

Este documento é elaborado em duas vias, rubricadas em todas as suas páginas e 

assinadas, ao seu término, por você como participante da pesquisa, ou por seu representante 

legal, assim como pelo pesquisador responsável, devendo as páginas de assinaturas estarem na 

mesma folha. Você está recebendo uma via deste termo onde consta o e-mail do pesquisador 

principal e do comitê de ética responsável, podendo tirar dúvidas agora ou a qualquer momento, 

e a outra cópia fica com o pesquisador. Para outras informações e dúvidas em relação à pesquisa 

você ou os responsáveis por você podem entrar em contato com o Prof. Edgar da Silva Prates, 

no endereço: Escola Estadual Joaquim Nunes Rocha, Av. Bahia, Cidade Salmem. Telefone (66) 

3421-4011. 

Celular (66) 99227- 5782. E-mail: edgardprates19@gmail.com 
 

 

 

Assinatura do Aluno Participante Edgar da Silva Prates 
                                                                                     Coord. da Pesquisa 

                                                               PPG em Ensino de Biologia Profbio/UFMT 
 

CEP – Comitê de Ética em Pesquisa em Saúde 

Av. Fernando Corrêa da Costa, 2367. Bairro Boa Esperança. UFMT/ Cuiabá-MT. 

CEP: 78060 – 900. Contato: (65)3615-8254. E-mail: cepsaude@ufmt.br 

mailto:edgardprates19@gmail.com
mailto:cepsaude@ufmt.br
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APÊNDICE B – TERMO DE ASSENTIMENTO DO SUJEITO DA PESQUISA 

 
 

TERMO DE ASSENTIMENTO DO SUJEITO DA PESQUISA 

 

 
 

Eu ..................................................... venho através do presente documento oficializar o 

termo de participação, como integrante da Pesquisa PRODUÇÃO DE VÍDEO: UMA 

PROPOSTA INVESTIGATIVA PARA O ENSINO DE BIOLOGIA. Coordenado pelo Prof. 

Edgar da Silva Prates do PPGPROFBIO/UFMT/Cuiabá/MT. Eu fui informado(a) sobre a 

pesquisa que será desenvolvida na escola e porque é importante a minha participação. Entendo 

que eu sou livre para aceitar ou recusar, e que posso interromper a minha participação a qualquer 

momento sem dar uma razão. Estou satisfeito(a) com a explicação que me foi passado(a) e por 

esta razão assino o Termo de Assentimento emitido em duas vias assinadas e rubricadas por 

mim e pelo pesquisador na mesma folha, ficando uma via com cada um de nós. 

 
Rondonópolis,  /  /  . 
 

 

Assinatura do Aluno Participante 
 

 

Edgar da Silva Prates 
Coordenador da Pesquisa 

Programa de Pós-graduação em Ensino de Biologia -PROFBIO/UFMT/ CUIABÁ-MT E-

mail: edgarprates19@gmail.com 
 

 

 

 
CEP – Comitê de Ética em Pesquisa em Saúde 

Av. Fernando Corrêa da Costa, 2367. Bairro Boa Esperança. UFMT/ Cuiabá-MT. 

CEP: 78060 – 900. Contato: (65)3615-8254. E-mail: cepsaude@ufmt.br 

mailto:edgarprates19@gmail.com
mailto:cepsaude@ufmt.br


84 
 

  

APÊNDICE C – PRÉ- TESTE 

 

 

Pré-teste 

 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

 

 

Questionário 

01- Você pertence ao gênero: 

( ) masculino ( ) feminino ( ) outros 

 

 

02 – Usa-se um termo “nativos digitais”, para designar pessoas que nasceram inseridas numa 

cultura digital, e aprenderam a dominar as tecnologias intuitivamente. Você se considera um 

(a) nativo(a) digital? 

( ) sim ( ) não 

 

 

03- Qual o seu grau de domínio em relação às tecnologias digitais? ( ) não domino ( ) 

domino parcialmente ( ) domino totalmente 

 

04 - Os “nativos digitais” mesmo não dominando todos os recursos ofertados pelas 

plataformas ou aplicativos, estão sempre conectados em redes sociais. Que ferramenta 

tecnológica você possui para se conectar. (pode marcar mais de uma opção) 

( ) celular ( ) computador ( ) notebook ( ) tablets 

 

 

05 – Em qual área do conhecimento, você acessa mais as aulas na plataforma YouTube? ( ) 

Linguagens, códigos e suas tecnologias 

( ) Matemática e suas tecnologias 

( ) Ciências da natureza e suas tecnologias ( ) Ciências humanas e suas tecnologias 
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06 – Na sua opinião, o que o professor deveria fazer para aumentar o aceso da biologia na 

plataforma YouTube? 

( ) Recomendar assistir vídeos de Biologia na plataforma ( ) Selecionar links e vê-los com 

alunos na sala de aula 

( ) Desafiar os alunos a produzirem seus próprios vídeos de biologia e divulgá-los. 

 

 

07 – Na sua opinião, se os alunos forem desafiados a produzirem vídeos, respeitando a 

metodologia científica, com a finalidade de favorecer, estimular e facilitar a aprendizagem de 

certos conteúdos de biologia no ensino médio, e depois divulga-los na plataforma YouTube, 

tornariam as aulas: 

( ) nada atrativa ( ) pouco atrativa ( ) muito atrativa 

 

 

Teste de Conhecimento 

 

 

08 - Atualmente a melhor forma de prevenir a dengue é: 

( ) Evitar a proliferação do mosquito ( ) Fazer uso de vacinas 

( ) Usar repelentes 

 

 

09 – As fêmeas do mosquito Aedes, depositam seus ovos: 

a) Diretamente em água limpa e parada em um só local 

b) Diretamente em água limpa e parada em vários locais 

c) Em paredes internas de objetos próximo a água limpa e parada de uma só vez. 

d) Em paredes internas de vários objetos próximo a água limpa e parada. 

 

 

10 – Nos últimos anos, mosquitos do gênero Aedes mereceram maior atenção pois podem ser 

vetores de doenças como a febre Chikungunya e o Zika vírus, e até mesmo a febre amarela 

urbana. Aponte a doença que você considera a mais grave. 

( ) Dengue ( ) Chikungunya ( ) Zika vírus ( ) febre amarela 
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Figura 1 – Pré-teste no Google Classroom 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 
Figura 2 – Pergunta do pré-teste no Google Classroom 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE D – REGISTROS DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 

 

 

 

Print aula virtual utilizando App Zoom 2º momento 
 

Print aula remota 6º momento. 
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Print da aula 5º momento. 
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APÊNDICE E – PÓS-TESTE 

 

 

 

Pós-teste 

 

 

1) Na plataforma YouTube, a Área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias ocupa a 

última posição quanto ao interesse de acesso por parte dos alunos. O professor de Biologia 

contribuiria para aumentar o acesso e a posição no ranking se: 

( ) recomendar aos alunos assistirem vídeos de Biologia na plataforma. 

( ) selecionar links, acessar a plataforma e vê-los com os alunos na sala de aula 

( ) facilitar, criar condições, estimular e desafiar os alunos a produzirem seus próprios vídeos, 

com temas relevantes de Biologia, e divulgá-los na plataforma. 

 

2) Após superar o desafio de produzir e de divulgar vídeos relacionados com a aprendizagem 

de Biologia na plataforma YouTube, você considera a metodologia utilizada ( ) nada atrativa ( 

) pouco atrativa ( ) muito atrativa 

 

3) Atualmente muito se fala em medidas de prevenção à dengue e outras doenças 

transmitidas por mosquitos do gênero Aedes. Dentre as listadas abaixo qual se traduz como a 

mais eficiente no contexto atual? 

(  ) Tomar vacina ( ) Usar repelente 

( ) evitar a proliferação do mosquito eliminando criadouros 

 

 

4) Uma das recomendações do Ministério da Saúde é trocar a água de bebedouro de 

animais, pratos de vasos de plantas, ou caixas d’água, lavar e esfregar bem o recipiente com 

escova ou esponja. Na sua opinião: 

( ) Essa recomendação não faz sentido pois, as fêmeas do Aedes, depositam seus ovos 

diretamente na água limpa e parada em um só local e de uma única vez. 

( ) Faz sentido pois as fêmeas de Aedes, depositam seus ovos nas paredes internas do recipiente, 

muito próximo à lâmina da água limpa e parada, mas não diretamente nela e usa vários locais. 
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5) Dengue, febre Chikungunya e o Zika vírus são doenças que tem por características comum 

serem transmitidas pelo mesmo vetor, o mosquito do gênero Aedes. Considerando as 

complicações ocasionadas por essas doenças, qual delas você considera a mais grave? 

( ) Dengue, pois na sua forma grave, pode ocasionar quadro hemorrágico e possível risco de 

morte. 

( ) Chikungunya, pois sua fase crônica causa dores e inchaço nas articulações por mais de três 

meses, podendo durar anos. 

( ) Zika vírus, pois quando acomete gestantes pode ocasionar quadro de Síndrome Congênita 

da infecção por Zika Vírus, podendo ser uma das manifestações a microcefalia. ( ) A febre 

amarela, devido a sua alta taxa de letalidade quando diagnosticada em humanos. 


