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RESUMO 

 

Limitações educacionais de ensinagem e aprendizagem tem sido comuns nas escolas 

brasileiras. Atividades em grupo e a utilização de tecnologias digitais da informação e 

comunicação são exemplos de ferramentas utilizadas na superação de alguns desses 

obstáculos. Neste trabalho, portanto, o intuito foi investigar se, e como as atividades em 

grupo na disciplina de Biologia podem ser potencializadas com o uso dos smartphones. A 

pesquisa ocorreu em uma escola de ensino médio no interior do estado do Ceará, sendo 

selecionadas quatro turmas de primeiro ano, cada uma percorrendo os mesmos passos de uma 

sequência didática voltada ao ensino de reprodução, tendo o celular como instrumento para 

aplicação de ferramentas como Podcasts, vídeos, memes e um jogo. Por meio de uma 

abordagem qualitativa, envolveu-se o olhar do pesquisador a partir das aplicações e 

observações, de uma escrita narrativa do mesmo e a produção de textos discentes que 

avaliaram os momentos de interação. A análise dos dados coletados foi realizada também 

com o software Iramuteq, com o objetivo de compreender as produções escritas. Foi possível 

verificar que as atividades propostas permitiram uma maior colaboração e diálogo entre os 

integrantes das equipes, bem como exercitaram o domínio, criatividade, poder de síntese e o 

desenvolvimento de habilidades técnicas. A partir dos resultados e discussões, foi elaborado 

como produto, um “guia” com orientações para o uso de aparelhos celulares em atividades 

em grupo para o ensino de biologia, prezando sempre sobre a importância do trabalho 

colaborativo, buscando estimular os educadores que desejam diversificar suas práticas 

pedagógicas. 

 

Palavras-chave: Educação. Aprendizagem colaborativa. Telefone celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Educational restrictions in teaching and learning have been common in Brazilian institutions. 

Group activities and the use of digital information and communication technologies are 

examples of tools used to overcome some of these obstacles. Therefore the aim of this work 

was to investigate if and how group activities in Biology classes could be enhanced with the 

use of smartphones. This research took place in a high school located in the countryside of 

the state of Ceará, where four selected first-year groups followed the same steps of a didactic 

sequence focused on teaching reproduction by using cell phones as an instrument to apply 

tools such as podcasts, videos, memes and a game. The reseracher's view was involved 

through a qualitative approach in all applications, observations and narrative writing as well 

as with reported feedbacks from students about the moments of interaction with the cell 

phone in class. The analysis of the collected data was also carried out with the software 

Iramuteq in order to understand the written productions. It was possible to verify that the 

proposed activities allowed greater collaboration and dialogue between team members, as 

well as exercising mastery, creativity, power to synthesize about content, and the 

development of technical skills. Always valuing the importance of collaborative work, 

seeking to stimulate and guide all educators who wish to diversify their teaching practices, a 

"guide" with instructions for the use of cell phones in group activities for teaching biology 

was elaborated as a product based on the analysis of the observations, results, and 

discussions.   

 

Key-words: Education. Collaborative learning. Cell phone. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os atuais indicadores educacionais apresentam um Brasil despreparado e distante 

dos níveis adequados de ensino e aprendizagem, principalmente quando se menciona a última 

etapa da educação básica. Analisando os resultados do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), que avaliam o fluxo escolar e o desempenho nas avaliações 

externas de 2017, percebemos um índice de 3,5 IDEB para as escolas públicas de ensino 

médio, valor considerado distante de uma projeção desejável para o mesmo ano que era de 

4,4 (BRASIL, 2017).  

Dados internacionais mais recentes divulgados pelo Ministério da Educação 

(MEC), também indicam esta distância de alunos brasileiros de escolas públicas para com 

índices educacionais considerados adequados. O Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes, Programme for International Student Assessment (PISA), que apresenta 

parâmetros mundiais para a educação e que é realizado a cada 3 anos, avaliando os 

letramentos relacionados a leitura, matemática e ciências, onde observam até que ponto 

estudantes de 15 anos adquiriram conhecimentos e habilidades essenciais para a plena 

participação em sociedade, indicou em 2018, que nos três domínios avaliados, o Brasil 

encontra-se abaixo do desempenho médio dos países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE ), inclusive de parceiros sul-americanos como Chile e 

Uruguai (BRASIL, 2019). Mostrando assim que novas políticas públicas e novas 

investigações devem ser tratadas a fim de buscar neutralizar as causas desses baixos índices. 

Entre os possíveis motivos para esses números e que permeiam a realidade de 

nossas escolas públicas temos, a entrada precoce do aluno no mercado de trabalho, a falta de 

apoio familiar, e professores desmotivados (DUTRA–TOMÉ; PEREIRA; KOLLER, 2016, 

p.107) que juntos podem acarretar em um desinteresse discente em sala de aula. Além dos 

altos índices de evasão, algumas instituições lotam suas salas de aulas, e geralmente 

apresentam falta de recursos, forçando o professor a propor alternativas em busca de um 

melhor desempenho discente.  

Uma alternativa para trabalhar de forma pedagógica com salas de aula numerosas 

é a divisão da turma em grupos (trabalhos, atividades, estudos), onde os indivíduos 

envolvidos possam interagir e se apropriar do conhecimento de forma ampla, dinâmica e 

participativa. Em Torres, Alcântara e Irala (2004), percebe-se que a proposta de uma 
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aprendizagem colaborativa pode ser eficaz, pois se beneficia da heterogeneidade presente, 

potencializando a aprendizagem do grupo. Ainda nesta visão, os autores reforçam que as 

atividades grupais se bem direcionadas podem levar os discentes a desafiar-se, trabalhando 

em conjunto para alcançar os mesmos objetivos enquanto respeitam a diversidade de ideias 

e valores ali presentes. Os autores Silva e Villani (2009) também ressaltam que conhecer as 

etapas do processo de aprendizagem dos alunos em grupo torna-se uma ferramenta para a 

regulação das atividades de sala de aula, possibilitando as devidas intervenções, a fim de 

atingir as metas propostas. 

Na concepção de alunos do ensino médio é importante que o professor de 

biologia inove e proponha atividades diferenciadas em um contexto de sala de aula, 

proporcionando uma maior interação, facilidade na aprendizagem e, portanto, melhor 

desempenho do aluno (MALAFAIA; BÁRBARA; RODRIGUES, 2010). No trabalho de 

Pliessnig e Kovaliczn (2009) percebe-se que a maioria dos professores de biologia preza pelo 

pensamento lógico e crítico, porém, sabem que além das aulas expositivas, é necessário o 

uso de medidas pedagógicas diferenciadas para a obtenção dos objetivos que são propostos. 

Ainda como um meio de vencer a dificuldade de aprendizagem, inúmeros 

professores propõem também, a utilização das Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC), porém, não dominam a aplicação e tendem a não usar as ferramentas 

com receio dos resultados (SCHUHMACHER; FILHO;SCHUHMACHER, 2017, p. 574). O 

uso das redes sociais e ambientes de troca de informações virtuais, também são instrumentos 

evidenciados em publicações científicas quando se destaca a tecnologia em educação. Em 

Minhoto e Meirinhos (2011), os autores aplicaram o Facebook® como ferramenta de apoio 

no Ensino de Biologia, utilizando da familiaridade dos alunos com a plataforma para 

potencializar seu uso e buscando uma melhor aprendizagem. 

Outra ferramenta que apresenta posicionamentos divergentes quanto ao seu uso 

e aplicação em ambiente escolar é o aparelho celular (smartphone). Embora se observe em 

algumas publicações, resistência a seu uso  por considerarem que tal ferramenta poderia 

atrapalhar na concentração, favorecendo conversas paralelas, distribuição de “cola” em 

provas e testes e, que sua aplicação em turmas numerosas poderia sair do controle (BENTO; 

CAVALCANTE, 2013; FONSECA, 2013; MACHADO, 2013 e SEABRA, 2013), há 

aqueles que veem a importância da utilização deste instrumento no ambiente escolar no 

contexto social atual (SENA; BURGOS, 2010; VIVIAN; PAULY, 2013). Para eles, o 

smartphone apresenta praticidade no ambiente de sala de aula apresentando resultados 



12 
 

positivos, entre os quais destaca-se a colaboração entre os estudantes, além de uma maior 

motivação discente ao realizar as atividades propostas.  

Partindo de um bom planejamento e do diálogo entre professor, núcleo gestor e 

comunidade escolar, aplicativos presentes nos aparelhos celulares, como tradutores, 

calculadoras, câmera e gravador, podem ser utilizados no ambiente escolar (BENTO e 

CAVALCANTE, 2013), proporcionando engajamento de todos os alunos. Atividades 

diferenciadas, voltadas ao Ensino Público são essenciais para o melhoramento dos índices de 

aprendizagem atuais, principalmente aplicados a disciplinas que exigem do alunado uma 

capacidade de abstração e concentração, como a biologia. Modelos e visualizações 

interativas, que permitam a praticidade e eficiência são altamente viáveis, principalmente, 

quando utilizam de tecnologias inseridas no contexto do aluno. Estes, ao utilizar uma 

ferramenta que os tornem mais atraídos com o objeto de estudo, tornam-se, 

consequentemente, mais integrados e assim, pode gerar mais aprendizado. 

Diante dos baixos índices e diferentes propostas para a diversificação do ensino 

e consequentemente, melhoramento da aprendizagem, buscamos responder a seguinte 

indagação: Se, e como o aparelho celular pode ser utilizado na sala de aula como instrumento 

potencializador das atividades em grupo voltadas ao ensino de biologia?. Desta forma, como 

objetivo geral, pretendemos avaliar o potencial que as atividades em grupos colaborativos, 

voltadas ao ensino de biologia, podem apresentar quando articuladas ao uso de aparelhos 

celulares, por meio da distribuição e compartilhamento de materiais, pesquisa e 

aprofundamento dos conteúdos, visualizações e criações multimídias.  

Buscando responder essa pergunta norteadora, através do objetivo geral da 

pesquisa alguns objetivos específicos também são expostos no sentido de auxiliar no 

agrupamento dos dados coletados e consequentemente, validar o(s) resultado(s) encontrados. 

Assim, foram traçadas medidas que permitiram: i) avaliar o uso e a eficácia do celular e sua 

relação nas atividades em grupo colaborativos em contextos didáticos; ii) Verificar o 

conhecimento dos alunos quanto ao uso do recurso na atividade em grupo e nos processos de 

ensino-aprendizagem; iii) produzir um guia para o uso do celular em atividades em grupo em 

aulas de Biologia no Ensino Médio. 

Na continuidade deste Trabalho de Conclusão de Mestrado (TCM), são 

apresentadas as seções que destacam a revisão de literatura, onde se buscou dialogar com 

autores e teóricos que tratam sobre aprendizagem colaborativa, e o uso das tecnologias e 
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aplicação de celulares no ambiente escolar, tais como Torres e Irala (2014), Bottentuit Junior 

e Coutinho (2007), Barral (2012), Sousa, Lima e Oliveira (2017), Cavalcante, Sales e Silva 

(2018). Na seção que descreve o percurso metodológico da pesquisa, são apresentados os 

instrumentos utilizados para a coleta e análise dos dados, bem como uma descrição dos 

sujeitos e lócus da pesquisa. Os resultados e discussão estão na seção após o percurso 

metodológico e nela o texto destaca a caracterização das turmas envolvidas na pesquisa, as 

produções discentes com uso do aparelho celular e seus discursos, bem como as principais 

observações sobre a dinâmica interacional colaborativa das equipes envolvidas, articuladas 

com as leituras do referencial teórico, que posteriormente auxiliaram na criação de uma guia 

com orientações gerais para a utilização do aparelho celular em grupos discentes. Por fim, a 

seção que destaca as considerações finais do trabalho.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Aprendizagem colaborativa 

Fortalecer o aprendizado sempre será o principal objetivo de todo educador e 

instituição de ensino. Porém diversos problemas podem interpor este caminho, inclusive 

técnicas metodológicas distantes de uma realidade discente cada vez mais tecnológica. 

Diferentes estratégias educacionais devem ser pensadas para dinamizar e contrapor um 

ensino exclusivamente vertical e tradicional, sendo que a aprendizagem em grupo, 

aprendizagem colaborativa, ou até mesmo aprendizagem cooperativa, que geralmente são 

usados como sinônimos (TORRES; ALCANTARA ; IRALA, 2004) são constantemente 

utilizados como uma metodologia que busca um aprendizado mais expressivo, autônomo e 

próximo ao cotidiano de trabalho colaborativo em sociedade. Esta seção busca apresentar a 

aprendizagem colaborativa, suas características e benefícios quando aplicada em sala de aula, 

servindo como substrato para nossas futuras discussões. 

Antes de nos atermos aos benefícios encontrados quando se busca trabalhar 

colaborativamente, é interessante que possamos conceituar o que é uma aprendizagem 

colaborativa. Apontado em Torres, Alcântara e Irala (2004) como um processo de 

reaculturação que ajuda os estudantes a se tornarem membros de comunidades de 

conhecimento cuja propriedade é diferente daquelas comunidades que já pertencem, de forma 

que a aprendizagem colaborativa ou o ato de aprender e trabalhar em grupo, embora pareça 

um conceito atual, tem sido testado e aplicado por pesquisadores e educadores ao longo da 

história, e resultam de diversas correntes do pensamento pedagógico. Em seu trabalho 

intitulado Aprendizagem Colaborativa: Teoria e Prática, Torres e Irala (2014), fazem um 

percurso histórico sobre a filosofia da aprendizagem colaborativa, citando aplicações de 

trabalho em grupo desde a Grécia Antiga até o século XX, demonstrando que educadores de 

diferente épocas acreditavam no potencial desta metodologia, principalmente pensada como 

um instrumento de enfrentamento a realidade profissional, onde visivelmente a colaboração 

entre os pares é de fundamental importância.  

Outras denominações sobre o termo aprendizagem colaborativa, podem ser 

percebidas, tais como a encontrada em Dillenbourg (1999), que de forma mais ampla, 

conceitua uma aprendizagem por colaboração como uma situação em que duas ou mais 

pessoas aprendem ou tentam aprender alguma coisa juntas. Porém o mesmo autor reflete que 

esta definição por si só se torna insatisfatória por possibilitar diferentes interpretações, 
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principalmente sobre a quantidade de pessoas envolvidas neste processo. Para uma visão em 

contexto escolar e uma forma conceitual geral para nossas futuras discussões, pactuamos com 

Torres e Irala (2014) que apontam ser a aprendizagem colaborativa um processo onde se tem 

duas ou mais pessoas trabalhando em grupos com objetivos compartilhados, auxiliam-se 

mutuamente na construção de conhecimento. Esta conceituação enfatiza principalmente o 

professor como um sujeito que deve criar situações de aprendizagem em que possam ocorrer 

trocas significativas entre os alunos e entre estes e o professor, e não somente de forma 

desordenada colocar os alunos em grupo, o que muitas vezes acontece em nossas salas de 

aula. Os alunos envolvidos no processo, também segundo os autores, são automaticamente 

responsáveis por seu progresso e pelo progresso do seu grupo, caracterizando este tipo de 

aprendizagem num relacionamento solidário e sem hierarquias. 

Diversas correntes pedagógicas podem ser citadas como fontes alicerçais para a 

aprendizagem colaborativa. Torres e Irala (2014) apontam e descrevem o movimento da 

Escola Nova, as teorias da Epistemologia Genética de Piaget, Teoria Sociocultural de 

Vygotsky e a Pedagogia Progressista como aporte teórico a esta metodologia que sempre 

esteve presente em nossas salas de aula. Inicialmente, apontando John Dewey, Maria 

Montessori, Freinet, Cousinet e Edouard Claparéde, como educadores do movimento da 

Escola Nova que fortemente influenciaram a aprendizagem colaborativa, resgatando a figura 

do aluno, suas necessidades e experiências, Torres e Irala (2014) apresentam a Escola Nova 

como um agente transformador do aluno em um ser participativo da ação educativa, 

enfatizando o sujeito como elaborador do conhecimento humano. A Escola Nova deslocava 

a centralidade do processo educativo para o aluno, tornando-o protagonista da ação 

educativa, e o professor, a posição de facilitador daquele momento de aprendizagem, 

proporcionando momentos para que o aluno se desenvolva naturalmente, a partir de suas 

experiências e interagindo com o meio físico e social.  

A aprendizagem colaborativa possui pressupostos da Escola Nova e das idéias de 

Dewey, na medida em que elas valorizam a ação dentro de um ambiente 

democrático e com vivência comunitária. A democracia na sala de aula reduz a 

hierarquia da relação professor-aluno, havendo uma valorização cada vez mais 

significativa do papel central do aluno no processo de aprendizagem e no conceito 

do trabalho em grupos, como um espaço de criação e construção de conhecimentos. 

Dewey argumenta que a aprendizagem ocorre quando os professores exercem um 

controle indireto por meio de trabalhos que estimulem o empreendimento social, 

além do individual, e nos quais cada participante tenha a oportunidade de contribuir 

e também possuam responsabilidade (TORRES; IRALA, 2014. p. 71). 
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Através da Teoria Epistemológica Genética de Piaget também podemos observar 

traços que sustentam a aprendizagem colaborativa. Nesta teoria, como um ser ativo, a criança 

se relaciona com o meio físico e o social, construindo seu conhecimento por meio de sua 

experiência, engajando-se, fazendo associações de uma maneira significativa, participando 

de atividades autênticas e desafiadoras que colocam os alunos e mestres em uma comunidade 

de aprendizagem, que por suas características se assemelham ao máximo com a prática 

colaborativa (TORRES;  IRALA, 2014). 

A Teoria Sociocultural de Vygotsky também pode ser apontada como 

embasamento teórico para a aprendizagem colaborativa. Apontando a interação social como 

chave para o desenvolvimento do homem, Vygotsky apresenta o conceito de Zona de 

desenvolvimento proximal que seria a distância entre o nível de desenvolvimento real de uma 

criança, onde ela poderia resolver problemas sozinha e o nível de desenvolvimento potencial, 

onde através de orientações de adultos ou a colaboração de colegas mais capazes, a criança 

passaria a resolver problemas mais complexos, permitindo assim percebermos não somente 

o que já foi atingido através do desenvolvimento e já está consolidado, como também o que 

está em processo de maturação (VIGOTSKY, 1991). Sobre essa compreensão, Torres e Irala 

(2014), apontam: 

A pedagogia da Escola Nova e a Pedagogia Progressista, juntamente com as teorias 

cognitivas formuladas por Piaget e Vygotsky, formam, indubitavelmente, as bases 

da aprendizagem colaborativa. As duas primeiras levaram ao deslocamento da aula 

centrada no professor e nos conteúdos estáticos e repetitivos para a aula centrada 

nos alunos e na apreensão crítica dos conteúdos. As teorias Cognitivas de Piaget e 

Vygotsky trouxeram uma nova compreensão do processo de construção dos 

conhecimentos, na interação entre o sujeito e o objeto de aprendizagem. A 

aprendizagem colaborativa, por suas características próprias, representa um 

desdobramento teórico e metodológico dessas pedagogias e teorias, propiciando 

uma forma de ensinar e aprender que supera o paradigma tradicional de ensino. 

Devido às grandes revoluções nas áreas científica e tecnológica do mundo atual, 

ela apresenta-se como uma abordagem diferenciada para que os aprendizes do 

mundo atual possam ter condições de manusear a avalanche de informações às 

quais eles estão expostos, interpretando-as e transformando-as em conhecimentos 

socialmente relevantes (TORRES;  IRALA, 2014, p. 75). 

 

A aprendizagem colaborativa como já vimos, é uma prática bem estabelecida e 

respaldada por distintas correntes de pensamento pedagógico, porém cabe aqui 

apresentarmos além dos principais benefícios deste modelo, apresentar também quais 

características uma aula com princípios colaborativos deve possuir, nos proporcionando 

distinguir uma interação colaborativa de um trabalho em grupo. Para conhecermos estas 

características, novamente nos direcionamos a Torres e Irala (2014) que ao dialogar com os 
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conceitos de aprendizagem colaborativa e aprendizagem cooperativa traçam um perfil geral 

de uma aula com princípios colaborativos:  

Na aula colaborativa, o professor pede para que os membros do grupo organizem-

se e negociem entre eles mesmos quais serão seus papéis nos trabalhos do grupo. 

[...] por sua vez, não monitora ativamente os grupos, deixando questões 

importantes para que eles mesmos resolvam. Encerra suas atividades diárias com 

uma sessão de discussões em que os alunos em conjunto avaliam se os objetivos 

compartilhados foram alcançados ou, se não o foram, discutem e negociam uma 

melhor forma de alcançá-los da próxima vez. Finalmente, na sala de aula 

cooperativa, os alunos recebem treinamento apropriado com relação a habilidades 

sociais em pequenos grupos como escutar ativamente o outro e fornecer feedback 

construtivo para os seus companheiros. Além disso, o professor pode fornecer aos 

grupos tarefas direcionadas a orientá-los em como avaliar o funcionamento do 

grupo, e como os membros do grupo, individualmente e em conjunto, podem 

melhorar os seus níveis de participação e desempenho. Na aula colaborativa, não é 

fornecido nenhum tipo de treinamento formal pelo professor sobre técnicas de 

trabalhos em grupo, pois o professor assume que os alunos possuem as habilidades 

sociais necessárias para os trabalhos em grupo (TORRES; IRALA, 2014, p. 68-

69). 

 

Observando estas características, claramente percebemos a autonomia dos 

estudantes tanto nos momentos de composição do grupo quanto na sua dinâmica de 

funcionamento, e o importante papel do professor como apenas um mediador deste processo, 

intervindo o mínimo possível na tomada de decisões e interações que os alunos venham a 

exercer, tornando–os o centro do processo de aprendizagem. Estas características se 

exercidas, podem contrapor-se com algumas limitações que constantemente encontramos ao 

trabalhar em grupo, tais como desinteresse, dificuldades de relacionamento, centralização de 

decisões, falta de confiança no trabalho do colega e rivalidades (SILVA; CORREA, 2002).  

Diversos trabalhos apresentam bons resultados frente às interações em grupo de 

forma colaborativa. Uma proposta de aprendizagem colaborativa em grupos de consenso foi 

apresentada por Torres, Alcântara e Irala (2004), onde os alunos foram divididos em 

pequenos grupos para a resolução de uma tarefa, e, em seguida, uma plenária proposta com 

todos os grupos da sala, para que a turma pudesse entrar em consenso sobre os resultados 

obtidos e a atividade proposta. Os autores ressaltam que esta proposta pode ser benéfica, 

principalmente para salas numerosas, pois se utiliza da heterogeneidade do grupo, 

possibilitando diferentes visões, melhorando o nível acadêmico e desenvolvendo habilidade 

em grupo.  

Analisando as ideias e a experiência de um grupo de alunos de Ensino Médio que 

experimentaram atividades de simulação à docência em aula de Biologia, Zuanon e Diniz 

(2003), também perceberam resultados positivos frente a interação em grupo. Os alunos 
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envolvidos na pesquisa participaram de ações denominadas “Atividades de docência”, onde 

em pequenos grupos de quatro integrantes, planejaram e ministraram aulas abordando 

algumas doenças causadas por microrganismo. Ao indagar os alunos sobre o que mais 

gostaram ao realizar a tarefa proposta, 25% dos alunos indicaram que a realização do trabalho 

em grupo trouxe grande satisfação em participar ativamente das aulas, conquistando uma 

maior autonomia no ambiente escolar. Os autores também destacam a sociabilização dos 

alunos frente a atividade como um aspecto relevante na pesquisa, sociabilização essa, que os 

capacita a trabalhar a desenvoltura, a descentralização de opiniões, o respeito às ideias dos 

outros e o esforço coletivo. 

Igualmente buscando analisar a opinião de alunos sobre o uso de dinâmicas de 

grupo em sala de aula, Silva e Dornfeld (2016), também perceberam um caráter motivacional 

frente às interações em grupo na disciplina de Biologia. O projeto foi desenvolvido com 141 

alunos do ensino médio de São Paulo, e a partir da demanda da professora titular de Biologia, 

juntamente com a participação de um licenciando na disciplina, algumas dinâmicas de grupo 

foram elaboradas, aplicadas e avaliadas em sala de aula. A partir dos dados apresentados após 

as avaliações discentes, os autores destacam que a atividade se mostrou motivadora para 

aprendizagem, destacando nas falas dos alunos aspectos positivos frente ao enriquecimento 

dos laços de amizades e relações interpessoais. Os autores também mostram estar em 

consonância com os princípios de uma atividade colaborativa ao ressaltar o papel do 

professor como um mediador destes momentos, sem intervir em demasia e considerar que 

cada aluno pode criar suas percepções frente à atividade proposta. 

Também refletindo sobre a eficácia da atividade e como ocorrem às interações 

em grupos de ensino e aprendizagem, além das dificuldades que permeiam o trabalho em 

grupo no ensino de física, Silva e Villani (2009), constataram êxito na estratégia, ressaltando 

que a formação de pequenos grupos pode ser vitoriosa. Contudo, para sua aplicação é 

interessante que o professor tenha controle cognitivo e afetivo da turma, e deve conhecer 

como o processo de aprendizagem dos alunos em grupo ocorre, possibilitando assim, a 

circulação de papéis dentro do grupo e sua própria circulação de interação em relação aos 

discentes. 

Frente a todos os trabalhos citados e suas experiências quanto a aprendizagem 

colaborativa, podemos perceber que a interação e o diálogo entre os integrantes dos grupos 

são pontos essenciais. Quando uma interação colaborativa acontece, os pensamentos e 

perspectivas dos envolvidos no processo são expostos, cada pessoa consegue interagir e 
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perceber o problema enfrentado de forma diferente, estando prontas para negociar e propor 

soluções diante de uma compreensão compartilhada (TORRES e IRALA, 2014), a partir 

disso, outros benefícios podem ser adquiridos frente a essa prática.  

Se a interação e troca de experiências são a chave para uma aprendizagem dita 

colaborativa onde diversos benefícios podem ser percebidos, é evidente que ferramentas que 

propiciem esta interação tornam-se também importantes em nosso cotidiano pedagógico. 

Sobre isso, Morán (2015) aponta que:   

As tecnologias WEB 2.0, gratuitas, facilitam a aprendizagem colaborativa, entre 

colegas, próximos e distantes. Cada vez adquire mais importância a comunicação 

entre pares, entre iguais, dos alunos entre si, trocando informações, participando 

de atividades em conjunto, resolvendo desafios, realizando projetos, avaliando-se 

mutuamente. Fora da escola acontece o mesmo, a comunicação entre grupos, nas 

redes sociais, que compartilham interesses, vivências, pesquisas, aprendizagens. 

Cada vez mais a educação se horizontaliza e se expressa em múltiplas interações 

grupais e personalizadas (MORÁN, 2015, p. 26). 

 

Nem sempre a internet foi um espaço que permitia uma interação instantânea e 

democrática, foi necessário o surgimento de uma segunda geração de serviços online, 

denominada Web 2.0, que potencializou as formas de publicação, compartilhamento e 

organização de informações, ampliando os espaços para interação entre os participantes 

(PRIMO, 2007). Estas ferramentas, tais como as diferentes redes sociais, blogs, o 

compartilhamento de fotos, vídeos e etc, proporcionaram a Web 2.0 ser um espaço de 

aprendizagem, principalmente pela possibilidade de integrar as diferentes ferramentas para 

formar um ambiente dinâmico e criativo, onde os estudantes podem aprender por meio de 

trabalhos colaborativos (WHEELER ; BOULOS, 2007). 

Além de indicar que as tecnologias WEB 2.0 são ferramentas hábeis para uma 

aprendizagem colaborativa, torna-se interessante perceber que Morán (2015) expressa um 

novo alcance para as atividades colaborativas, a possibilidade de estender-se para fora da 

escola, propiciando uma maior interação através das tecnologias, tanto as presentes na 

internet como as tecnologias físicas que propiciam o compartilhamento de opiniões e 

produtos na rede, tais como o aparelho celular, tecnologia tão presente no dia a dia discente. 

Sobre essa dinamicidade colaborativa que as tecnologias proporcionam, o autor comenta: 

A comunicação através da colaboração se complementa com a comunicação um a 

um, com a personalização, através do diálogo do professor com cada aluno e seu 

projeto, com a orientação e acompanhamento do seu ritmo. Podemos oferecer 

sequências didáticas mais personalizadas, monitorando-as, avaliando-as em tempo 

real, com o apoio de plataformas adaptativas, o que não era possível na educação 
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mais massiva ou convencional. Com isso o professor conversa, orienta seus alunos 

de uma forma mais direta, no momento que precisam e da forma mais conveniente. 

Sozinhos vamos até um certo ponto; juntos, também. Essa interconexão entre a 

aprendizagem pessoal e a colaborativa, num movimento contínuo e ritmado, nos 

ajuda a avançar muito além do que o faríamos sozinhos ou só em grupo. Os projetos 

pedagógicos inovadores conciliam, na organização curricular, espaços, tempos e 

projetos que equilibram a comunicação pessoal e a colaborativa, presencial e online 

(MORÁN, 2015, p.26). 

 

É evidente que uma aprendizagem colaborativa pode proporcionar grandes 

avanços tantos cognitivos quanto comportamentais, avanços esses, essenciais para nossa 

sociedade atual. Mais uma vez a escola recebe olhares de destaque como um ambiente 

importante na maturação e preparação de nossos jovens para o mundo do trabalho e das 

relações interpessoais colaborativas, portanto cabe a nós professores utilizarmos diferentes 

técnicas e metodologias que propiciem um trabalho colaborativo, principalmente utilizando 

as ferramentas tecnológicas presentes no cotidiano discente. No tópico a seguir trataremos 

um pouco a respeito dessa questão envolvendo a tecnologia e o uso de aparelhos celulares 

como ferramentas pedagógicas. 

 

2.2 O uso das tecnologias e aplicações de celulares no ambiente escolar 

Foi durante a década de 80 que o governo brasileiro, buscando estimular o 

conhecimento da informática, iniciou a inserção de computadores, formações e capacitações. 

Tudo isso associado à aquisição de máquinas e montagem de centros de estudos, constituindo 

o pilar de informação sobre o uso de tecnologia nos ambientes educacionais, e, 

proporcionando assim, os primeiros contatos discentes/docentes com a tecnologia em sala de 

aula (ALMEIDA, 2008) 

Após quatro décadas desde os primeiros contatos tecnológicos em ambiente 

pedagógico, muitos educadores ainda apresentam receio em aplicá-las em sala de aula. 

Problemas como falta de estrutura, falta de conhecimento prévio e falta de tempo são 

elencados pelos docentes como empecilho para a utilização de tecnologias no ambiente 

escolar (ZAMPIERI; JAVORANI; 2018. p.392), ficando evidente a importância de 

formações para docentes, voltadas a prática de tecnologias e debate sobre a implantação no 

ambiente escolar, sendo esta solução citada constantemente pelos próprios educadores como 

meios para superar as possíveis dificuldades em suas realidades. 
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À medida que o avanço da informação e as formações progrediram, as 

tecnologias de mídias digitais e a comunicação, convergiram para um único objeto, o 

computador, permitindo a leitura de hipertextos e conexão a outros conhecimentos, tornando-

o ferramenta indispensável quando se fala em tecnologia na educação.  

O uso dos computadores portáteis no ensino e na aprendizagem pode representar 

uma alternativa interessante para projetar a escola do século XXI, na qual 

educadores se aproximam do mundo dos estudantes, acolhem suas necessidades, 

trabalham com os instrumentos e linguagens que caracterizam a identidade da 

geração digital, desenvolvem um trabalho solidário de convivência e respeito às 

diferenças e aos diferentes e ajudam os alunos a compreender os problemas e as 

oportunidades de seu tempo. (ALMEIDA, 2008, p.33).   

 

Do mesmo modo que o computador evoluiu ao longo do tempo para uma 

ferramenta mais compacta e funcional, outras ferramentas tecnológicas também tiveram seus 

melhoramentos ao longo do século XXI, como as ferramentas portáteis de informação e 

comunicação. Mesmo estando presente em nosso cotidiano, a aplicação de celulares no 

ambiente escolar ainda é um tabu. Bento e Cavalcante (2013) em seu trabalho, entrevistaram 

professores sobre a permissão do uso do celular em sala de aula, e a maioria mostrou-se 

contra a ferramenta, pois a mesma atrapalha a concentração dos alunos nas aulas, não 

percebiam a relação didática do aparelho e que salas numerosas poderiam sair do controle, 

porém, os professores que permitiam o uso em sala afirmaram que utilizavam o tradutor, 

calculadora, produção de músicas, vídeos e fotografias para aprimorar os conteúdos 

aplicados, evidenciando a funcionalidade do aparelho no ambiente escolar. 

Ao utilizar computadores e celulares em um projeto da disciplina de Educação 

Física, trabalhando diferentes conteúdos como Artes, Português e Temas transversais como 

convívio social e ético, Sena e Burgos (2010), também verificaram a funcionalidade e a 

importância da aplicação do aparelho celular. Eles constataram que as ferramentas utilizadas 

foram de fácil utilização e não necessitavam de instalação e manutenção constante, além de 

permitirem o trabalho cooperativo e colaborativo, características importantes para um 

ambiente de sala de aula, onde costumeiramente se busca o trabalho colaborativo. 

Ainda sobre as diferentes funcionalidades do aparelho celular em ambiente 

escolar, o mesmo foi utilizado na produção de um documentário produzido por alunos de 

ensino religioso, e, os resultados encontrados por Vivian e Pauly (2012) foram positivos, 

principalmente, quando o tema foi a motivação discente, um dos principais objetivos 

docentes frente a realidade escolar composta de rendimento negativo e alto abandono escolar. 
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Discorrendo sobre a importância do celular no ambiente escolar, Monteiro 

(2016), também entende que, 

É preciso, portanto, discutir e fazer uso, no espaço escolar, não só dos 

computadores, aparelhos de TV e rádio, mas também dos aparelhos celulares nos 

seus diversos suportes, os jogos eletrônicos, a internet e tudo mais que permeia o 

cotidiano e influencia as identidades contemporâneas. Essa discussão nos aponta 

ainda para a necessidade de trocas e discussões das práticas pedagógicas dos 

professores no contexto sócio-cultural no qual se insere o diálogo entre escola e a 

mídia. (MONTEIRO, 2016, p.14) 

 

 

Como toda tecnologia voltada à educação, o uso do aparelho celular em sala de 

aula, deve ser pauta contínua nas discussões, bem como a publicação dos resultados 

encontrados desse uso a fim de traçarmos parâmetros para uma aplicação não apenas efetiva 

na sala de aula, mas exitosa quanto a seu potencial como ferramenta pedagógica. Em um 

mundo globalizado e digital, as diversas ferramentas (Apps1) presentes no celular ganham o 

espaço educacional e se entremeiam na vida de nossos alunos. 

Nas seções a seguir algumas funcionalidades dos aparelhos celulares e de como 

elas podem e já estão a compor a realidade de nossas salas de aula, podendo trazer benefícios 

que aproximam escola e sociedade de forma tecnológica neste século XXI serão 

apresentadas. 

2.2.1 Podcast 

Com o desenvolvimento e ascensão de novas tecnologias, inúmeras funções 

passam a estar acessíveis a todos aqueles que portam um Smartphone em seu bolso, deste 

modo, também compondo uma nova perspectiva em sala de aula. Dentre estas 

funcionalidades, o Podcast surgiu como uma ferramenta importante para uma sociedade cada 

vez mais globalizada e dinâmica, onde a correria do dia a dia impossibilita o acesso à 

informação, e cada instante tornou-se essencial para a aquisição do conhecimento.  

Apresentado e conceituado por Bottentuit Junior e Coutinho (2007) como um 

resultante da soma das palavras Ipod (aparelho que reproduz áudio/vídeo) e Broadcast 

(método de transmissão de dados), o Podcast é uma página, site ou local onde arquivos de 

áudio são disponibilizados para carregamento, possibilitando que os ouvintes ou público 

destinado aquela produção possa usufruir do arquivo a qualquer momento e em qualquer 

 
1 Programas de computador ou software, desenvolvido com um propósito específico, que pode ser baixado, 

por download, para um celular ou para outro dispositivo móvel. (DICIO, Dicionário Online de Português, 

2020). 
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lugar, sendo utilizado atualmente em diferentes segmentos, inclusive o educacional. Neste 

contexto, os autores apontam o Podcast como uma tecnologia extremamente potente e que 

pode ser utilizada no processo de ensino e aprendizagem tanto nos formatos a distância ou 

como complemento ao ensino presencial, possibilitando ao professor disponibilizar materiais 

didáticos, documentários, entrevistas em formato de áudio e que podem ser ouvidos pelos 

discentes a qualquer instante . 

Caracterizado por episódios curtos, favorecendo a concentração do ouvinte e o 

pequeno tamanho de armazenamento, característica importante quando mencionamos o uso 

de smartphones que possuem pouco espaço para armazenamento de arquivos, a produção de 

Podcasts mostra potencial para compor o cotidiano discente, levando o aluno a ter um maior 

contato com assuntos pertinentes para seu desempenho escolar, conteúdos estes que 

tradicionalmente são vistos somente nas poucas horas que os alunos se fazem presentes na 

sala de aula. 

Ainda apresentando as características de um Podcast, Bottentuit Junior e 

Coutinho (2007) afirmam que a ferramenta aproxima-se de um blog, por ser de fácil 

utilização, onde não há a necessidade de grande conhecimentos informáticos, permitindo a 

utilização de textos, imagens, áudios, hipertextos, possuindo grande variedade e tipos de 

servidores que o disponibilizam de forma gratuita na internet, podendo ser produzidos de 

forma individual ou coletiva e acessados de forma livre, permitindo até mesmo que os 

utilizadores recebam atualizações. Os autores também descrevem que os Podcast podem ser 

utilizados de duas formas: através de acesso simultâneo a internet, neste caso podendo ser 

até mesmo o computador, ou através de download dos arquivos para um dispositivo de 

reprodução, como o aparelho celular. 

Apontando algumas outras vantagens do uso de Podcasts no ambiente escolar, 

Bottentuit Junior e Coutinho (2007) indicam que é um recurso que ajuda nos diferentes ritmos 

de aprendizagem dos alunos, pois os mesmos podem reproduzir o mesmo episódio quantas 

vezes necessitar, buscando compreender melhor o conteúdo exposto, e que estimulados a 

gravar os episódios podem aprender muito mais, pois terão um maior zelo em preparar um 

bom texto e disponibilizar um material correto e coerente para os colegas. Os autores ainda 

ressaltam que a ato de falar e ouvir constitui uma atividade de aprendizagem mais 

significativa do que o ato de ler, desta feita podemos caracterizar o Podcast como uma 

ferramenta essencial para uma realidade escolar mais interacional e mais próxima aos 

objetivos de um desenvolvimento integral e social. 
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Outros autores também trazem experiências exitosas frente ao uso de Podcasts 

em ambiente escolar. Barros e Menta (2011), descrevem o projeto PodEscola, um dos 

primeiros projetos realizados no Brasil, totalmente online, para produção de Podcasts para 

educação, permitindo que alunos de escola públicas elaborassem seus programas de áudio, 

de forma similar a programas de rádio, explicando conteúdos oralmente para alunos 

portadores de deficiência visual, produzindo rádio novela, criando um mapa da cidade com 

narração de curiosidades e fatos históricos, além de traduções de músicas, leitura de poesias, 

textos e curiosidades de algumas disciplinas escolares, evidenciando a multidisciplinaridade 

desta ferramenta e de como podemos utilizá-la em diferentes contextos, tendo a possibilidade 

de atingir até outros públicos além dos envolvidos no processo ensino-aprendizagem.  

Apresentando seus resultados frente ao projeto Correspondance Scolaire – 

Belgique/Portugal2, Podcast voltado ao ensino da língua francesa, Moura e Carvalho (2006) 

também evidenciaram bons resultados frente ao uso de Podcasts em contexto educacional. 

Após entrevista com alunos belgas e portugueses que participavam do projeto, os autores 

identificaram que principalmente educandos provenientes de zona rural tinham uma maior 

frequência de downloads do referido Podcast, evidenciando que a ferramenta tem grande 

importância, principalmente para aqueles alunos que estão distantes de ambientes urbanos, 

democratizando o acesso a informação e conhecimento. Os autores também apontam que a 

maior parte dos alunos afirmaram que a ferramenta motivou a aprendizagem e ajudou a 

melhorar o desempenho com a língua francesa, indicando que o Podcast francês foi um 

recurso pedagógico útil. 

A ferramenta Podcast também mostra potencial quando voltada ao Ensino 

Superior. Apresentando o Projeto Café com Saúde que aborda temas relacionados à área de 

saúde e direcionados a alunos de graduação em Medicina, Ciência Biológicas, Enfermagem 

e Odontologia, Gomes et al. (2019) evidenciam a importância de que os grandes centros 

universitários acompanhem a tendência global de comunicação e divulgação científica via 

plataformas digitais como forma complementar ao ensino tradicional, podendo facilitar o 

processo de pesquisa e ensino. Ao discutirem seus resultados, os autores mostraram que a 

maior parcela de acessos feitos ao seu Podcast foram realizados por jovens na faixa etária 

entre 18 e 22 anos, idade da maior parte dos universitários e que o público possuía diversas 

 
2 Link de acesso ao Podcast: https://castbox.fm/channel/Correspondance-Scolaire-Belgique%2FPortugal-

id1655421?country=br 
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nacionalidades, demonstrando assim o poder de dispersão dos Podcasts, e a grande demanda 

para este formato de divulgação científica.  

Além de ter a possibilidade de ouvir os áudios disponibilizados em rede 

independente do tempo e espaço, alunos que consomem Podcasts podem manter outras 

atividades simultâneas as audições, fatos esses percebidos por Aguiar, Carvalho e Carvalho 

(2008). Ao investigar como alunos de Licenciatura em Biologia Aplicada, da Universidade 

do Minho, utilizavam a ferramenta Podcast em contextos pedagógicos, as autoras perceberam 

que os alunos acessavam o acervo disponibilizado principalmente fora do ambiente da 

universidade, e que durante esse processo podiam folhear livros e realizar anotações, 

mostrando que o contato com o assunto abordado no áudio não estava vinculado somente ao 

ambiente universitário e ao tempo em que o aluno estava em ambiente educacional. 

Diversas podem ser as aplicações dos Podcast em ambiente educacional e sua 

implementação pode permitir ao discente sair da perspectiva de mero recipiente de 

conhecimento. Nessa perspectiva Bottentuit Junior e Coutinho (2007, pg. 845), apontam: 

“ensino/aprendizagem bastante motivadora, que proporciona que o aluno tenha um papel 

activo na construção do saber, saindo do padrão de mero consumidor para ser também 

produtor de informação na web”. 

Diante de todas os benefícios expostos e do caráter inovador desta ferramenta 

para o processo de ensino aprendizagem, torna-se importante a produção de conteúdos e 

trabalhos que venham a divulgar esta funcionalidade em um contexto de educação básica 

brasileira. Principalmente quando mencionamos essa ferramenta aliada ao uso dos 

smartphones, que ganham cada vez mais espaço no cotidiano discente.  

 

2.2.2 Produções audiovisuais 

Não distante das exclusivas produções de áudio que os Podcasts demandam, as 

mídias audiovisuais ganham espaço no cotidiano escolar como instrumentos de uma prática 

social cada vez mais comum que é a produção de conteúdo para as diferentes redes sociais. 

Conceituada por Barral (2012) como um produto que combina som e imagem, as mídias 

audiovisuais e os potentes smartphones atuais, permitem que seus usuários possam captar 

diferentes visões de mundo, e ir muito além das paredes de sala de aula, possibilitando um 

intercâmbio de conhecimento e experiências entre o que está acontecendo fora e dentro do 
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ambiente escolar. Evidenciando a produção de vídeos na escola e de como o crescente aporte 

tecnológico proporcionou e continua a alimentar uma mudança no processo de comunicação 

e percepção de sua realidade, Sato e Tezani (2016) também relatam: 

Temos, nos bancos escolares, um perfil de aluno diferente das gerações anteriores- 

o nativo digital- que realiza diversas tarefas ao mesmo tempo, busca informações 

na Internet, joga, baixar músicas, compartilha, conversa com pessoas que habitam 

outras partes do planeta. E tudo isso vem a refletir na educação escolar. 

Acreditamos que a criação de vídeos digitais pelos alunos (...) possibilitou a 

produção e divulgação de informações sobre situações e problemas que fazem parte 

da realidade do aluno-autor, tendo assim, uma proposta de uso das tecnologias 

diferente ao entretenimento. (SATO ; TEZANI, pg. 12, 2016). 

 

Deste modo, podemos apontar que o aparelho celular, uma das principais 

tecnologias presentes no cotidiano discente, pode ser desvinculado do exclusivo papel de 

entretenimento e ganhar espaço em nossas salas de aula e em nossos planos didáticos. 

A inserção desta modalidade em ambientes pedagógicos mostra sua força em 

diferentes áreas de conhecimento e diferentes contextos sociais, porém é interessante que 

conheçamos quais características encontraremos ao realizar produções audiovisuais com 

auxílio do aparelho celular. Facilitando nossas discussões e apresentando suas descobertas 

frente a disciplina Projetos Diversificados, um componente da grade curricular do ensino 

médio, da rede pública de ensino da Secretaria de Educação do Distrito Federal, Barral (2012) 

apresenta algumas características, denominadas pelo próprio autor como o conjunto de 

elementos da estética do filme celular, e que permitem conhecermos melhor a produção 

audiovisual com celulares. A primeira característica abordada, arremete a qualidade das 

imagens capturadas, que estão suscetíveis a diversos tipos de tratamento e especificidades 

técnicas, principalmente frente às diferentes gerações de aparelhos celulares e suas câmeras 

cada vez mais potentes. Desta forma, esses aparelhos permitem a produção de filmes para 

diferentes meios, inclusive cinema (BARRAL, 2012), evidenciando deste modo que 

produções mesmo voltadas para o uso pedagógico podem valer-se de uma excelente 

qualidade visual. Essa qualidade no preparo, captação e edição visual fica limitada quando 

mencionamos a captação de áudio, principalmente em ambientes barulhentos. Mesmo o 

aparelho celular possuindo um microfone acoplado a sua estrutura, ambientes externos e seus 

ruídos podem influenciar na compreensão de vozes e sons intencionais presentes nas 

produções audiovisuais. Desta feita, ao produzir mídias audiovisuais, os autores/editores 

podem valer-se de microfones externos que possibilitam uma melhor captura do áudio 
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desejado ou empregar em suas produções legendas que possibilitem até mesmo o alcance de 

seus vídeos a um público com limitações auditivas. 

Outra característica citada por Barral (2012), como pertencente a realidade das 

produções audiovisuais com aparelhos celulares, e que podemos destacar como importantes 

para a nossa perspectiva de aplicação em sala de aula são as possibilidades dessas filmagens 

capturarem o cotidiano e a realidade do autor, realidades estas que possivelmente se 

perderiam ao longo do tempo, levando assim a entendermos o papel destas produções como 

ferramentas úteis na memorização e divulgação cultural. Evidenciando esta perspectiva, 

Rodrigues e Protomartire (2015) apresentam em seu trabalho, os resultados colhidos frente a 

uma oficina de produção audiovisual com alunos de sétimo ano, e também percebem a 

utilização de produções audiovisuais com aparelhos celulares importantes no processo de 

pertencimento a uma realidade social. Durante a oficina investigada, os discentes deveriam 

criar vídeos curtos de apresentação de lugares que eles considerassem como maravilhas da 

cidade do Rio de Janeiro, além de mostrarem suas perspectivas e de como enxergavam seu 

mundo, os alunos adquiriram conhecimentos sobre os diferentes fatos históricos daqueles 

lugares, evidenciando a multidisciplinaridade desta ferramenta. 

Destacando ainda outras nuances das produções audiovisuais com aparelhos 

celulares, Barral (2012) cita o baixo custo desses objetos, a fácil acessibilidade ao acessar as 

mídias de divulgação das produções e que algumas produções mais elaboradas requerem a 

participação de um considerável grupo de participantes, possibilitando um trabalho 

colaborativo, algo também percebido por Rodrigues e Protomartire (2015); Sena e Burgos 

(2010), que destacam os grupos colaborativos como características importantes para o 

planejamento e execução de atividades de produção audiovisual.  

Compactuando com todas as características expostas anteriormente, algumas 

outras publicações trazem experiências e discussões frente às produções de vídeos voltados 

ao ambiente pedagógico, tanto voltadas para o Ensino Básico quanto ao Ensino Superior. 

Apresentando uma proposta de minicurso voltada ao uso do Smartphone para fins 

educacionais relacionados a um projeto de pesquisa da Universidade Federal da Paraíba, 

Freitas (2016) propõe a ideia de implementação das tecnologias e principalmente a produção 

de vídeos com aparelhos celulares como uma ferramenta que corresponda as expectativas de 

uma educação do novo milênio e que ao mesmo tempo desenvolva as competências 

socioemocionais dos alunos estimulando a autonomia e a construção de um conhecimento 

realmente significativo. Deste modo, podemos perceber uma preocupação da academia  em 
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fomentar as expectativas para uma educação que contemple não somente os conteúdos 

construídos ao longo da história mas a formação integral do discente. Mostrando também 

essa importância que a produção audiovisual possui na compreensão de conteúdos já 

estabelecidos, Bastos, Rezende filho e Pastor (2013) apresentam os resultados colhidos frente 

à produções audiovisuais universitárias voltadas ao ensino de biologia, onde alunos de uma 

universidade do estado do Rio de Janeiro prepararam diferentes vídeos relacionados à 

fisiologia humana voltados para adolescentes contidos na faixa etária de 15 a 18 anos. 

Através das produções e discussões dos autores percebemos que ao usar as mídias 

audiovisuais podemos atingir diversos públicos, transmitindo conhecimentos importantes 

para a manutenção da saúde e o convívio social, além de proporcionar diferentes reflexões.  

Percepções similares também foram observadas por Fazenda (2015), quando a 

autora relata sobre a experiência de produção audiovisual com alunos de terceiro ano do 

ensino médio voltados a disciplina de biologia, especificamente para a área de genética. Ela 

afirma que os alunos puderam assimilar os conteúdos trabalhados em genética dentro de sua 

realidade, e que a metodologia facilitou a aprendizagem, mostrando que metodologias onde 

o estudante passa a ser protagonista de sua aprendizagem podem ser significativas. Outro 

destaque da autora foi para o aumento na participação dos alunos, no envolvimento e 

empolgação para a realização das tarefas, promovendo a autonomia e permitindo de alguma 

forma, a participação e contribuição de todos os alunos. Por fim, a autora conclui: 

A vídeo-produção pode (e deve) ser explorada com toda sua relevância para que 

os educandos possam mostrar à comunidade escolar a importância de suas 

vivências e particularidades, e esta deve ser mediada pela escola e pelos 

profissionais de educação. É possível contribuir para que os alunos compreendam 

que a utilização desta ferramenta não deve ser apenas de reprodução, mas sim, 

como forma de produção, criação, de inovação, aprimorando o processo de 

aprendizagem (FAZENDA, 2015, p. 44). 

 

A partir desta visão e de aplicações como estas no ensino superior, contemplando 

por exemplo, a formação de professores, podemos inferir para um futuro próximo, mais 

trabalhos e experiências com o uso de celulares e produções audiovisuais aplicados ao 

ambiente educacional e possivelmente a reafirmação dessas perspectivas apontadas. 

 

2.2.3 Memes na Educação 
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Comunicar-se é uma característica marcante de nossa vivência humana, e nunca 

foi tão fácil exercê-la. Diversas ferramentas foram criadas ao longo da história para que 

pudéssemos ampliar nossas fronteiras de comunicação, desde telégrafos, até os mais potentes 

computadores, e hoje, podemos destacar, principalmente com o advento da popularização 

dos aparelhos celulares e a internet, as mais variadas redes sociais, que possibilitam estarmos 

em contato com pessoas de diversos locais do mundo.  

A utilização de imagens para a exposição de fatos e ideias, sempre se caracterizou 

como um meio de interação social, estando presentes em diversas culturas e em diversas 

épocas. Pinturas rupestres já expressavam nosso imaginário muito antes da formação da 

sociedade como conhecemos hoje, e mesmo com a grande diversidade tecnológica e, 

portanto, diversidade de comunicação, a interação através de Memes figurativos tornou-se 

uma forma de linguagem tecnológica social bastante empregada. Definido pela primeira vez 

pelo geneticista Richard Dawkins, em seu livro intitulado Gene Egoísta, o termo “Meme”, 

derivado de Mimeme (palavra grega que indica imitação) foi cunhado para explicar como a 

cultura humana pode ser disseminada, através de replicadores, que como os “genes”, 

propagariam suas informações ao longo do tempo, “pulando de cérebro para cérebro por 

meio de um processo que pode ser chamado, no sentido amplo, de imitação.” (DAWKINS, 

1976, pg. 148), deste modo, portando informações, os Memes figurativos, uma mescla de 

textos e imagens que proporcionam um entendimento,  foram ganhando espaço em nosso 

cotidiano, e de forma similar a produção de Podcasts e Vídeos, apresentam algum potencial 

para ser utilizados por diferentes áreas de conhecimento, possibilitando até mesmo a 

interdisciplinaridade, como veremos mais adiante.  

Quando buscamos nas publicações acadêmicas diferentes usos dos aparelhos 

celulares em ambiente escolar ainda percebemos uma limitada disponibilidade de trabalhos 

que dialoguem com o tema, principalmente quando mencionamos ferramentas relacionadas 

às redes sociais e o uso da internet, campo relativamente novo nas escolas e entidades 

educacionais brasileiras. O mesmo, segundo Oliveira, Porto e Alves (2019) também se aplica 

ao uso dos memes voltados ao ensino. Sobre isso os autores falam: 

 

O universo dos memes de internet ainda é pouco discutido de modo mais sério e 

aprofundado em contexto acadêmico, muito embora as pessoas façam uso das redes 

sociais digitais e convivam intensamente com estes dispositivos em suas 

experiências culturais e sociais cotidianas. Mesmo que este uso seja frequente e 

demasiado intenso, os trabalhos que discutem o potencial dos memes enquanto 
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objetos de aprendizagem ainda são poucos (OLIVEIRA; PORTO ; ALVES, 2019. 

p.2) 

 

Mesmo que o campo investigativo sobre as potencialidades dos memes na 

educação seja ainda um espaço a ser explorado, algumas recentes produções acadêmicas 

discutem o tema, autores como Felcher e Folmer (2018), Marti, Costa e Miranda (2019), 

Oliveira, Porto e Alves (2019), Souza (2019) e Orsini (2019) representam uma nova geração 

de professores e pesquisadores que desejam dialogar como esta ferramenta tão presente em 

nosso dia a dia social, e de que forma ela poderá ser empregada em nossas salas de aula em 

um futuro não tão distante. 

Investigando a criação de memes voltados ao ensino matemático, Felcher e 

Folmer (2018) de imediato contrapõem o que muitos educadores ainda divulgam, de que uma 

aprendizagem prazerosa pode não ser tão significativa, e que ao utilizar ferramentas, tais 

como os memes, o rigor e as abstrações que a matemática carrega poderiam ser deixados de 

lado. Os autores defendem a ideia de que estas características do ensino matemático podem 

ser desenvolvidas por meio de atividades diversificadas, alinhadas com o interesse e 

principalmente com a realidade do estudante, neste caso a crescente interação de nossos 

discentes nas redes sociais. Ao produzirem memes relacionados ao conteúdo de expressões 

numéricas, os alunos investigados mostraram que além de desenvolverem aprendizagens 

matemáticas significativas, demonstraram prazer em produzir os memes relacionados ao 

assunto estudado. Concluindo suas observações e dialogando com seus resultados, Folcher e 

Folmer (2018) apontam uma importante característica do trabalho com memes, de que seu 

emprego exige um poder interpretativo, o que nos leva a inferir que outras áreas de 

conhecimento possam valer-se dos memes em suas propostas curriculares, além disso os 

autores também destacam que o ato de criar os memes ainda exigem o domínio do conteúdo 

abordado e criatividade, conceitos fundamentais para qualquer área educacional. 

Ao também abordar os memes voltados ao ensino de matemática, Gonçalves 

(2016) cita outros potenciais pedagógicos deste meio interacional, podendo ser empregados 

como enunciados de questões, alimentando discussões pedagógicas e memorização de 

conceitos, constatando que a ferramenta pode ser desvinculada dos fins humorísticos, 

trazendo informações importantes ligadas a área de conhecimento e estimulando o leitor a 

resolver problemas. 
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Também mencionando semelhantes potencialidades dos memes na Educação, 

Sousa, Lima e Oliveira (2017) citam que os alunos ao manipularem e produzirem diferentes 

Memes, podem exercitar além da interpretação de textos, interpretação de imagens e 

contextos, utilizando seus conhecimentos e experiências socioculturais exercitando também 

o lado criativo, aplicando suas diferentes habilidades digitais na edição de imagens, 

utilizando assim uma nova dinâmica que foge do padrão de ensino convencional.  Nesta 

mesma perspectiva, Oliveira, Porto e Alves (2019) falam: 

 

Memes carregam em si novos letramentos que possibilitam à sua audiência, 

construir novas experiências de aprendizagem ao situá-los em um contexto próprio 

de acordo com sua visão de mundo na tarefa de interpretação. Deste modo, 

competências e habilidades como intertextualidade, autoria visual online, oriundo 

das produções meméticas na cultura digital aliados a capacidade de produzir 

argumentos, discursos e novos conteúdos, estão presentes em diferentes memes das 

redes sociais digitais (OLIVEIRA; PORTO ; ALVES, 2019, p.8). 

 

Mesmo que diversos benefícios possam ser destacados frente a essa ferramenta, 

alguns obstáculos podem ser detectados ao empregar-se esta metodologia. Sousa, Lima e 

Oliveira (2017) diferentemente de outros autores que abordam o uso de memes no ensino e 

que apontam somente suas características positivas, trazem alguns contrapontos ao uso dos 

memes como ferramenta de ensino aprendizagem: 

     

(...) é possível que o aluno: não tenha familiaridade com o gênero textual; não 

consiga interpretar ou assimilar a informação contida no meme; não tenha aptidão 

com ferramentas para criar memes (smartphones, computadores, aplicativos e 

programas de edição de imagem); encare o método como infantil ou inapropriado 

e acabe não gostando (SOUSA; LIMA ; OLIVEIRA, 2017, p.5). 

 

Diante da possibilidade de alguns percalços e os citados benefícios frente ao seu 

uso, a apropriação dos memes e consequentemente o uso do aparelho celular em sala de aula, 

ainda necessitam de uma maior validação e divulgação de experiências aplicadas em 

ambiente escolar. Alimentando esta perspectiva, e divulgando sua experiência de criação de 

memes por estudantes durante uma atividade educativa de visita ao Museu Nacional, no Rio 

de Janeiro, Marti, Costa e Miranda (2019) também demonstram que a produção desta mídia 

pode ser utilizada por diferentes disciplinas e diferentes objetivos de aprendizagem.  

As autoras perceberam uma forte relação dos educandos com o gênero textual, 

observação esta que podemos confrontar com os contrapontos citados por Sousa, Lima e 
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Oliveira (2017), levando-nos a crer que a produção dos memes está relacionada 

principalmente com o contexto social e cultural, e que nossos jovens cada vez mais 

familiarizados com as tecnologias já não estão tão limitados quanto achamos. Outro 

importante destaque percebido em Marti, Costa e Miranda (2019) foi a utilização da produção 

de memes como um princípio introdutório para a posterior abordagem de conteúdos 

estudados no Museu visitado, mostrando uma roupagem da produção de memes que não 

encontramos em outras publicações, o caráter de atividade prévia ou até mesmo diagnóstica, 

exibindo os pré-conceitos discente relativos a determinados conteúdos através da produção 

dos memes. Outros benefícios foram citados pelas autoras, benefícios estes similares ao já 

expostos aqui, tais como o estímulo a criatividade e a motivação ao realizar a atividade, 

porém destacamos uma nova característica apresentada, a de que durante a produção de 

memes discentes, nós educadores podemos mergulhar no universo simbólico dos educandos, 

aproximando ainda mais estes dois contextos e proporcionando assim uma melhor relação 

entre professor e aluno. 

As disciplinas de História e Língua Portuguesa também se mostraram 

beneficiadas frente a produção de memes em ambiente escolar. Apresentando uma sequência 

didática desenvolvida com alunos do ensino médio de uma escola pública de Belo Horizonte, 

Souza (2019) utilizando de pesquisas na internet e posteriormente produção de memes, 

relacionados a crise política brasileira a partir do impeachment da Presidenta Dilma Russef, 

obteve uma participação crítica dos estudantes frente às discussões e produções meméticas, 

repercutindo na disciplina de Língua Portuguesa, onde os alunos tiveram que recorrer para 

construir suas posições e argumentações textuais, bem como auxilio para suas produções.  

Diante dos trabalhos apresentados e de todas as características relacionadas ao 

uso dos memes em ambiente escolar, percebemos claramente a aproximação dos educandos 

com este formato textual/visual e as tecnologias digitais, tudo isso atrelado a sua visão e 

contexto cultural, porém se o educador não buscar utilizar essas ferramentas contemporâneas 

como ferramentas educacionais, podemos não estar otimizando todos os recursos disponíveis 

e portanto deixando de otimizar o processo ensino aprendizagem atual. Falando sobre este 

importante papel docente e a utilização dos memes, Orsini (2019) fala: 

As imagens e os memes são muito produtivos também porque a cultura 

contemporânea é marcada pela predominância da imagem e sua força e capacidade 

de comunicação. Isto não significa ficar preso ou limitado à imagem – ela é apenas 

um convite para que educador e educandos mergulhem no universo letrado sem 

esquecer o mundo. Quando a imagem está articulada ao conteúdo disciplinar, 

temos, muitas vezes, uma situação concreta retratada, com a qual o educando pode 
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associar o conteúdo com sua realidade, conhecendo-a, e também à Sociologia 

(ORSINI, 2019, p. 300). 

 

Por fim, comparando os demais campos de investigação que trazem ferramentas 

educacionais como objetos de discussão, o emprego dos memes em um contexto pedagógico 

ainda está em sua gênese, porém, com o evidente aumento de publicações nos últimos anos, 

esta ferramenta possivelmente estará presente em nossas práticas educacionais nos próximos 

anos. 

 

2.2.4 Jogos eletrônicos e sua utilização pedagógica 

Mesmo com os citados benefícios pedagógicas do aparelho celular, é inegável 

sua atribuição ao entretenimento. Ferramentas aqui já citadas tais como as redes sociais 

permitem que seus usuários possam interagir com outros pessoas ao redor do mundo, 

aplicativos permitem o usuário navegar no amplo universo que a internet disponibiliza, e 

diferentes jogos eletrônicos permitem a contraposição aos momentos de tédio que podemos 

enfrentar diariamente. Todas essas ferramentas são usadas constantemente e se disseminam 

justamente pela capacidade que as mesmas possuem em entreter seu público alvo, porém 

outros benefícios podem ser detectados frente aos seus usos. Esta seção busca dialogar com 

trabalhos que abordam o uso de jogos eletrônicos não voltados somente ao entretenimento, 

mas também ao ensino e de que modo essa ferramenta pode beneficiar o trabalho do 

profissional docente e auxiliar no processo ensino aprendizagem. 

Os jogos eletrônicos fazem parte do cotidiano discente, como um exemplo, temos 

os resultados apresentados por Silveira e Torres (2007), onde entrevistaram alunos de quatro 

escolas diferentes de Belo Horizonte, e constaram que todos investigados ( escolas 

particulares e públicas), tinham acesso em seu cotidiano, a jogos de computadores, 

videogames e nos celulares. Foi possível perceber a influência desta ferramenta no dia a dia 

dos adolescentes, Mesmo que a amostragem realizada pelos autores não seja tão abrangente, 

podemos perceber a grande influência desta ferramenta no dia a dia dos mais diversos 

adolescentes, mostrando que uma nova geração de alunos, interligados e familiarizados a 

enfrentar problemas e desafios presentes nos diferentes jogos, compõem nossas salas de aula 

e expressam essas experiências dentro do ambiente escolar. O olhar do docente participante 

da pesquisa mostrou que ao entrevistar também os professores das escolas participantes, os 

autores perceberam que os próprios docentes mantêm contato como jogos eletrônicos, 
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mostrando que a ferramenta pode ser atrativa para diferentes públicos e que segundo eles, 

pode ser utilizada para fins pedagógicos.  

Os jogos, principalmente os eletrônicos, vêm ganhando espaço nas pesquisas 

acadêmicas e aplicações em sala de aula. Pensados anteriormente como ferramentas voltadas 

para a socialização e para estreitar laços coletivos (BOHM, 2015), os jogos passaram a ser 

compreendidos como um meio de aprendizado interativo, e que podem ser utilizados por 

todos os profissionais da área da educação.  

Denominando os jogos digitais aplicados ao contexto educacional, como jogos 

educacionais ou educativos, jogos de aprendizagem ou jogos sérios, Savi e Ulbricht (2008) 

apresentam alguns benefícios que os jogos podem trazer para o processo de ensino e 

aprendizagem, tais como o efeito motivador e facilitador do aprendizado, auxilio no 

desenvolvimento de habilidade cognitivas, potencializador do aprendizado por descoberta, 

local de experiências com novas identidades, agentes de socialização e promotores da 

coordenação motora, benefícios esses que podem ser utilizados em sala de aula, mas que 

ainda são ignorados por alguns professores. Mesmo com o descaso por parte de determinados 

educadores, a utilização de jogos digitais educacionais está ganhando espaço em diferentes 

níveis educacionais. Discorrendo sobre o uso dos jogos digitais e essa expansão nas práticas 

pedagógicas, Savi e Ulbricht (2008), reforçam: 

 

A tendência hoje é de que as tecnologias de informação ampliem a presença nas 

práticas de ensino e, nesse contexto, entende-se que os jogos digitais educacionais 

podem ser elementos importantes para enriquecer aulas e ambientes virtuais de 

aprendizagem (SAVI e ULBRICHT, 2008, p. 9). 

 

Direcionando nossos olhares especificamente para os jogos eletrônicos de 

celulares, que nos últimos anos tornaram-se ainda mais acessíveis à medida que novos e mais 

potentes aparelhos surgem no mercado, sua portabilidade e, portanto, facilidade de 

alcançarem diferentes usuários, propiciaram a pessoas que nunca tiveram contato com jogos 

eletrônicos,  usufruir desta ferramenta, exercitando o raciocínio lógico, e suas habilidades 

perceptivas e motoras (SILVA et al.,2016). Dialogando e perfazendo um rápido histórico 

entre os jogos e o desenvolvimento de tecnologias móveis, Silva et al. (2016) comentam: 

 

A relação entre jogos e as plataformas mobiles começaram desde cedo, nos meados 

de 1990 surgiram os primeiros jogos para plataformas móveis em calculadoras 

gráficas programáveis, mas a primeira geração mesmo de jogos começou com o 
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jogo Snake ( jogo da Serpente no Brasil) que vinha pré-instalado nos modelos da 

Nokia em 1997 e a partir desta data começou a expansão e intersecção entre os 

mobiles e games, tendo integração com diversos clássicos como o Tetris, Space 

Impact, Jogo da Memória, Sudoku entre outros mais. A evolução dos celulares 

mais “tijolões “até os smartphones aconteceu naturalmente, com o passar de 40 

anos desde o seu surgimento ficaram menores, mais versáteis, funcionais, úteis, 

indispensáveis e comuns no nosso dia a dia, mas é de 2010 até 2015 que iremos 

abordar a real invasão se assim pode ser dita no dia a dia das pessoas através dos 

dispositivos começou nesta época com as redes sociais em alta, o 

compartilhamento de informações se tornando cada vez mais rápido e interativo, 

com os games não foi diferente (...) (SILVA et al.,2016. p 8). 

 

Variados jogos digitais já foram aplicados, testados e documentados em diversas 

situações de ensino aprendizagem, quer seja em instituições de ensino médio ou no ensino 

superior, envolvendo também os mais variados temas e áreas de ensino. Analisando alguns 

jogos eletrônicos que podem ser adotados para a educação ambiental, Santos (2012), 

percebeu que os jogos influenciaram na sensibilização dos alunos frente aos problemas 

ambientais, transpondo as temáticas abordadas no mundo virtual para o mundo real, 

apropriando-se de conteúdos através de uma aprendizagem realmente significativa. Essa 

capacidade de interagirmos com o campo virtual, tomando decisões, obtendo experiências 

tão vívidas como as reais possibilita não somente aprendermos com os erros, que no mundo 

virtual podem acontecer sem consequências drásticas, mas que possibilita o amadurecimento 

frente a tomada de decisões mais assertivas e rápidas (SILVA et al., 2016). 

Os jogos digitais também podem ser utilizados no ensino de física. Buscando 

utilizar o jogo de celular Angry Birds Space, no ensino de lançamento horizontal e oblíquo e 

do conceito de gravidade, Freitas, Neto e Silva (2016) aplicaram o jogo e entrevistaram 

educandos do 6ºano do ensino fundamental sobre suas percepções frente aos conteúdos 

abordados. Os autores perceberam que o jogo contribuiu para que os discentes conseguissem 

prever trajetórias e considerar ângulos de lançamentos diferentes, através da alteração de suas 

imagens mentais, mostrando que as projeções percebidas nos jogos digitais podem 

influenciar nas percepções espaciais e consequentemente influenciar na tomada de decisões 

no mundo real. 

A cooperação pode também receber destaque frente a metodologias que utilizam 

os jogos como ferramentas educacionais. Buscando analisar a correlação entre a 

aprendizagem de temas relacionados a Biologia Celular e a utilização de diferentes 

estratégias pedagógicas, Leão, Padial e Randi (2018) utilizaram jogos de RPG (Role-Playing 

Game) para abordar a constituição da Membrana Plasmática e os transportes através dela, 
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conteúdos básicos de Citologia. Os autores relatam que a metodologia foi interessante e 

motivadora, facilitou o aprendizado e melhorou a compreensão dos conteúdos trabalhados, 

mostrando poder cooperativo e estimulando a criatividade e imaginação dos participantes. 

Mesmo o jogo utilizado não sendo categorizado como um jogo digital, pode-se utilizar de 

jogos digitais que apresentem a mesma perspectiva dos jogos de RPG, onde as pessoas podem 

interpretar seus personagens, criando narrativas e histórias guiadas pelo grupo participante, 

para diversificar suas metodologias e reforçar o trabalho cooperativo em sala de aula. 

Dentre os muitos jogos digitais que podemos utilizar em sala de aula, voltamos 

atenção ao jogo denominado Kahoot como o candidato ideal para inserirmos em nossas 

aplicações em sala de aula. O aplicativo voltado para dispositivos digitais, tanto móveis como 

também para computadores de mesa, se encontra disponível gratuitamente3 e consiste num 

sistema interativo e online de resposta, que apresenta três atividades possíveis: Debate, 

Sondagem e Quiz (GUIMARÃES, 2015). O jogo é bem intuitivo e não necessita de nenhuma 

instalação prévia, ideal para ambientes educacionais onde o tempo geralmente é limitado para 

a realização de atividades mais elaboradas. Sobre as atividades de Debate e Sondagem, 

podemos dizer que: 

A atividade Discussion (Debate) deve ser utilizada para a colocação de uma única 

questão a uma audiência e à qual se apresentam várias opções de resposta, não 

existindo uma que, à partida, se considere como estando correta e as restantes 

incorretas. A opção pela atividade Survey deve ser tomada quando se pretende 

fazer uma série de questões referentes a um determinado tema e, para as quais, tal 

como acontece em Discussion, existem várias opções válidas de resposta. A única 

diferença desta modalidade, em relação à anterior, é apenas no número de questões 

que é possível colocar (GUIMARÃES, 2015. p.206). 

 

O Quiz, utilizado para a inserção de questões de múltipla escolha, destaca-se das 

outras ferramentas do Kahoot pela possibilidade de o professor ter simultaneamente um 

retrato de como está sua turma em relação aos conteúdos abordados na questão, superando o 

problema citado por Savi e Ulbricht (2008) de que professores por não saberem avaliar o 

progresso de aprendizagem de seus alunos durante a aplicação de jogos não os aplicam. A 

ferramenta Quiz do Kahoot também possibilita um retorno imediato aos estudantes sobre 

suas respostas, possibilitando a ressignificação de termos, assuntos e opiniões, além de que 

cada questão respondida traz um ranking com os nomes dos melhores participantes, levando 

em consideração o apontamento de respostas corretas e a rapidez das respostas, possibilitando 

 
3 Link de acesso ao jogo Kahoot: https://getkahoot.com/, 

https://getkahoot.com/
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a inserção competitiva em sala de aula. Segundo Guimarães (2015), o Quiz apresenta-se 

dinâmico e atrativo na aplicação, e ao possibilitar a preparação de testes, pode ser utilizado 

por qualquer disciplina e professor, tendo somente que atentar-se a produzir previamente seu 

teste no aplicativo, e durante a aplicação, determinar quais alunos serão acompanhados por 

seus dispositivos digitais. 

Buscando identificar, analisar e apresentar dados de experiências empíricas em 

que o aplicativo Kahoot tenha sido utilizado em contexto educativo, Bottentuit Junior (2017) 

faz um interessante apanhado das características e principalmente de trabalhos envolvendo o 

aplicativo, apontando que o jogo pode se constituir uma importante ferramenta educativa 

para todos os níveis de ensino, possibilitando principalmente o aumento de interesse dos 

discentes frente aos conteúdos estudados. 

Outros trabalhos também descrevem as potencialidades presentes no aplicativo 

Kahoot e suas experiências frente às suas aplicações em ambiente pedagógico relacionados 

a diferentes disciplinas. Desenvolvendo seu estudo em uma turma de terceiro ano do Ensino 

Médio de uma escola metropolitana de Fortaleza, Cavalcante, Sales e Silva (2018) abordaram 

assuntos relacionados a disciplina de Física através do aplicativo. Mesmo os alunos 

apontando que não conheciam a ferramenta até o momento da aplicação, mostraram-se 

envolvidos, participantes ativos durante o decorrer da atividade. Os autores também 

destacam a motivação e o potencial avaliativo que o aplicativo disponibiliza ao professor, 

pois ao final das atividades é disponibilizado um relatório completo, com o desempenho 

individual de cada aluno, possibilitando uma avaliação rápida, objetiva e eficaz. 

Também buscando investigar as contribuições do Kahoot como uma ferramenta 

de aprendizagem ativa, Silva et al. (2018) citam uma aplicação do jogo em uma turma do 4º 

semestre do curso técnico integrado em Química do Ensino Médio do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), onde obtiveram resultados semelhantes 

aos já expostos aqui sobre a utilização do aplicativo em sala de aula, tais como uma maior 

motivação, prazer e diversão dos alunos durante o processo de ensino e aprendizagem, porém 

vale destacar a citação de uma novas perspectiva sobre a dinâmica da ferramenta. Durante a 

aplicação do jogo, cada questão apresenta um tempo específico, e que pode ser alterado pelo 

professor, onde o aluno terá que administra-lo da melhor forma possível, de modo que aponte 

a resposta correta antes do tempo acabar. Essa dinâmica, segundo os autores pode ajudar os 

alunos a administrarem situações em suas vidas onde o tempo é escasso, principalmente em 

vestibulares e testes externos onde um tempo é determinado para a realização da prova. Além 
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disso, foi percebido também uma relação colaborativa entre os alunos participantes, onde 

cada aluno procurou dar suas contribuições ao discutir com seus colegas sobre as questões 

erradas. 

Diante do exposto nesta seção podemos perceber os jogos digitais como 

importantes ferramentas no processo pedagógico de uma geração nativa e inserida nas 

diferentes tecnologias, principalmente dos dispositivos móveis como o aparelho celular, que 

hoje são as principais ferramentas tecnológicas disseminadas nas salas de aula. Torna-se 

notório que novos jogos e novas ferramentas ainda surgirão para diversificar ainda mais o 

leque de opções que os dispositivos móveis podem disponibilizar aos educadores no processo 

ensino aprendizagem de diferentes disciplinas. Desta feita, também mostra-se necessário que 

os atuais e futuros educadores mantenham esse contato aproximado a estas novas tecnologias, 

principalmente às publicações acadêmicas que abordem o assunto.  
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3 METODOLOGIA 

A partir do delineamento dos objetivos traçados e da escolha do campo de 

inserção da pesquisa, a sala de aula, torna-se importante destacar a relevância da abordagem 

qualitativa para esta investigação, pois segundo Godoy (1995) é o tipo de investigação 

adequada para uma situação exploratória e pouco abordada, neste caso, adequada a nossa 

presente averiguação que pretende analisar o uso do aparelho celular em sala de aula voltado 

para atividades grupais colaborativas discentes, tema aparentemente não explorado por 

outros pesquisadores que somente descrevem a interação com o aparelho celular, mas não 

dialogam sobre sua capacidade colaborativa e integradora. Ainda sobre a abordagem 

qualitativa Ludke e André (1986) apontam que este tipo de investigação tem o ambiente 

natural do pesquisador como fonte imediata de dados e o próprio pesquisador como principal 

instrumento, onde os dados coletados são em sua maior parte descritivos, sempre com foco 

no processo investigativo do que no próprio produto, etapas que evidentemente tem destaque 

neste trabalho.  

 

3.1 O ambiente e os sujeitos da pesquisa 

A presente investigação, ocorreu na EEM4 Cônego Luiz Braga Rocha, única 

escola de Ensino Médio do Município de Ibaretama, estado do Ceará. A mesma possui uma 

estrutura física composta de sete salas de aula climatizadas, um laboratório de ciências, um 

laboratório de informática, biblioteca, quadra poliesportiva e refeitório. É uma escola de 

ensino regular, ofertando 13 turmas, nos períodos manhã e tarde, sendo distribuídas 5 turmas 

de primeiro ano (3 turmas manhã e 2 turmas tarde), 4 turmas de segundo ano (2 turmas manhã 

e 2 tarde) e 4 turmas de terceiro ano (2 turmas manhã e 2 turmas tarde). Em média, cada 

turma conta com 40 alunos, totalizando um público de 480 alunos matriculados no ano letivo 

de 2019. A maior parte desses alunos são oriundos de zona rural, perfazendo às vezes cerca 

de 42 km até a escola, e que dependem exclusivamente do transporte escolar, transporte esse 

compartilhado também com alunos da rede municipal de ensino, gerando por vezes 

superlotação de veículos. Esta dependência do transporte escolar leva a uma grande taxa de 

infrequência discente ao longo do período letivo, sentida principalmente em meses do ano 

onde as condições de tráfego não são as melhores ou, quando os salários de motoristas 

 
4 EEM – Escola de Ensino Médio 
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contratados são atrasados, o que leva os mesmos a suspenderem seus serviços por tempo 

determinado, fato esse bem evidente ao longo do ano de 2019. 

Outro fato importante e que vai de encontro aos nossos objetivos de pesquisa é 

que a grande quantidade de alunos, a limitação do espaço físico e recursos escassos neste 

ambiente escolar, e que representam uma realidade das escolas brasileiras, são fatores 

utilizados pelos professores dessa escola no planejamento de suas aulas, levando-os a 

organizarem frequentemente suas turmas em grupos  para o desenvolvimento de atividades, 

mostrando, portanto, a importância de investigar atividades colaborativas neste ambiente de 

ensino. 

Buscando atingir os objetivos propostos, a pesquisa iniciou com a seleção de 

quatro turmas de primeiro ano desta escola (denominadas de Turmas 1, 2, 3 e 4), tendo como 

critérios, a disponibilidade de horários da escola e do pesquisador envolvido na pesquisa. O 

somatório de participantes nessas turmas foi de 106 alunos, divididos em dois turnos (manhã 

e tarde). Sendo também a maioria deles oriundos de regiões agrícolas que dependem 

exclusivamente de recursos naturais, além de recursos advindos de programas de auxílio 

governamental, o que nos leva a crer que representam uma significativa parcela dos discentes 

de Ensino Médio da rede pública estadual, portanto, candidatos ideais para nossa pesquisa. 

Nas próximas seções os participantes da pesquisa e as funções presentes em seus 

aparelhos celulares serão apresentados de forma mais detalhada, cabendo aqui ressaltar que 

todas as etapas de investigação realizadas no ambiente escolar foram autorizadas e estavam 

em concordância com o Comitê de Ética em pesquisa com seres humanos (CEP) da 

Universidade Estadual do Ceará, sob o parecer nº: 3.344.147.  

 

3.2 Observações iniciais e Pré teste  

Durante o período de maio a agosto de 2019, as turmas participantes da pesquisa 

foram elementos de observação em relação a sua dinâmica nas atividades em grupo na 

disciplina de biologia. Esse material foi coletado no intuito de servir como base para nossas 

futuras aplicações e comparações ao longo deste trabalho. Ao todo, foram realizadas 4 

observações de 50 minutos, que tinham como objetivo analisar a interação entre os grupos 

formados em cada turma e de como eles abordavam a atividade ou o problema apresentado 

pelo professor regente, neste momento, sem o auxílio do aparelho celular. 
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Ao longo deste período, um questionário (APÊNDICE A) foi aplicado visando a 

coleta de informações que permitiram caracterizar e conhecer de maneira mais aprofundada 

os sujeitos da pesquisa, bem como o diagnóstico acerca de possuírem o aparelho celular e do 

mesmo ser compatível com as atividades que seriam propostas. Outros documentos aplicados 

foram o termo de consentimento (APÊNDICE B), e de assentimento (APÊNDICE C), 

visando aspectos éticos da pesquisa, uso da imagem e o anonimato dos participantes maiores 

e menores de idade. 

3.3 Sequência didática (SD) e aplicações 

Diante do exposto e a partir das observações iniciais, foram pensadas estratégias 

de aplicação utilizando o aparelho celular como instrumento para atividades em grupo tendo 

como foco, aulas de Biologia. Foram elas: a) Produção de Podcasts, b) Vídeos, c) Memes e 

d) aplicação de um Jogo Educativo. A escolha das mesmas visou às diversas possibilidades 

de aplicações que coadunavam com múltiplos conteúdos presentes no conteúdo programático 

da disciplina de biologia, tanto pelos formatos compatíveis nos celulares, e também, com a 

realidade dos participantes desta pesquisa.  

Usando como referência o plano de trabalho anual do primeiro ano do ensino 

médio proposto pela escola-campo desta pesquisa, direcionamos nossas estratégias de 

aplicações ao conteúdo de Reprodução. Tal escolha reflete o fato dessa área de conhecimento 

estar inserida diretamente no cotidiano discente, e ainda, por demonstrar a necessidade de 

mais diálogo a respeito do tema, pois como destaca Façanha et al., (2004) muitas vezes, 

através de um início sexual precoce, pode levar ao uso irregular de preservativos e o pouco 

conhecimento sobre o ciclo reprodutivo.  

Como referência para nossas abordagens em sala de aula usamos a publicação de 

Catani et al. (2016), material didático oficial adotado pela escola nas aulas de biologia. O 

Primeiro livro da coleção “Ser Protagonista”, aborda em seu Capítulo 12, a reprodução dos 

seres vivos, apresentando principalmente informações sobre a reprodução humana. O 

referido capítulo é dividido em seções que abordam o Sistema Genital Feminino, 

Ovulogênese, Sistema Genital Masculino, Espermatogênese, Fecundação, Metodos 

Contraceptivos e Doenças Sexualmente Transmissíveis, conteúdos que frequentemente estão 

presentes no cotidiano e no imaginário discente. 

De modo a sistematizar nossas abordagens em cada turma, optamos por montar 

uma sequência didática voltada a exposição de conceitos e conhecimentos relacionados a 
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Reprodução dos Seres vivos, com foco na Reprodução Humana, servindo como base para as 

interações que os alunos iriam realizar futuramente com o uso do aparelho celular.  Foi 

montado um modelo de sequência didática próxima à concepção de Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004) apud De Araujo (2013). Originalmente criada para o ensino nas 

linguagens, o modelo proposto pelos autores deve conter uma seção de abertura, com 

apresentação dos objetivos do estudo, seguida por uma produção inicial ou diagnóstica, onde 

o professor pode avaliar os conhecimentos já consolidados, ajustando seus próximos passos. 

Após este primeiro encontro, o professor trabalhará em módulos constituídos de várias 

atividades ou exercícios relacionados aos temas abordados, e por fim, através de um 

momento de produção final, os alunos colocariam em prática os conhecimentos adquiridos 

ao longo do percurso da SD, momento este que seria protagonizado em nosso trabalho pelas 

aplicações do aparelho celular. Deste modo, montamos nossa sequência didática em seis 

etapas, que foram posteriormente aplicadas em todas as turmas participantes da pesquisa e 

que serão apresentadas a seguir. 

Após uma primeira apresentação de nossos objetivos e etapas da Sequência 

Didática (SD) aos alunos, iniciamos o primeiro momento com um debate sobre como eles 

enxergavam o tema reprodução humana, o que já sabiam, o que desejavam saber, medos e 

curiosidades frente a um assunto presente em suas vivências. Desse modo, o debate e os 

discursos apresentados serviram como base para aprimorar etapas seguintes da SD, 

caracterizando este momento como uma produção inicial. Dando continuidade e utilizando 

o material didático, apresentamos características da reprodução assexuada e sexuada, 

abordando os diferentes tipos de reprodução animal. 

No segundo momento da sequência, já utilizando os resultados obtidos a partir 

do diálogo inicial sobre a temática de reprodução, iniciamos nossa abordagem com o Sistema 

Reprodutor Masculino e suas estruturas, que durante o debate foram centro de diferentes 

opiniões e curiosidades. Por meio de uma apresentação em Powerpoint, a estrutura externa, 

interna e os órgãos que compõem o Sistema Reprodutor Masculino foram apresentados 

(Figura 1).   
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Além da estrutura morfológica, a produção dos gametas masculinos também foi 

abordada, evidenciando a fisiologia sistêmica desde a produção dos espermatozoides até o 

processo de ejaculação. Durante o momento da explanação, buscou-se responder os 

questionamentos levantados, bem como estimulando a reconstrução de conceitos e 

percepções acerca da estrutura reprodutora. Ao final deste momento, procurando a 

consolidação de termos estudados, algumas questões do próprio material didático adotado 

pela instituição escolar foram aplicadas. 

No terceiro momento da SD, foi abordado o Sistema Reprodutor Feminino. No 

mesmo formato de explanação, foi utilizado o Power Point para apresentação das estruturas 

externas e internas do Sistema Reprodutor Feminino, com ênfase no processo de formação 

dos óvulos (ovulogênese). 

Assim como na apresentação do momento anterior, os questionamentos e 

concepções errôneas sobre a fisiologia feminina também surgiram ao longo desta exposição, 

evidenciando que jovens nessa faixa etária não conhecem por completo as estruturas e o 

funcionamento de seu próprio corpo. Durante a exposição do assunto também abordamos o 

ciclo menstrual feminino e o processo da fecundação, etapas fundamentais quando se aborda 

o tema de reprodução humana. Ao fim deste momento, as questões que foram aplicadas nas 

aulas anteriores foram corrigidas, servindo como subsídio para uma rápida revisão do 

Sistema Reprodutor Masculino. Ainda utilizando o material didático, questões sobre o 

Sistema Reprodutor Feminino foram aplicadas. 

O quarto momento da sequência didática (SD) trouxe os diferentes métodos 

contraceptivos como objeto de estudo. Antes do início da exposição, um rápido debate foi 
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construído, a fim de levantar os principais anticoncepcionais conhecidos pelos discentes 

participantes (Figura 2). 

Após esse momento, e apresentação dos diferentes métodos contraceptivos 

(Powerpoint), algumas dúvidas sobre uso e a aplicação dos dispositivos foram discutidas em 

grupo, demonstrando assim, que mesmo os métodos mais conhecidos e difundidos de 

contraceptivos devem não somente ser apresentados para o público juvenil, mas também 

mostrada a importância. Ao fim deste momento, as questões do material didático aplicadas 

no momento anterior foram corrigidas e debatidas. 

O objeto de estudo do quinto momento da SD proposta, focou nas diferentes IST 

(Infecções Sexualmente Transmissíveis), elas destacam a possibilidade de uma pessoa ter e 

transmitir uma infecção sem apresentar sinais e sintomas (BRASIL, 2019). Por meio de fotos 

e exposição das principais características infecciosas, a apresentação em Powerpoint trouxe 

para a sala de aula os principais riscos de uma relação sexual sem o uso de preservativo. Este 

momento da SD foi caracterizado por uma participação massiva dos alunos, com perguntas 

e discussões sobre como os jovens percebem a relação sexual.  

Ao final dessa etapa, orientou-se aos alunos de cada turma que se dividissem em 

quatro diferentes equipes, onde cada uma deveria interagir com uma aplicação/uso do 

aparelho celular diferente (Figura 3), deste modo possibilitando compararmos as diferentes 

turmas quanto a suas experiências frente a cada aplicação e sua desenvoltura em trabalho 

colaborativo.   

Figura 2 - “Aula debate” sobre os principais anticoncepcionais conhecidos. 



45 
 

 

Na sexta e última etapa da sequência didática (SD), caracterizada como um 

momento de produção final, consolidação do conhecimento adquirido e etapa onde o 

professor poderia avaliar a evolução da aprendizagem de sua turma, através de seu 

desempenho no trabalho colaborativo e materiais produzidos de acordo com cada atividade 

de aplicação, os alunos apresentaram suas produções, contextualizando principalmente com 

suas vivências.  

Todas as etapas observadas foram registradas em um caderno de campo, servindo 

como princípio norteador para as reflexões do pesquisador, bem como, apoio no momento 

de interpretação e discussão dos dados encontrados.  

 

3.4 Orientando as atividades 

Durante o quinto momento de nossa sequência didática, apresentamos aos alunos 

as aplicações que seriam realizadas em sala com o uso do aparelho celular e orientamos 

principalmente aqueles alunos que não conheciam os formatos a serem trabalhados. 

Inicialmente discutindo a produção de podcast e percebendo seu uso como uma 

ferramenta que pode colaborar com os diferentes ritmos de aprendizagem e proporcionar uma 

aprendizagem mais significativa através do ato de falar e ouvir (BOTTENTUIT JUNIOR ; 

COUTINHO, 2007) apresentamos aos alunos das quatro turmas envolvidas na pesquisa, 



46 
 

diferentes podcasts disponíveis na internet, a fim de inspirá-los e tornar aqueles alunos que 

nunca tiveram contato com a mídia, mais próximos do formato. 

Após este primeiro contato com os podcasts, os alunos participantes foram 

orientados a abordar pelo menos uma das temáticas estudadas ao longo de nossa SD (Sistema 

Reprodutor Masculino, Sistema Reprodutor Feminino, Reprodução, Métodos Contraceptivos 

e IST) em formato de Podcast. Composto exclusivamente por áudio e utilizando 

principalmente seus aparelhos celulares, os discentes deveriam organizar-se em seus grupos, 

produzir e apresentar o material no último momento da sequência didática. A única limitação 

para a produção do material, era conter no mínimo 3 minutos de duração e que todos os 

alunos do grupo participassem. Seguindo esta formatação, buscamos sempre estar em 

consonância com os preceitos de uma interação colaborativa, onde o professor pede que os 

alunos se organizem e negociem entre eles quais serão seus papéis no desenrolar da atividade 

(TORRES e IRALA, 2014). 

Corroborando com Barral (2012) de que a produção audiovisual discente pode 

captar diferentes visões de mundo e estender aquele conhecimento abordado além das 

paredes da própria escola, orientamos também os grupos envolvidos a produzir um vídeo 

abordando as temáticas trabalhadas em nossa sequência didática. Do mesmo modo que o 

podcast, o vídeo produzido deveria ter no mínimo 3 minutos de duração, de modo que não 

ficasse muito curto e possibilitasse uma maior interação entre os participantes do grupo – 

atividade, e os demais alunos. Não apresentamos modelos de vídeos por perceber que os 

alunos já dominavam o formato de produção de vídeos, principalmente por produzirem 

constantemente esta mídia para suas redes sociais. 

Percebendo a produção de memes como uma ferramenta que pode alimentar 

discussões pedagógicas e memorização de conceitos (GONÇALVES, 2016), também 

orientamos os alunos envolvidos nesta aplicação a produzirem material em grupo. Do mesmo 

modo que a produção de vídeos, percebemos a familiaridade que os alunos possuíam em 

produzir memes para redes sociais, desta feita, também não apresentamos nenhum modelo a 

ser seguido. Os alunos envolvidos nesta aplicação foram direcionados a produzirem memes 

que abordassem os conteúdos apresentados em sala de aula, e que trabalhando em conjunto 

deveriam produzir pelo menos 2 memes por integrante, para posterior apresentação. 

Os jogos segundo Savi e Ulbricht (2008) tem efeito motivador e facilitador do 

aprendizado, auxiliam o desenvolvimento cognitivo, e são agentes de socialização. Nesse 
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sentido, apresentamos aos alunos envolvidos o jogo Kahoot, que consiste num sistema 

interativo e online de resposta, onde o professor ou até mesmo os alunos podem criar questões 

e através de um sistema interativo com múltipla escolha jogarem. Após apresentarmos a 

ferramenta e de como ela pode ser editada, jogamos uma partida teste para que os alunos 

compreendessem o mecanismo do jogo e pudessem orientar seus colegas durante a 

apresentação de suas produções. Após esta rápida apresentação, os alunos foram orientados 

a produzirem diferentes perguntas que estivessem relacionadas com o conteúdo abordado em 

sala de aula e produzissem o jogo. Foram orientados também que ao apresentar sua produção 

no último momento da SD, deveriam realizar uma partida com toda a classe, portanto 

deveriam encarregar-se de orientar os demais alunos quanto a dinâmica do jogo e o uso do 

aparelho celular. 

3.5 Coleta e análise de dados 

Ao final da sequência didática (SD) proposta, além das observações realizadas 

pelo pesquisador, foi solicitado aos alunos uma narrativa textual  (Figura 4) dissertando sobre 

sua experiência com os smartphones em ambiente escolar, levando em consideração as 

dificuldades sentidas quanto ao uso do aparelho, os pontos que mais chamaram atenção 

durante esta etapa, qual a linha de pensamento para a realização da atividade proposta, e, por 

fim, o que acharam dos aparelhos celulares como suporte em sala de aula. Os 105 textos 

produzidos pelos alunos envolvidos, foram coletados, e das produções colaborativas 

contabilizou-se 29 textos relacionados a atividade de produção de podcast, 24 textos a 

produção de vídeo, 22 textos a produção de memes e 30 textos a produção de um jogo 

educativo. 

 

Figura 4 - Produção textual avaliando as diferentes 

aplicações em sala de aula. 

  Fonte: Própria do autor. 
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Como instrumento para análise de parte desse material foi utilizado o software 

IRAMUTEQ, no intuito de compreender por meio das narrativas apresentadas o que pensam 

os participantes acerca do instrumento aplicado e suas potencialidades. Tal programa de 

análise segundo Camargo e Justo (2013) apresenta um rigor estatístico e permite utilizar 

recursos técnicos de análise lexical por parte do pesquisador. Em trabalhos como de Kami 

et.al (2016), o software possibilitou um olhar mais criterioso frente ao material coletado, 

identificando até mesmo as frequências de palavras mais usadas na transcrição de suas 

entrevistas, potencializando a sua pesquisa qualitativa. Dentre as análises possíveis de serem 

realizadas pelo software, utilizamos procedimentos de análise encontrados em Santana e 

Silveira (2018), que ao buscarem compreender as concepções de discentes do curso de 

Pedagogia sobre o ensino de Ciências na formação do pedagogo analisaram seus discursos 

utilizando a Análise de Similitude (AS).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Caracterização das turmas  

A partir do preenchimento do questionário de caracterização conseguimos 

levantar algumas informações sobre a faixa etária dos discentes presentes nas turmas 

analisadas, e perceber a variação de deslocamentos que realizavam até o ambiente escolar, 

bem como se possuíam aparelhos celulares e se os mesmos apresentavam algumas funções 

essenciais para nossas futuras aplicações em sala de aula.  

Após coleta dos dados iniciais de diagnóstico das turmas participantes verificou-

se um total de 110 alunos com uma distribuição por sala conforme se observa na figura 5. 

Quanto à faixa etária, se observou que a maioria está no intervalo entre 15-17 anos, com 

destaque para a turma 1 que possui alguns alunos com idade entre 14-18, e na turma 4 com 

o intervalo de 15-16 anos e apenas um aluno fora da faixa, com 18 anos de idade (BRASIL, 

1996). Ressaltamos neste ponto que o preenchimento desse item no formulário deixou dois 

participantes desconfortáveis ao ponto de recusar o preenchimento do item. Acreditamos que 

o motivo esteja relacionado ao fato de sentirem vergonha pelo atraso na educação. Outro 

questionamento nesse diagnóstico nos levou a perceber que para todos os alunos da turma 1 

o deslocamento para a escola só acontece por meio do transporte escolar, percurso percorrido 

corresponde a mais de 40km. Nas outras turmas esse percurso foi superior a 20 km, para a 

turma 2, inferior a 10 km para a turma 4, e na turma 3 se verificou uma média de 5-30 km.   

 

Figura 5 - Faixa etária dos alunos participantes da pesquisa. Gráfico comparativo das idades de quatro 

turmas de ensino médio. 
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Quanto ao levantamento acerca de ter ou não o aparelho celular, 10 alunos das 

turmas envolvidas, não possuíam a tecnologia, demonstrando assim, que atividades propostas 

em sala de aula, além de requerer o aparelho, devem reforçar a participação coletiva e o 

trabalho colaborativo, com o trabalho em grupo, democratizando a participação efetiva de 

todos, possibilitando aos alunos que não possuem a ferramenta possam interagir com os 

colegas que possuem. No gráfico abaixo, temos os demonstrativos dos números encontrados 

neste diagnóstico. (Figura 6).  

 

Ao observar os dados coletados frente às funcionalidades presentes nos aparelhos 

celulares dos participantes, foi possível identificar que nem todas elas estavam presentes nos 

aparelhos listados (Figura 7), principalmente quando mencionamos a instalação de 

aplicativos (Apps) e reprodução de mídia em formato Mp3. Ainda observando os dados, 

principalmente quanto ao acesso à internet, podemos notar que somente nas turmas 1 e 3 

todos os aparelhos celulares tinham acesso à rede mundial de computadores, possibilitando 

consequentemente para essas turmas aplicações de atividades interativas em rede. Do mesmo 

modo, ao observar a presença de Câmeras e bluetooth nos smartphones, funcionalidades 

essenciais quando desejamos produzir materiais audiovisuais e compartilhá-los, percebemos 

que elas foram bem citadas entre a maioria das turmas, porém podemos perceber que a turma 

Figura 6. Gráfico comparativo da porcentagem de alunos que possuem o aparelho celular 

nas Turmas 1, 2, 3 e 4. 
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4 apresentou os menores índices relativos a essas e outras funcionalidades, caracterizando 

assim seus aparelhos como mais antigos e limitados quanto a possíveis aplicações.  

 

4.2 Narrativa das observações iniciais sem o uso do aparelho celular (o olhar do 

pesquisador) 

A observação feita na Turma 1 evidenciou alguns problemas de relacionamento 

entre os discentes. Ao serem direcionados a atividade em grupo, o professor permitiu que os 

mesmos montassem suas equipes, e foi perceptível que eram seletivos quanto as suas 

escolhas, chegando até mesmo em determinado momento a excluírem alguns alunos, levando 

o professor a finalizar a composição das equipes. Quanto a dinâmica de trabalho, poucos 

demonstraram postura de liderança, e quando isso acontecia, percebeu-se a resolução da 

atividade proposta de forma organizada. Outros grupos mostraram-se mais abertos ao diálogo 

e demonstraram parceria e coordenação na realização das atividades, destacando, por 

exemplo, votação no direcionamento dos esforços para alcançar o objetivo proposto pelo 

professor. Nesse sentido, percebemos semelhança com a pesquisa de Torres e Irala (2014) 

quanto ao trabalho colaborativo ao classificá-lo como aquele em que os alunos se organizam 

e negociam entre si sobre quais serão seus papéis no grupo.  

Na observação da turma 2, percebemos uma maior dispersão e barulho quando 

comparada às outras turmas participantes. Apesar da observação feita sobre a turma, a mesma 

mostrou entrosamento e espírito cooperativo quando foi delegada a realização de uma 

atividade em grupo. Em nenhum momento foi necessário o professor intervir na composição 

  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 7 - Funcionalidades presentes nos aparelhos celulares dos discentes das Turmas 1, 2, 3 e 4. 
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das equipes, bem como não foi percebido nenhuma exclusão de algum discente. Em relação 

à dinâmica do grupo, viu-se as mesmas características presentes na turma 1, ou seja, foi 

possível identificar entre as equipes a presença de um líder, responsável pela indicação dos 

demais membros e suas funções. Se percebeu também que diálogos eram propostos antes da 

delegação das ações do grupo. A atividade aplicada necessitou de uma apresentação 

posterior, percebendo em todos os grupos formados a escolha de alguns integrantes para a 

apresentação dos resultados alcançados, ficando os demais, totalmente dispersos nesse 

momento. 

A turma 3 apresentou grande dispersão durante o momento observado. Os alunos 

frequentemente iniciavam conversas paralelas que interrompiam o professor presente em 

sala, prejudicando assim o entendimento da atividade proposta para ser realizada em grupo. 

Após algumas tentativas de apresentação dos objetivos da atividade, o próprio professor 

percebendo a dificuldade, iniciou a montagem das equipes para a resolução de um exercício 

referente à sua disciplina, e, após esse momento os grupos iniciaram suas ações. O que 

podemos destacar desta turma foi a negligência de alguns alunos, em diferentes grupos, que 

esperavam dos colegas, a produção do material solicitado pelo professor, mostrando 

claramente despreocupação com a atividade proposta. Analisando cada grupo, características 

notadas nas turmas anteriores, tais como a presença em determinados momentos de uma 

liderança, e em outros momentos, o compartilhamento de ideias que levavam a uma discussão 

e a busca de atingir o objetivo proposto, estavam presentes.  

Nesta última observação, percebemos o comprometimento dos alunos na 

realização das tarefas propostas. Embora se tenha verificado conversas paralelas, os alunos 

participantes da Turma 4, se mostraram centrados e atentos durante toda a exposição dos 

objetivos da atividade proposta pelo professor, e estavam dispostos a trabalhar a todo instante 

em coletivo. Logo após a fala do professor, iniciou-se a divisão dos grupos, de forma 

independente e autônoma por parte dos alunos. Não notamos nenhuma exclusão aparente 

durante esse processo. Foi perceptível a parceria entre eles, a proximidade e amizade de todos 

os integrantes de sala. Ao analisar a dinâmica do trabalho em grupo, percebemos que todos 

os alunos em seus respectivos grupos, discutiram como iriam buscar resolver a atividade 

proposta, mostrando um espírito coletivo não notado nas demais turmas analisadas. Mesmo 

apresentando um momento mais democrático, foi unânime a presença dos líderes das 

equipes, que conduziam a situação e buscavam organizar da melhor forma as ações pensadas 

e discutidas, frequentemente liderada pelos alunos com melhores desempenhos acadêmicos. 
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De forma geral, percebemos que a grande maioria dos discentes observados não 

apresentavam familiaridade com interações grupais positivas, mostrando dispersão e 

conversas paralelas constantemente, e que ao serem direcionados pelo professor a se 

organizarem em grupo, agarravam-se a presença de um líder, que frequentemente tomava 

decisões sozinho. Estas observações vão de encontro aos achados de Silva e Dornfeld (2016), 

que ao trabalharem dinâmicas de grupo com alunos de Ensino Médio, visualizaram a 

deficiência do conhecimento interpessoal e a dificuldade dos alunos em quebrarem barreiras 

interacionais para a resolução de trabalhos em grupo, além da constante presença de líderes 

que mostravam autonomia nas decisões e delegações de atividades. Diante de todas nossas 

observações também concordamos com os autores quando eles apontam que o professor pode 

influenciar esses alunos a expressar suas habilidades e realizar uma abertura no espaço de 

liderança, para que eles passem a protagonizar suas interações em grupo.  
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4.3 Produções didáticas com uso do aparelho celular 

4.3.1 Podcast 

Foram produzidos quatro diferentes podcasts, onde os alunos das Turmas 1,2,3 e 

4 abordaram, principalmente, os diferentes métodos contraceptivos e as infecções 

sexualmente transmissíveis. 

A Turma 1 destinada a produção de podcast, composta de sete integrantes, optou 

pelo formato de entrevista ao produzir esta mídia. Abordando a existência dos métodos 

contraceptivos e principalmente o uso da camisinha, os alunos envolvidos na atividade 

evidenciaram o risco de manter relações sexuais sem proteção e de como agem os métodos 

contraceptivos durante a relação sexual. Utilizando uma interação entre perguntas e 

respostas, apenas cinco integrantes participaram do áudio, sendo que os demais estiveram 

envolvidos na produção e edição da mídia. 

O grupo de Podcast da turma 2 era composto por nove integrantes, destes, apenas 

cinco integrantes participaram da produção de mídia, quatro deles como locutores audíveis e 

um como editor do material produzido. O podcast da turma 2 também abordava os métodos 

contraceptivos e enfatizava a presença das infecções sexualmente transmissíveis, trazendo 

exemplos destas IST e principalmente discorrendo sobre a AIDS. Os alunos optaram pelo 

formato de apresentação, onde somente expõem informações aos ouvintes, não mantendo 

nenhum outro tipo de interação ao revezarem suas falas. Durante a formação dos grupos, 

pode-se notar uma aproximação dos integrantes, indicando que os mesmos já mantinham 

uma relação de amizade, o que pode explicar a conivência do grupo com a não participação 

de alguns na atividade. 

Nesta atividade, a turma 3 composta por cinco integrantes, onde, apenas dois 

participaram da atividade como locutores. A equipe, de forma similar a turma 1, também 

optou por realizar uma entrevista abordando os diferentes métodos contraceptivos, 

principalmente as camisinhas masculinas e femininas como um método eficaz contra uma 

gravidez indesejada e uma forma de evitar o contágio com as infecções sexualmente 

transmissíveis, porém destacou-se da primeira, por trazer um dos alunos interpretando um 

profissional da saúde, mesclando uma interpretação teatral com informações relevantes ao 

bem estar corporal, mostrando que ao utilizar a produção de podcast em sala de aula podemos 

exercitar a criatividade discente, “Usar a sua imaginação para criar a sua própria 

entrevista” (ALUNO 20, TURMA 3). 
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O grupo de podcast da turma 4, era composto por nove integrantes, destes, cinco 

participaram de forma audível. Foi o grupo com mais integrantes interagindo e o que 

apresentou um maior cuidado quanto a edição da mídia, acrescentando efeitos sonoros e 

aproximando-se de uma produção de rádio.  Utilizaram de forma similar aos demais um 

formato de entrevista, porém destacaram-se por nomearem seu podcast como um episódio de 

uma série de entrevistas, onde existia um âncora apresentador. De forma similar a turma 3, 

os alunos da turma 4 interpretaram uma entrevista com um profissional da saúde, em que o 

mesmo respondia algumas perguntas relacionadas aos métodos contraceptivos e as diferentes 

IST.   

Analisando as interações em grupo e os apontamentos sobre as dificuldades e 

pontos positivos percebidos ao longo da atividade, foi registrado que as turmas estavam em 

consonância com as premissas apresentadas por Torres; Irala (2014) para uma atividade 

colaborativa. Para ilustrar esse aspecto destaca-se o trecho do aluno 1 que aponta: 

No Podcast não tivemos muita dificuldade. Só discutimos muito como ia ficar o 

áudio. Criamos um grupo e quase todos os participantes estavam nesse grupo, eu 

achei isso bem interessante porque tem vez que alguém não quer participar. 

(ALUNO 1, TURMA 1). 

Mesmo trabalhando colaborativamente ao longo da atividade, alguns problemas 

foram percebidos durante as produções. O podcast produzido pela Turma 1 ficou abaixo do 

tempo delimitado como mínimo, o que possivelmente pode ser explicado por fatores como, 

a falta de conhecimento com o formato de mídia,  destaque similar ao apontado por Aguiar, 

Carvalho e Carvalho (2008), que também perceberam o desconhecimento da mídia pela 

maioria dos discentes envolvidos em sua pesquisa.  

Mesmo apresentando em cada turma modelos de Podcasts existentes e que 

tratavam de assuntos próximos aos abordados na sequência didática, percebemos que o 

formato de mídia ainda se fazia distante do cotidiano dos discentes investigados em nossa 

pesquisa. Os alunos da Turma 2 também citaram o desconhecimento com o formato de mídia 

como um percalço na atividade, “As dificuldades foram montar o podcast, pois a gente nunca 

tinha feito (...)” (ALUNO 10, TURMA 2). Esse desconhecimento para com a mídia também 

ficou evidente na análise de similitude produzida com os discursos dos discentes das quatro 

turmas envolvidas na produção de podcast (Figura 6), por meio da presença da palavra 

“nunca” próximo a “podcast” e “dificuldade”, corpus textual de cor azul. 
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Mesmo com os percalços apresentados, os discentes mostraram-se satisfeitos 

com suas produções e a forma como o conteúdo foi desenvolvido. Isso foi percebido nos 

discursos de todas as turmas ao identificarmos a palavra “muito” na análise de similitude, 

evidenciando a satisfação dos alunos no processo de produção de uma mídia com este 

formato.   

Outros problemas foram indicados como empecilhos durante as produções de 

podcasts, percebidos nas demais aplicações com uso do aparelho celular (Quadro 1), tais 

como a distância entre os integrantes da equipe e a falta de um local adequado para gravação, 

corroborando com  Bottentuit Junior e Coutinho (2007) como importante fator para as 

gravações de áudios e vídeos com qualidade. Sobre isso o Aluno 25 aponta:  

(...) a nossa dificuldade foi que nós nunca tínhamos feito um podcast foi a nossa 

primeira vez, então não saiu tão perfeito e outra dificuldade foi o silêncio nos não 

tínhamos um lugar adequado, os meninos que moravam longe não podiam vir, ai 

nós fizemos aqui na escola. O interessante é que nós além de explicar sobre o 

assunto, a gente aprendeu algo sobre o assunto e esse trabalho foi bom porque a 

gente aprendeu um pouco mais sobre as IST e fomos pesquisar os meninos foram 

  Fonte: Própria do autor. 

Figura 8 - Iramuteq - Análise de similitude dos textos produzidos por discentes que participaram das 

produções de Podcast em 4 turmas do 1 ano de ensino médio. Dificuldades com o uso do aparelho (Azul), 

pontos positivos da aplicação (Verde), realização da atividade proposta (Roxo) e opiniões sobre o uso do 

celular em sala de aula (Amarelo). 
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estudar sobre ele e deu certo. O que eu achei do celular como suporte é que foi bom 

deveria ter mais aulas assim porque foi divertido e você aprende mais um pouco 

desse jeito (ALUNO 25, TURMA 4). 

 

 

Todos os alunos envolvidos na produção de podcast na turma 3, também citaram 

a distância entre os integrantes como empecilho na produção do material, algo que pode ser 

evidenciado na análise de similitude pela presença das palavras “morar” e “longe” próximo 

a dificuldade, corpus textual de cor azul. Essa distância entre os alunos pode também explicar 

a não participação de alguns discentes na atividade, porém podemos perceber que o aparelho 

celular serviu como uma ferramenta que permitiu não somente a produção do podcast, mas 

propiciou uma aproximação entre esses sujeitos, interações significativas, apontadas por 

Barros e Menta (2007) como aquelas que , podem ultrapassar os muros da escola. Sobre a 

distância entre os integrantes da equipe, os alunos 5 e 6 dizem: 

Quadro 1 - Síntese de pontos negativos e positivos percebidos sobre as diferentes aplicações com uso 

do aparelho celular nas turmas 1,2,3 e 4. 
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A dificuldade foi a distância de cada pessoa do grupo, na hora de editar, porque foi 

uma experiencia nova, porque nunca tinha feito um podcast na vida (...) (ALUNO 

5, TURMA 1) 

Foi um trabalho muito bom, as dificuldades que tive foi a distância entre os colegas 

que participaram. Foi interessante os momentos de gravar os áudios foi muito 

divertido, porque na hora de gravar os áudios nós conversávamos, achávamos 

graça. (ALUNO 6, TURMA 2) 

 

Ainda na análise das falas dos alunos, podemos perceber que a produção do 

Podcast proporcionou o diálogo entre os integrantes, algo que mesmo trabalhando em grupo 

constantemente não é notado por eles, e que a atividade tornou o processo de ensino 

aprendizagem mais atrativo. 

Não tive nenhuma dificuldade porque estava tudo explicado corretamente. O 

interessante foi que aprendi o conteúdo de forma diferente e que foi mais fácil para 

aprender na forma de explicar, pensamos em montar a atividade de uma forma que 

explicasse bem como se prevenir dos métodos contraceptivos. O celular foi ótimo 

para fazer o trabalho de forma diferente (ALUNO 3, TURMA 1). 

 

A interação entre os integrantes mostrou ser potencializada pela presença do 

aparelho celular, permitindo que os integrantes geograficamente distantes pudessem 

compartilhar experiências e opiniões, “Fizemos um grupo no zap e ficamos debatendo qual 

seria o melhor assunto até que chegamos que o melhor era sobre IST e Métodos 

contraceptivos (ALUNO 28, TURMA 4), e que a prática permitiu a diversificação das 

metodologias empregadas em sala de aula, “Uma prática que os jovens gostam e foge um 

pouco da rotina que só escreve, escreve e escreve, em minha opinião é que traga mais aulas 

assim” (ALUNO 27, TURMA 4), além de gerar o desejo dos discentes por mais atividades 

deste tipo, fato esse também evidenciado na análise de similitude, pela presença da palavra 

“mais”.  

Quanto aos formatos de Podcast produzidos, os alunos optaram principalmente 

por utilizar entrevistas e apresentação de conceitos, pois fomentaram a criatividade, a criação 

de personagens interagindo durante as explanações, e possibilitou o exercício do poder de 

síntese a da abordagem de diferentes conteúdos. Estes aspectos reforçam o caráter 

multifacetado da ferramenta podcast, apontada por Barros e Menta (2011) como uma 

ferramenta que pode ser utilizado de diferentes formas e em distintos contextos. 

Analisando a interação dos grupos frente a realização da atividade, mesmo 

mostrando-se desafiadora, possibilitou que os alunos pudessem exercer sua autonomia, ao 
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auxiliar-se mutuamente e delegar suas ações, independentes da presença do professor, etapas 

estas apontadas por Torres e Irala (2014) como essenciais em uma interação colaborativa. O 

aparelho celular ainda recebe outro destaque, mesmo com as dificuldades indicadas, 

percebemos que as produções foram concluídas com sucesso, levando-nos a crer que em 

algum momento da atividade os alunos conseguiram gravar seus áudios sem interferência e 

comunicar-se com os demais participantes dos grupos, principalmente com o auxílio do 

aparelho celular. 

 

4.3.2  Produção audiovisual 

Foram produzidos quatro vídeos relacionados a todos os assuntos abordados em 

nossa SD (Figura 9).  

 

O vídeo da turma 1, exclusivamente informativo (Figura 10), abordou aspectos 

da Reprodução Humana, o início da puberdade e a estrutura dos sistemas genitais feminino 

e masculino, através de uma mescla de imagens informativas acompanhadas pelas vozes dos 

integrantes do grupo. Dos sete integrantes da equipe, apenas três participaram com suas vozes 

na reprodução do vídeo, outros dois alunos participaram das mesclas dos áudios e imagens, 

editando o produto final.  

Figura 9 - Vídeos produzidos com os aparelhos celulares dos discentes das turmas 1,2, 3 e 4. 
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O vídeo da Turma 2 foi produzido por uma equipe composta de seis alunos, onde 

novamente pode-se perceber que nem todos os integrantes participaram da produção. Os 

educandos envolvidos utilizaram de um formato de vídeo com características semelhantes a 

um jornal, onde mostrava um repórter/ apresentador interagindo com um convidado (Figura 

11).  

 

O jornal intitulado “Você na Biologia” abordava exclusivamente o conceito, as 

causas e efeitos das principais Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), além de abordar 

os métodos contraceptivos, principalmente o uso da camisinha. De forma similar ao 

observado nos podcast, os alunos ao realizarem a atividade utilizaram da imaginação e 

habilidades artísticas para interpretarem um profissional da área da saúde, como um 

entrevistado capaz de conceituar e tirar as principais dúvidas apontadas no vídeo e uma 

repórter âncora do jornal. Desta forma, dos seis participantes da equipe, somente três 

Figura 10 - Recorte de vídeo onde os alunos da turma 1 abordam o sistema reprodutor 

feminino. 

Figura 11 - Recorte do vídeo produzido por alunos da Turma 2. Abertura do jornal e entrevista. 
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participaram ativamente do vídeo, interpretando personagens ou ilustrando informações. O 

que podemos destacar é que novamente alguns alunos ficaram responsáveis pela edição e 

montagem final, demonstrando que além de habilidades comunicativas, habilidades técnicas 

como a edição de mídias podem ser trabalhadas com atividades similares. 

A equipe da Turma 3, destinada à produção audiovisual, era composta por oito 

alunos. Os envolvidos na produção optaram por realizar uma junção de diferentes vídeos 

presentes na internet e abordar todos os temas levantados na sequência didática (Figura 12). 

 

Nesta abordagem, o material usado para a edição dos vídeos foi o computador. 

Os participantes da equipe fizeram a junção de vários vídeos encontrados na internet. Mesmo 

não utilizando o material escolhido como suporte para a produção dos vídeos, ao serem 

indagados sobre o uso do aparelho celular, os alunos indicaram o uso dos os celulares de 

outras formas, “(..)não usamos muito o celular, apenas para fazer pesquisas.” (Aluno 43, 

TURMA 3), “(...) O celular foi muito bom porque ele nos forneceu muita ajuda e 

informações. (...)” (Aluno 44, TURMA 3). Essas possibilidades foram citadas também por 

Bento e Cavalcante (2013), pois afirmam que o aparelho celular pode ser um recurso didático, 

utilizado de diferentes formas, em diferentes momentos na escola. 

O vídeo da Turma 4, foi produzido por um grupo composto de quatro alunos. 

Optando pelo formato de apresentação, os alunos utilizaram de imagens e suas vozes para 

Figura 12 - Recorte de vídeos produzidos e editados por alunos da Turma 3. 
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explanar sobre o HIV, sua propagação, sintomas e tratamento (Figura 13). Todos os 

integrantes da equipe participaram da atividade, tanto no desenvolvimento do vídeo como no 

momento da edição.   

 

Ao analisar as impressões dos alunos sobre a atividade, percebemos na Turma 1, 

que a distância entre os integrantes da equipe foi um dos obstáculos  para o desenvolvimento 

da atividade, “As dificuldades foram a distância entre os colegas (...)” (Aluno 35, TURMA 

1), fato também apontado por Martins (2010) como um fator limitante em atividades 

extraclasse, pois segundo a autora, alunos que moram mais distante da escola, levam mais 

tempo no deslocamento até o ambiente escolar, possuem menos tempo para se dedicarem a 

execução de tarefas escolares, limitação essa, sentida em todas as aplicações realizadas com 

o uso do aparelho celular neste trabalho. A Turma 4, além das dificuldades já citadas por 

outras aplicações destaca também a falta de aparelhos celulares para todos os integrantes: 

“A dificuldade é que muita gente mora longe, alguns não tinham tempo, para a 

gente fazer o vídeo, no começo a gente ficou com dúvida sobre o que fazer, como 

a gente ia fazer, tinha gente que não tinha como mandar o áudio ou fazer porque 

não tem celular para falar com alguns do grupo” (Aluno 53, TURMA 4) 

 

Outros pontos citados como empecilhos nas produções, foram: dificuldade de 

acesso à internet, “A dificuldade foi minha net que não estava prestando” (Aluno 34, TURMA 

1); falta de uma local adequado para as gravações, “Teve uma certa dificuldade para achar 

um canto reservado e silencioso, tive que ir para um canto aberto e silencioso para mandar 

o áudio” (Aluno 54, TURMA 4), e a falta de concentração da própria equipe, “A dificuldade foi 

Figura 13- Recorte do vídeo produzido por discentes da Turma 4. 
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ficar sem rir nos momentos sérios (...)” (Aluno 37, TURMA 2). Mesmo demonstrando 

habilidades com gravação e edição de vídeos para as redes sociais, os participantes citaram 

como problemas técnicos exportação de áudios e montagem dos vídeos, dados destacados na 

análise de similitude realizada pelo software Iramuteq (Figura 14), onde as palavras “gravar” 

e “editar” aparecem diretamente relacionados à palavra dificuldade, no corpus textual de cor 

roxa. 

 

 

Podemos perceber ainda, na análise de similitude, que as palavras “interessantes” 

e “celular” foram destaques nos textos dos alunos. É possível visualizar, próximo a  palavra 

“celular”, a presença dos termos como “legal”, “aula”, “importante”, palavras essas 

relacionadas a uma visão de que o aparelho celular nesta atividade foi uma importante 

ferramenta para diversificar a sala de aula, “(...)foi bem legal porque comprovou que 

Figura 14 - Iramuteq - Análise de similitude dos textos produzidos por discentes que 

participaram das produções de vídeos: turmas 1,2,3,4. Dificuldades com o uso do aparelho 

(Roxo), Pontos positivos da aplicação (Azul), Realização da atividade proposta (Verde) e 

opiniões sobre o uso do celular em sala de aula (Amarelo). 

 

  Fonte: Própria do autor. 
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podemos usar o celular para estudo (Aluno 36, TURMA 1)”.  Mesmo apresentando 

limitações em suas produções, os participantes da aplicação com o aparelho celular 

destacaram como interessante a interação entre os integrantes das equipes, como pode ser 

observado no recorte de suas falas abaixo: 

O interessante foi ter entrado em contato com meus colegas através da internet e 

fazer todo o vídeo com eles (Aluno 35, Turma 1). 

O trabalho ao todo foi muito interessante e criativo, mais o que foi mais interessante 

foi o diálogo entre os que fizeram o jornal. (Aluno 40, Turma 2). 

A gente não teve dificuldade porque todo mundo estava junto e pensamos juntos 

em tudo, interessante foi que todo mundo estava participando e uma parte 

interessante que foi a parte como se prevenir. (Aluno 47, Turma 3). 

A forma de como a gente conseguiu se conectar, para terminar de fazer o vídeo, 

todos se esforçaram bastante para poder dar certo o que a gente estava planejando 

para o vídeo, todos estavam muito atentos para cada detalhe do trabalho. (Aluno 

53, Turma 4). 

 

Esta aproximação dos integrantes de todas as equipes que produziram os vídeos 

pôde ser percebida na composição dos grupos e no desenvolvimento da atividade, 

principalmente, na ajuda aos alunos faltosos permitindo com isso, uma maior interação entre 

eles e, consequentemente, favorecendo a aprendizagem colaborativa , processo que Torres e 

Irala (2014) define como sendo aquele em que duas ou mais pessoas trabalham com um 

objetivo compartilhado, auxiliando-se mutuamente na construção do conhecimento. 

Outros pontos evidenciados na análise de similitude, como, a aquisição de 

conhecimento sobre a estrutura corporal (representado pela palavra “corpo”) e métodos de 

prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis (representado pela palavra 

“preservativo”), presentes no corpus textual de cor verde,  surgem como partes que também 

chamaram a atenção dos estudantes ao realizar a atividade de produção audiovisual, 

demonstrando a importância dos conteúdos curriculares apresentados para a percepção dos 

estudantes sobre a manutenção de sua saúde corporal.  

Mesmo que a atividade não tenha acontecido com a participação de todos os 

integrantes, a satisfação e o nível de interação entre os participantes nos mostram que 

atividades colaborativas não são comuns no campo da pesquisa, fato observado por Guedes 

e Rosenthal (2006) ao avaliarem o entrosamento de alunos em equipes. Para esses autores, 

de modo geral, nas escolas não se sabe como trabalhar de maneira cooperativa, insistindo-se 

em exercer um ensino fragmentado e individualizado. 
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Embora a produção de vídeos tenha se mostrado como uma das atividades mais 

comuns entre os participantes da pesquisa (mesmo já conhecendo a produção audiovisual, 

principalmente para suas redes sociais), a mesma se apresentou desafiadora por diferentes 

motivos. Não ter um local adequado para suas gravações, foi um dos motivos, também 

apontado por Barral (2012) como fator imprescindível na qualidade do áudio e diretamente 

relacionado à qualidade do vídeo produzido com aparelho celular. Caracterizando ainda esses 

desafios, a criatividade foi uma importante aliada, onde os alunos optaram por produzir 

vídeos com vozes  descrevendo imagens, conceitos e estruturas corporais, indicando que o 

processo de mediação entre os integrantes do grupo, principalmente entre os que mais 

faltavam, ocorreu remotamente, através de áudios que são mais leves e fáceis de enviar para 

posterior edição. Nesse sentido, não apenas as questões referentes à realização da atividade 

podem ser identificadas, mas, principalmente, os aspectos que indicam a atividade 

colaborativa. 

Observando o número de alunos que efetivamente surgem no vídeo, sejam por 

suas imagens ou vozes, pode-se pensar que a atividade não contou com a efetiva participação 

a que se desejava, porém corroborando com o observado em Barral (2012), algumas 

produções audiovisuais requerem um grupo maior de participantes, e nesses grupos, 

conseguimos observar outras funções exercidas pelos discentes, principalmente direcionadas 

a edição dos vídeos.  

Outro desafio enfrentado pelos estudantes durante as produções audiovisuais foi 

a falta de concentração durante as filmagens, levando-nos a crer na ausência de um 

planejamento para a execução da atividade, isto é, na elaboração de um roteiro, com isso, 

causando maior dispersão dos participantes neste processo. Conforme Fazenda (2015), 

discussões prévias entre os estudantes e o professor, tratando sobre a modalidade dos vídeos 

produzidos, qual técnica utilizar para atingir o público-alvo, a sequência de imagens e de 

áudio, facilita a posterior produção, proporcionando a criação de mídias com uma maior 

qualidade.  

Mesmo com os obstáculos citados, em nossa pesquisa foi possível perceber o 

envolvimento dos alunos nas atividades de produção audiovisual mostrando empolgação na 

realização e apresentação de seu material. Verificou-se ainda o desenvolvimento de 

habilidades técnicas para o enfrentamento de problemas de produção e edição dos vídeos, 

bem como, a apropriação dos conteúdos curriculares abordados na sequência didática, e de 
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termos, que compõem uma linguagem audiovisual, todos esses resultados sendo 

corroborados com o material  encontrado em Sato e Tezani (2016).  

Do mesmo modo, os alunos também exercitaram a criatividade e habilidades 

teatrais ao criarem e interpretarem personagens ao longo de suas gravações, mostrando que 

aulas mesmo voltadas ao ensino de ciências podem favorecer competências artísticas. Como 

aponta Almeida (2013), oportunizar aos sujeitos, revelarem, de si, facetas antes não 

percebidas pelos colegas de grupo, o exercício de criação e habilidades podem ser fatores 

presentes nas aulas de biologia para a promoção da construção do conhecimento.  

Quando observamos o trabalho em grupo, realizado por todos os estudantes 

voltados a produção de vídeo, percebemos,  que novamente, a atividade com uso do aparelho 

celular proporcionou uma interação colaborativa, tanto no auxílio  entre os colegas, quanto 

ao longo das produções e edições, onde cada indivíduo respeitava o compromisso com o 

grupo e realizava a sua tarefa pré-determinada.  

 

4.3.3  Produção de memes 

Foi produzido um total de 65 memes, relacionados a todos os assuntos abordados, 

durante aplicação de nossa proposta de sequência didática, desde os conceitos estudados 

sobre reprodução assexuada e sexuada, até as diferentes infecções sexualmente 

transmissíveis. 

Para a produção de 22 memes (Figura 15), a turma 1, teve 7 participantes e foi a 

única turma a abordar todos os temas estudados durante a sequência didática proposta. Dos 

memes produzidos, 14 estavam relacionados aos métodos contraceptivos e infecções 

Figura15 - Memes produzidos pela Turma 1: métodos contraceptivos e as IST. 
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sexualmente transmissíveis, principalmente relacionadas ao não uso da camisinha e suas 

consequências.  

As estruturas reprodutoras masculina e feminina, principalmente as 

características relacionadas às glândulas anexas do sistema reprodutor masculino e partes da 

estrutura feminina relacionadas a sensação de prazer foram abordados pela turma na 

produção de 4 memes (Figura 16). Os últimos 3 memes abordaram características e conceitos 

relacionados aos tipos de reprodução assexuada e sexuada (Figura 17). 

 

 

Os três alunos da turma 2, produziram 8 memes, todos eles relacionados aos 

métodos contraceptivos, principalmente ao uso da camisinha (Figura 18). 

A turma 3, composta por sete alunos, produziu 16 memes, que de forma similar 

às demais equipes, abordou principalmente, os métodos contraceptivos, a estrutura 

reprodutora masculina e feminina, bem como as IST (Figura 19). O único conteúdo não 

Figura 16 - Memes produzidos por discentes da Turma 1: estrutura reprodutora 

masculina e feminina. 

Figura 17 - Memes produzidos pela Turma 1: a reprodução assexuada e 

sexuada. 
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abordado pela turma relacionou às características fisiológicas da reprodução, tanto 

assexuadas como sexuada.  

Por fim, na turma 4, cinco alunos, produziram 20 memes, com foco 

principalmente, nos métodos contraceptivos, e nas IST, destacaram as características da 

reprodução assexuada e sexuada e estrutura reprodutora feminina (Figura 20). Não foram 

produzidos memes relacionados a estrutura reprodutora masculina. 

Figura 18 - Memes produzidos pela Turma 2: uso da camisinha e suas 

consequências. 

Figura 19 - Memes produzidos pela Turma 3. 
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A falta de aparelho celular para alguns participantes, e a existência de 

compromissos pessoais foram destacados como problemas para a realização da atividade de 

produção de memes, como se observa no discurso do aluno 65: “(...) alguns não tinham 

aparelho celular, outros têm os seus compromissos em casa, outros trabalham.” (ALUNO 

65, TURMA 3). Embora esses aspectos tenham sido citados, vale ressaltar que isso ocorreu 

para uma pequena parcela dos participantes que estavam alocados nas turmas 1 e 3.  

Para a maioria dos sujeitos participantes desta investigação a 

inserção/contextualização dos conteúdos estudados em formato de memes/imagens, gerando 

um entendimento do que se deseja informar aliado ao humor, foi a principal dificuldade 

encontrada ao produzir memes voltados ao ambiente educacional. Tal percepção confirma a 

ideia apresentada por Folcher e Folmer (2018) que apontam ser a criação de memes, uma 

atividade que exige conhecimento do conteúdo e criatividade. Nesse sentido, podemos 

entender que os participantes desta pesquisa precisaram ultrapassar a zona de conforto e se 

aventurar em searas de novos saberes, se apropriando dos conteúdos curriculares abordados, 

para que posteriormente viessem a produzir seus próprios materiais (memes). Nas falas 

destacadas abaixo, se observa esse discurso. 

 

Tive dificuldade em encaixar o tema nos memes, para que as pessoas entendam o 

conteúdo e achassem engraçado. (ALUNO 61, TURMA 1) 

As dificuldades de criar um meme é de editar, e falar sobre o assunto dos memes, 

criar um meme engraçado para o público e etc. (ALUNO 69, TURMA 3) 

Figura 20 - Memes produzidos pela Turma 4. 
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As dificuldades sempre são presentes, as que tive foi em relação ao tema ser 

tratado, pois para se fazer memes precisa-se de uma ideia para que possa ser feito 

com as imagens (...) (ALUNO 74, TURMA 4) 

No desenvolvimento dos memes, aconteceu algumas dificuldades em ter ideias 

para frases em que todos gostassem e se divertissem, mas que principalmente na 

sala todos entendessem, o que nós queríamos passar. (ALUNO 76, TURMA 4) 

 

Outro importante ponto a se levantar frente aos discursos relacionados a esta 

atividade, é que a aplicação com o aparelho celular proporcionou manipulação de imagens, 

e que seu processo de edição (buscando contextualizar os conteúdos abordados em sala), os 

alunos exercitaram os conhecimentos adquiridos ao longo da sequência didática, bem como 

a criatividade, “ O interessante da atividade é de trabalhar em grupo e de aprender coisas 

novas com a atividade. Usar a imaginação para criar memes engraçados e divertidos para 

agradar o público a que está vendo.” (ALUNO 69, TURMA 3) 

Mesmo apontando alguns impedimentos que influenciaram diretamente no 

trabalho em grupo, percebemos a familiaridade de alguns alunos frente a produção de memes, 

“Não encontrei nenhuma dificuldade em relação a fazer os memes, já tinha criado alguns 

antes do trabalho, então achei bem fácil.” (ALUNO 55, TURMA 1), e edição de vídeos 

“Não tive dificuldades porque já sou acostumado a fazer memes e editar vídeos.” (ALUNO 

60, TURMA 1) para redes sociais. 

Ao observar a análise de similitude produzida a partir dos textos dos participantes 

(Figura 21), verificou-se cinco diferentes campos de informações que estão diretamente 

interligadas pela palavra “memes”, e que também corroboram com as observações já 

realizadas. Destacando a palavra “interessante” e termos diretamente relacionados a ela na 

análise de similitude, corpus textual rosa, podemos novamente destacar a palavra “divertido”, 

representando a satisfação que muitos alunos tiveram ao realizar a produção de memes 

voltados aos conteúdos que estavam estudando em sala de aula. A atividade mostrou-se 

interessante por permitir aos alunos um conhecimento mais aprofundado de alguns 

conteúdos, principalmente as diferentes infecções sexualmente transmissíveis e métodos 

contraceptivos, representados nesta análise de similitude pela palavra “mais”, indicando 

maior interesse frente às palavras “IST” e “preservativo”, palavras presentes no corpus 

textual de cor azul.  
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Observando o intercâmbio dos grupos durante as aulas podemos perceber que 

esta atividade com o aparelho celular proporcionou grande interação entre os integrantes da 

equipe, algo evidenciado também pela presença da palavra “grupo” na análise de similitude. 

Alguns discentes apontaram que o fato dos memes abordarem o conteúdo de forma 

humorística pode ter colaborado para uma maior diversão e consequentemente para uma 

maior interação em grupo. Esta proximidade da atividade com o humor também pode ser 

percebida na análise de similitude pela presença da palavra, “engraçado”. Expressando esta 

visão de maior interatividade dos grupos, alguns alunos comentaram: 

O interessante é que teve mais interação entre o grupo e deixou a aula mais 

interessante. (ALUNO 60, TURMA 1) 

  Fonte: Própria do autor. 

Figura 21 - Iramuteq - Análise de similitude produzida a partir de textos produzidos por discentes 

participantes da produção de memes. Dificuldades com o uso do aparelho (Roxo), Pontos positivos da 

aplicação (Rosa), Realização da atividade proposta (Verde) e opiniões sobre o uso do celular em sala 

de aula (Amarelo). 
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O interessante foi que a gente deu várias risadas tentando fazer os memes, criar 

assuntos sobre a matéria, as briguinhas para quem fazia meme melhor.... e o mais 

interessante foi os colegas ajudar uns aos outros. (ALUNO 65, TURMA 3) 

A parte mais interessante foi a interação com os integrantes do grupo, pois 

trocamos ideias e trocamos informações sobre o conteúdo. (ALUNO 73, TURMA 

4) 

Ver a participação de todos, se ajudando, pensando junto, ou seja, agindo em grupo, 

as apresentações de cada grupo de seus conteúdos, etc. (ALUNO 76, TURMA 4) 

 

 

A palavra “celular” presente também na análise, nos permitiu compreender 

através da análise que ela está diretamente relacionada a termos como “legal” e “bom”, 

expressando a ideia de contentamento e diversão quanto ao uso do aparelho e a atividade 

proposta, e de forma similar às aplicações de celular já mencionadas, ajudou a diversificar as 

metodologias comumente aplicadas em sala de aula, “O uso do celular foi bem interessante, 

pois cortou o clima “chato” de sempre usar o livro e fazer atividades.” (ALUNO 63, 

TURMA 3), sem perder o caráter informativo e colaborativo: 

O suporte do celular para a realização dessa atividade foi bastante divertido, pois é 

uma forma legal de nos interagirmos em sala e também fora para a realização da 

atividade. E também através de celular podemos aprender mais sobre o assunto em 

site de pesquisas. (ALUNO 72, TURMA 4) 

 

Problemas já citados e compartilhados em outras aplicações foram mencionados 

pelos estudantes envolvidos na produção de memes, mas percebeu-se  que a menor 

quantidade destas justificativas apontadas sobre a produção de memes, pode ser explicada 

pela facilidade de manuseio das mídias envolvidas no processo (texto e imagem), que podem 

ser facilmente  compartilhadas e editadas em colaboração. Assim, concordamos com Sousa, 

Lima e Oliveira (2007), quando afirmam que ao manipular e produzir memes, os alunos 

utilizam e intensificam suas habilidades com ferramentas digitais, habilidades essenciais para 

nossa realidade tecnológica. 

Ao analisar também a dinâmica dos grupos envolvidos na produção de memes, a 

interação entre os integrantes das equipes recebe novamente destaque frente às nossas 

observações e discursos dos alunos envolvidos na pesquisa, essa interação colaborativa 

mostrou-se intensificada principalmente pela disposição de celulares presentes nas equipes, 

onde alunos que não possuíam a ferramenta tinha a possibilidade de interagir ao produzir 

memes com os alunos que possuíam. 

Mesmo os memes não sendo voltados exclusivamente para o humor 

(OLIVEIRA; PORTO ; ALVES, 2019), percebemos a grande inclinação das produções 
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discentes a esta tipologia de memes, o que nos leva a crer que a grande motivação e diversão 

apontadas pelos estudantes frente a produção desta mídia deve-se ao fato de buscar humor 

em conteúdos que normalmente são apresentados de forma tradicional. Este prazer frente a 

atividade com memes pode ser verificada também nos estudos de Felcher e Folmer (2018) e 

Sousa, Lima e Oliveira (2017), que fogem de uma perspectiva tradicional de transmissão de 

conhecimento, utilizando uma nova visão humorística ao encarar o conhecimento a ser 

adquirido. 

4.3.4  Jogando com o Kahoot 

Ao todo, foram elaboradas pelos discentes participantes desta atividade, 63 

questões, que posteriormente foram inseridas no jogo Kahoot (Figura 22).  

A Turma 1, composta por nove alunos, produziu 18 questões, abordando 

exclusivamente as características das Infecções Sexualmente transmissíveis e os diferentes 

métodos contraceptivos. Ao abordar as IST, destacaram principalmente a AIDS e suas formas 

de contágio (Figura 23). 

Figura 22 - Página principal do jogo Kahoot com testes produzidos pelas Turmas 1,2,3 e 4. 

Figura 23 - Captura de tela do jogo Kahoot com questão elaborada por discentes da Turma 1, abordando o 

significado da AIDS. 
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Sobre os métodos contraceptivos, os discentes desta turma abordaram em suas 

questões somente o uso de camisinhas (Figura 24), o que pode ser explicado por ser o único 

método capaz de prevenir uma gravidez indesejada e infecções sexualmente transmissível ao 

mesmo tempo, tema mais visado por eles. 

 

A Turma 2, composta de quatro alunos, produziu 14 questões que abordavam 

tanto características do sistema reprodutor masculino e feminino, como as diferentes 

Infecções Sexualmente Transmissíveis e métodos contraceptivos. Destacando-se das demais 

turmas, está foi a que apresentou mais questões relacionadas ao sistema reprodutor feminino 

(Figura 25). 

Figura 24 - Captura de tela do jogo Kahoot com questão elaborada por discentes da Turma 1, abordando o 

uso da camisinha. 

Figura 25 - Captura de tela do jogo Kahoot com questão elaborada por discentes da Turma 2, abordando 

características do ciclo menstrual. 
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A Turma 3, composta por nove alunos, de forma similar a turma anterior, 

produziu 14 questões que abordavam as características e estruturas do sistema reprodutor 

feminino e masculino, bem como questões sobre alguns métodos contraceptivos e as 

infecções sexualmente transmissíveis. Mesmo apresentando menos questões do que o 

esperado, esta turma abordou outros métodos contraceptivos além da camisinha, neste caso, 

o diafragma e a vasectomia (Figura 26). 

 

Composta de oito alunos, a Turma 4, produziu um total de 17 questões, sendo a 

única turma a abordar todos os temas estudados ao longo da sequência didática (Reprodução 

animal, Estrutura reprodutora feminina e masculina, métodos contraceptivos e IST).  

Abordando o método contraceptivo da Laqueadura Tubária, a Turma 4 foi a única a discutir 

este método definitivo contraceptivo feminino em suas questões (Figura 27). 

 

Figura 26 - Capturas de tela do jogo Kahoot com questões elaboradas por discentes da Turma 3, abordando 

alguns métodos contraceptivos. 

Figura 27 - Captura de tela do jogo Kahoot com questão elaborada por discentes da Turma 4, abordando 

alguns métodos contraceptivos. 
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Outro destaque percebido frente à elaboração de questões da Turma 4, foi a 

abordagem às características da reprodução assexuada e sexuada dos seres vivos, tema este 

não discutido pelas demais equipes. Questões principalmente relacionadas aos tipos de 

reprodução assexuada (Figura 28), mostram que os alunos desta turma estavam preparados e 

tinha lido o material didático utilizado pela instituição escolar. 

 

Diante dos discursos produzidos, podemos perceber que todos os grupos que participaram da 

atividade apontaram que o momento de elaboração das questões para inserção no jogo, foi o 

principal obstáculo para o sucesso dos grupos, algo evidenciado nas falas de alguns dos 

alunos: 

As dificuldades foram de fazer perguntas diferentes ou no máximo não tão 

parecidas. (ALUNO 79, TURMA 1) 

Tivemos um pouco de dificuldade com a elaboração de algumas perguntas. 

(ALUNO 81, TURMA 1) 

Tive dificuldade em fazer as questões, do conteúdo IST, tive mais facilidade no 

conteúdo estrutura feminina pois sempre gosto de estudar sobre o corpo feminino, 

já sobre os métodos contraceptivos, já tive bastante dificuldade. (ALUNO 87, 

TURMA 2) 

As dificuldades foram em realizar as perguntas, pois não podia ser parecida ou 

igual e tinha que falar sobre 4 assuntos propostos. (ALUNO 93, TURMA 3) 

  

Podemos também perceber, através do discurso dos participantes79 e 93, que os 

discentes envolvidos nesta atividade buscavam contemplar a maior quantidade de conteúdos 

possíveis e tinha o cuidado de elaborar questões distintas, e dinâmicas “Uma das principais 

dificuldades foi elaborar perguntas dinâmicas para o jogo.” (ALUNO 91, TURMA 3), pois 

Figura 28 - Captura de tela do jogo Kahoot com questão elaborada por discentes da Turma 4, abordando 

tipos de reprodução assexuada. 
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o jogo disponibilizava somente questões com itens ou afirmações de verdadeiro ou falso, 

levando os educandos a produzirem questões que se adequassem ao formato e jogabilidade.  

A Turma 4, apontou também outros problemas percebidos durante a realização da atividade, 

sendo a única a apresentar problemas de relacionamento entre alguns integrantes do grupo e 

problemas pessoais. 

O que podemos destacar é que em nenhum momento os alunos indicaram o uso 

do aparelho celular, tanto para a elaboração das questões, quanto para a inserção das 

perguntas e criação do jogo como problemas durante a atividade, apresentando somente 

problemas durante a aplicação do jogo, ou seja, em seus testes, “O jogo não foi como o 

esperado por que nos celulares dos participantes a internet não carregava a tempo para 

darem as alternativas” (ALUNO 104, TURMA 4), pois era necessário uma rede de internet 

que interligasse os celulares dos estudantes em sala com o jogo projetado (Figura 29). 

  

 Observando a análise de similitude produzida a partir dos textos discentes 

relacionados à produção do jogo (Figura 30), mais precisamente no corpus textual de cor 

azul, corroborando o já apontado, a presença da palavra “pergunta” e “elaborar”, junto de 

“jogo” e “dificuldade” mostra que no discurso geral, a principal dificuldade encontrada 

realmente foi o ato de elaborar perguntas adequadas ao estilo do jogo utilizado. Ainda 

observando a análise de similitude, e destacando a palavra “celular”, podemos perceber que 

o aparelho foi considerado importante para a atividade, mostrando ser uma ferramenta 

Figura 29 - Projeção de perguntas produzidas por discentes e inseridas no jogo Kahoot. 
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prazerosa para os discentes, principalmente pela presença das palavras “legal”, “muito” e 

“uso”, no corpus textual de cor rosa. 

 

Quanto à relação e interação dos grupos para a realização da atividade, 

percebemos uma grande aproximação dos discentes, aproximação essa que pode ser 

entendida como um fator motivador para um melhor aprendizado: 

mais o interessante de tudo foi porque tudo gerou um trabalho de equipe e nos 

ajudou a aprender mais rápido. (ALUNO 80, TURMA 1) 

As dificuldades sempre irão existir, mas não foram tantas, conseguimos fazer e nos 

saímos bem. A parte mais interessante foi sentar e nos reunir para fazer, a escolha 

das alternativas erradas foi divertida, tiramos criatividade não se sabe de onde. 

(ALUNO 78, TURMA 1). 

O que eu achei interessante nesse jogo foi ter que jogar junto com a turma, na linha 

de pensamento pois eu com essa atividade consegui descobrir alguns tipos de 

coisas que eu tinha curiosidade de saber. (ALUNO 95, TURMA 2) 

 

Figura 30 - Iramuteq - Análise de similitude produzida a partir dos textos dos discentes envolvidos na 

produção do jogo. Dificuldades com o uso do aparelho (Azul), Pontos positivos da aplicação (Roxo), 

Realização da atividade proposta (Amarelo) e opiniões sobre o uso do celular em sala de aula (Rosa). 

  Fonte: Própria do autor. 
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Observando também a presença da palavra “grupo” no corpus textual de cor 

verde, visualizamos o que foi apontado por todos os grupos participantes da produção do 

jogo, de que a relação interacional das equipes, foi uma característica marcante desta 

atividade. Os alunos demonstraram satisfação ao interagir tanto durante as reuniões para 

elaboração das perguntas, bem como durante a aplicação do jogo em sala de aula com os 

outros alunos da turma, fato esse também evidenciado pela presença da palavra “jogar”.  

Até mesmo o grupo da Turma 4, que mesmo apontando problemas de 

relacionamentos entre alguns integrantes, mostraram-se também satisfeitos quanto à 

concordância dos membros em realizar a atividade, “interessante foi a concordância dos 

membros, tipo, o pensamento que a gente teve era dividir os tópicos a cada pessoa e criar 

duas perguntas (...)” (ALUNO 99, TURMA 4).  

Optamos por utilizar o jogo Kahoot por possuir ferramentas que na concepção de 

Silva et. al (2018) ajudam a gamificar o ambiente de sala de aula e proporcionar a 

colaboração entre os agentes envolvidos. O jogo mostrou-se multifacetado quanto a sua 

capacidade de potencializar as atividades em grupo, não somente através de sua jogabilidade, 

mas pelo desenvolvimento percebido ao longo da montagem do jogo, onde os alunos 

deveriam elaborar perguntas que posteriormente seriam inseridas na plataforma para futuras 

partidas com todos os discentes.  

O processo de elaboração de questões sobre os conteúdos abordados em sala de 

aula foi apontado pela maioria dos discentes como o ponto que mais trouxe dificuldade frente 

a esta aplicação com uso do aparelho celular, o que exigiu dos discentes uma maior atenção 

nesta  etapa e compreensão dos conteúdos para sua realização, fato este apontado pelos  

discursos dos alunos que expressavam uma preocupação quanto à elaboração de questões 

distintas e que abordassem o maior número de assuntos estudados possíveis. Esta 

preocupação com a elaboração das questões que seriam inseridas no jogo, também foi 

evidenciado por Perez, Schimidt e Santos (2018), ao relatarem a implementação do Kahoot 

na disciplina de neurociências em um curso de biomedicina. Os autores descrevem que ao 

elaborar as questões, os discentes precisam refletir sobre o conteúdo e abordá-lo de uma 

forma diferente, e como consequência haveria uma facilitação do aprendizado, fato este que 

reforça a importância de aplicações nos moldes de nossa pesquisa.  

Os alunos desta aplicação também indicaram problemas quanto à distância entre 

os integrantes como fator limitante para a reunião dos grupos de trabalho, porém nota-se que 
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houve uma superação deste obstáculo através da interação com o aparelho celular, não 

somente para a realização da atividade, mas como suporte para a comunicação. Outro aspecto 

a ser destacado diz respeito  a aplicação do jogo Kahoot em sala de aula e que vai de encontro 

ao evidenciado por Sande e Sande (2018), de que sua dinâmica necessita de uma rede de 

internet potente para que os celulares dos alunos possam conectar-se ao ambiente de jogo, 

fator esse que limitou em alguns momentos nossa aplicação e a interação dos demais alunos. 

Analisando a interação dos grupos durante a atividade, podemos destacar 

diferentes momentos em que o trabalho em grupo foi exercitado, primeiramente através da 

elaboração e discussão de questões que seriam inseridas no jogo e posteriormente com a 

aplicação do jogo em sala de aula pelos alunos elaboradores com toda a turma. Ao observar 

o debate dos discentes, que elaboraram as questões e participaram das partidas,  seus erros e 

acertos, conseguimos observar o que foi apontado por Silva et. al (2018), que a dinâmica com 

o Kahoot favoreceu um ambiente de aprendizagem colaborativa, ajudando os alunos a 

trabalharem em equipes, interpretando e compreendendo as situações que foram expostos.  

Diante de todas as observações e análises voltadas a esta aplicação com uso do 

aparelho celular, também compactuamos com os resultados apresentados por Silva et al. 

(2018) e Cavalcante, Sales e Silva (2018), de que os alunos envolvidos na produção do jogo 

Kahoot mostraram-se motivados, expressando prazer e diversão durante toda a atividade, 

neste caso sendo auxiliada pelo uso do aparelho celular. 

A partir destas evidências podemos perceber algumas características marcantes 

das aplicações com o aparelho celular, tanto relacionadas às dificuldades encontradas por 

todas as equipes como os benefício encontrados em cada atividade. Mesmo apresentando 

alguns percalços ao longo de cada aplicação com o aparelho celular, as atividades 

demonstraram que a ferramenta pode integrar e favorecer as relações colaborativas entre os 

discentes, e que ao utilizar esta ferramenta é interessante que seu uso seja voltado ao trabalho 

coletivo, pois nem todos os alunos possuem celulares adequados as atividade propostas 

(BOTTENTUIT JUNIOR, 2017). 

Observando de forma geral, as quatro atividades abordadas com uso do aparelho 

celular mostraram influenciar positivamente o trabalho colaborativo, superando percalços 

que fazem parte do cotidiano discente, principalmente de municípios interioranos, como o 

local em que nossa escola objeto de estudo está inserida. Percalços como a falta de transporte 

escolar, bem como a falta de internet de banda larga são enfrentados por alunos e escolas de 
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todo o Brasil (FONSECA, 2013), estes problemas interferem bastante na interação dos alunos 

em grupos, levando-nos a crer que as aplicações em sala teriam um potencial muito maior do 

que foi observado. 

A partir de todas nossas observações, resultados e discussões, levantamos alguns 

pontos que devem ser observados por professores que desejam utilizar aplicações com 

aparelhos celulares em atividades em grupo voltadas ao  ensino de biologia, focando na  

importância do trabalho colaborativo, principalmente para nossa realidade, onde nem todos 

os discentes possuem aparelhos celulares. De modo geral propomos que: 

a) Deve-se levantar inicialmente quantos e quais aparelhos celulares os alunos 

possuem, possibilitando saber qual atividade pode ser aplicada e de que 

forma os grupos de trabalho poderão ser ordenados. 

b) Ao propor uma atividade com o aparelho celular, deve-se disponibilizar 

fontes de pesquisa para que os alunos possam consultar modelos do que se 

deseja produzir. 

c) As atividades propostas devem ser curtas, realizadas em poucas aulas ou 

poucos encontros na própria escola. 

d) Para atividades que necessitam de locais silenciosos para gravações, o 

professor deve reservar previamente uma sala ou disponibilizar local 

adequado na escola. 

e) Produções de áudio ou audiovisuais devem ser pensadas inicialmente através 

de roteiros previamente discutidos. 

f) Ao trabalhar edições de imagens, áudios ou vídeos, o professor deve 

apresentar aos alunos programas ou aplicativos de edição. 

g) Atividades com uso da internet disponibilizada no ambiente escolar devem 

ser testadas previamente a aplicação, possibilitando ajustes ou até mesmo 

substituições. 

 

A partir destas orientações, produzimos um guia (APÊNDICE D) composto por 

uma rápida revisão teórica de autores que utilizam a ferramenta do smartphone em sala de 

aula, descrevendo a importância e as diferentes funcionalidades presentes do instrumento e 

que podem servir como fonte de inspiração para a prática de futuros docentes, além de 

sugestões de Apps e modelos de aulas com diferentes abordagens para o uso do celular em 

atividades em grupo no ensino da disciplina de Biologia. O material produzido será destinado 



82 
 

a professores da educação básica que desejam utilizar o aparelho celular em atividades em 

grupo, possibilitando uma maior integração, aprendizado e diversão. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho buscou-se avaliar o potencial que atividades em grupo voltadas ao 

ensino de biologia podem apresentar quando articuladas ao uso do aparelho celular através 

de diferentes aplicações em uma escola do interior do Ceará. Diante de nossos resultados 

frente às produções dos podcasts, vídeos, memes e do jogo Kahoot, a prática colaborativa 

pôde ser percebida, principalmente, quando os discentes decidiam suas ações e passos, 

auxiliavam-se ao longo das atividades e buscavam uma interação mútua, nem sempre 

percebida no ambiente escolar. Além de relatos de prazer e diversão que os alunos tiveram 

ao longo do processo, ao desenvolvimento de habilidades técnicas no manuseio do aparelho 

celular e ao exercício do poder de síntese e criatividade.   

Portanto, diante de nossa pergunta norteadora: Como o aparelho celular pode ser 

utilizado na sala de aula como instrumento potencializador das atividades em grupo voltadas 

ao ensino de biologia?. Pode-se afirmar que os aparelhos celulares podem ser utilizados como 

um instrumento que vem a auxiliar no processo de construção do conhecimento, bem como 

estimular as interações em grupos presenciais, podendo ser empregados na produção de 

podcast, vídeos, criação de memes e interação com jogos didáticos, como o Kahoot. Porém 

deve-se levar em conta a falta de aparelhos celulares disponíveis para a realização das 

atividades propostas, alta infrequência discente, a distância geográfica entre os alunos e a 

escola, e a falta de uma rede de internet adequada, problemas estes enfrentados por alunos de 

escola pública em todo o Brasil.  

O uso do aparelho celular em um contexto escolar ainda demonstra estar em 

progressão frente a realidade de nossas escolas públicas, mas com o avanço das tecnologias 

e o avanço das possibilidades de acesso a ferramenta, indicam que em breve o uso do aparelho 

será essencial para mantermos uma escola contextualizada e atuante. Isto pode levar o aluno 

a apropriar-se de conteúdos construídos ao longo da história, mas apropriando-se também de 

habilidades tecnológicas e interacionais, tão essenciais para o mundo do trabalho e das 

relações sociais atuais.  

Esperamos com este trabalho estimular diferentes educadores a pensarem e 

repensarem suas práticas pedagógicas, orientando aqueles que desejam inserir uma 

tecnologia viável e já presente em nossas salas de aula nesta busca incessante por melhoria 

da aprendizagem, sem perder, é claro, a diversão e motivação. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DISCENTE 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
“SMARTPHONE COMO FERRAMENTA POTENCIALIZADORA DE ATIVIDADES EM GRUPO NO 

ENSINO DE BIOLOGIA – UM ESTUDO DE CASO” 

Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa acima citado. O documento abaixo contém 

todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo.  

 

Nesse estudo pretendemos identificar a(s) potencialidade(s) dos Smartphones em atividades em grupo no 

Ensino de Biologia. O motivo que nos leva a estudar esse assunto é buscar inovação e produção de bons 

resultados no ensino de biologia, principalmente quando aborda-se a utilização de tecnologias móveis no 

ambiente escolar. Caso você autorize, será observada sua participação e interação durante a aplicação de 

atividades em grupo, com e sem o uso do aparelho celular, bem como será filmado e se por ventura solicitado, 

entrevistado com captura de áudio. Todas as atividades serão realizadas pelo pesquisador responsável na Escola 

de Ensino Médio Cônego Luiz Braga Rocha. 

Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido(a) em qualquer 

aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se. A sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido(a) pelo pesquisador 

que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em nenhuma 

publicação. Este estudo apresenta risco mínimo como: divulgação de informações, invasão de privacidade, 

interferência na vida e na rotina dos sujeitos, divulgação de imagem e tomar o tempo do sujeito ao responder 

questionário/entrevista. Como benefícios você pode contribuir para uma melhor compreensão do processo de 

estudo e aprendizado em grupo na disciplina de biologia quando se usa o Smartphone no ambiente escolar e 

colaborar com o desenvolvimento de novas estratégias de ensino. Os resultados estarão à sua disposição quando 

finalizada. Seu nome ou o material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Os 

dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período 

de 5 anos e, após esse tempo, serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, 

sendo que uma via será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 

Eu,________________________________________________, residente e domiciliado na 

___________________________________________, portador da Cédula de identidade, RG ____________,e 

inscrito no CPF____________ nascido (a) em _____/_____/___, abaixo assinado, declaro que obtive todas as 

informações necessárias, bem como todos os eventuais esclarecimentos quanto às dúvidas por mim 

apresentadas. Desta forma concordo de livre e espontânea vontade em participar como voluntário (a) do estudo 

acima descrito. 

 

(   )  Desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

(   )  Não desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

 

 

Ibaretama/CE, ____ de ______________ de 20____ . 

 

 

__________________________________                 ____________________________________ 

                        Assinatura do(a) participante                                   Assinatura do(a) pesquisador(a) 

 

 
Endereço d(os, as) responsável (is) pela pesquisa: 
 

NOME DO PESQUISADOR: Georgeliano Ferreira Inácio / Telefone: (88) 994507201 / (88) 981403612  
Email: georgelianoferreira1@gmail.com  

   

INSTITUIÇÃO:Universidade Estadual do Ceará (UECE) / Mestrado Profissional em Ensino de Biologia - PROFBIO / Endereço: Avenida 
Doutor Silas Munguba, 1700 Campus do - Itaperi, Fortaleza – CE.  

Email: ccs@uece.br / Telefone: (85) 310119800 / 310197795/ 31019810 

 
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UECE / Endereço: Avenida Doutor Silas Munguba, 1700 Campus do - Itaperi, Fortaleza – CE.  

Email: cep@uece.br  / Telefone: 3101-9890./ Horário de funcionamento: Segunda a Sexta, das 13 às 17 horas. 

        

mailto:ccs@uece.br
mailto:cep@uece.br
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APÊNDICE C – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
SMARTPHONE COMO FERRAMENTA POTENCIALIZADORA DE ATIVIDADES EM 

GRUPO NO ENSINO DE BIOLOGIA – UM ESTUDO DE CASO 

 
Você está sendo convidado(a) como participante da pesquisa: SMARTPHONE COMO FERRAMENTA 

POTENCIALIZADORA DE ATIVIDADES EM GRUPO NO ENSINO DE BIOLOGIA – UM ESTUDO DE 

CASO.  

Nesse estudo pretendemos identificar a(s) potencialidade(s) dos Smartphones em atividades em grupo no 

Ensino de Biologia. O motivo que nos leva a estudar esse assunto é buscar inovação e produção de bons 

resultados no ensino de biologia, principalmente quando aborda-se a utilização de tecnologias móveis no 

ambiente escolar. Caso você autorize, será observada sua participação e interação durante a aplicação de 

atividades em grupo, com e sem o uso do aparelho celular, bem como será filmado e se por ventura solicitado, 

entrevistado com captura de áudio. Todas as atividades serão realizadas pelo pesquisador responsável.  

Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido(a) em qualquer 

aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se. A sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido(a) pelo pesquisador 

que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em nenhuma 

publicação. Este estudo apresenta risco mínimo como: divulgação de informações, invasão de privacidade, 

interferência na vida e na rotina dos sujeitos, divulgação de imagem e tomar o tempo do sujeito ao responder 

questionário/entrevista. Como benefícios você pode contribuir para uma melhor compreensão do processo de 

estudo e aprendizado em grupo na disciplina de biologia quando se usa o Smartphone no ambiente escolar e 

colaborar com o desenvolvimento de novas estratégias de ensino.Os resultados estarão à sua disposição quando 

finalizada. Seu nome ou o material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Os 

dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período 

de 5 anos e, após esse tempo, serão destruídos. Este termo de assentimento encontra-se impresso em duas vias, 

sendo que uma via será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 

 
Eu, __________________________________________________ declaro que entendi os objetivos, riscos e 

benefícios da minha participação, sendo que: 

(       ) aceito participar                      (       ) não aceito participar 

 Recebi uma via deste Termo de Assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas. 

 

Ibaretama/CE, ____ de ______________ de 20____ . 

 

 

                            ________________________                    _________________________________ 

                           Assinatura do(a) menor                                       Assinatura do(a) pesquisador(a) 

 
 

 

Endereço d(os, as) responsável (is) pela pesquisa: 
 

NOME DO PESQUISADOR: Georgeliano Ferreira Inácio / Telefone: (88) 994507201 / (88) 981403612  

Email: georgelianoferreira1@gmail.com  
   

INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual do Ceará (UECE) / Mestrado Profissional em Ensino de Biologia - PROFBIO / Endereço: 

Avenida Doutor Silas Munguba, 1700 Campus do - Itaperi, Fortaleza – CE.  

Email: ccs@uece.br / Telefone: (85) 310119800 / 310197795/ 31019810 

 
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UECE / Endereço: Avenida Doutor Silas Munguba, 1700 Campus do - Itaperi, Fortaleza – CE.  

Email: cep@uece.br  / Telefone: 3101-9890./ Horário de funcionamento: Segunda a Sexta, das 13 às 17 horas. 

        

mailto:ccs@uece.br
mailto:cep@uece.br
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APÊNDICE D – GUIA “USANDO CELULAR EM GRUPOS DISCENTES” 
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 Esse guia foi construído a partir de resultados colhidos em meu 

Trabalho de Conclusão de Mestrado, apresentado ao PROFBIO (Mestrado 

Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional), entre os anos de 

2018 e 2020. O trabalho intitulado: Smartphone como ferramenta 

potencializadora de atividades em grupo no ensino de biologia – um 

estudo de caso, proporcionou não somente avaliarmos algumas 

aplicações de atividades colaborativas com uso do aparelho celular, mas 

também idealizarmos algumas diretrizes gerais para professores que 

desejam utilizar a tecnologia em suas salas de aula. 

 Em sua primeira parte, o guia traz uma rápida revisão de autores 

que utilizam o aparelho celular em suas práticas, mostrando como 

podemos diversificar o ambiente pedagógico inserindo uma tecnologia 

que já faz parte de nosso dia a dia. Logo em seguida, apresentamos 

diretrizes gerais para a aplicação de aparelhos celulares em atividades em 

grupos discentes. Por fim, montamos algumas sugestões de aulas 

baseadas nas diretrizes indicadas e apresentamos alguns Apps que 

podem auxiliar os professores neste processo, servindo como parâmetros 

para futuras produções docentes baseadas nesta publicação. 

 Vale salientar que o tanto o Trabalho de Conclusão de Mestrado 

como o presente guia, foi realizado com apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código 

de Financiamento 001. Esperamos com este guia influenciar novos e 

antigos educadores a repensarem o uso de aparelhos celulares não 

somente como uma ferramenta de interação social, mas como uma 

ferramenta de grande potencial pedagógico.  

 

Georgeliano Ferreira Inácio e Isabel Cristina Higino Santana 

APRESENTAÇÃO 
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Ainda como discente, sempre imaginei o professor como mais um representante da 

classe trabalhista que estava naquele momento, para mim na época não tão sagrado, ganhando 

seu dinheiro, sem mostrar preocupação alguma com os frutos que estavam em suas mãos. 

Hoje, como docente, sei que existem profissionais figurativos, porém a grande maioria, com 

suas formas, seus jeitos, suas falas, demonstram não somente empenho, mas também um 

cuidado em adubar raízes que fortalecem nossa caminhada. Compreendo como é difícil ser 

um professor de escola pública, onde faltam recursos, formações, apoio, e sobram frustrações 

e cobranças, acho que foi a partir daí, que comecei a enxergar o ato de ensinar como um ato 

onde muitas vezes, devemos fazer o máximo com o mínimo.  

Quando iniciei minha graduação, pela primeira vez tive contato com tecnologias 

distantes de minha realidade, e entre elas, o aparelho celular enquanto instrumento, ganhou 

espaço, não somente como uma ferramenta de comunicação, mas um coletivo de ferramentas 

que me ajudaram a estar inserido em sociedade, e sentir isso foi excepcional. A partir deste 

primeiro encontro, e com o avanço tecnológico, percebi que a junção entre o mundo digital 

e o mundo educacional seria inevitável, em breve eles estariam em sala de aula. Realmente, 

quase 10 anos após essa conclusão, os aparelhos celulares finalmente adentraram as salas de 

aulas, estão nos bolsos e na maioria das vezes nas mãos de nossos alunos. 

 Percebo que o aparelho deve ser usado em sala de aula, negar isso, nos dias atuais é 

incoerente. Não temos computadores, não temos calculadoras, não temos dicionários para 

todos, não temos conversores de medidas, muito menos câmeras potentes disponíveis para 

nossas escolas públicas, entretanto, temos aparelhos celulares que carregam todas essas 

funções. Eles devem ser utilizados, porém com controle e estratégias que evitem o tumulto e 

a dispersão. Vamos fazer o máximo com o que nos é ofertado?  

 

 

 

 

CONTEXTUALIZANDO 
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Após quatro décadas desde os primeiros contatos tecnológicos em ambiente 

pedagógico, muitos educadores ainda apresentam receio em aplicá-las em sala de aula. 

Problemas como falta de estrutura, falta de conhecimento prévio e falta de tempo são 

elencados por docentes como empecilho para a utilização de tecnologias no ambiente escolar 

(ZAMPIERI; JAVORANI; 2018. p.392), ficando evidente a importância de formações para 

esses educadores, voltadas a prática de tecnologias e debate sobre a implantação no ambiente 

escolar. 

Do mesmo modo que o computador evoluiu ao longo do tempo para uma ferramenta 

mais compacta e funcional, outras ferramentas tecnológicas também tiveram seus 

melhoramentos ao longo do século XXI, como as ferramentas portáteis de informação e 

comunicação, melhoramentos que permitiram principalmente diferentes olhares 

pedagógicos. Mesmo mostrando-se presente em nosso cotidiano, a aplicação de celulares no 

ambiente escolar ainda é centro de discussões. Bento e Cavalcante (2013) em seu trabalho, 

entrevistaram professores sobre a permissão do uso do celular em sala de aula, e a maioria 

mostrou-se contra a ferramenta, pois a mesma atrapalharia a concentração dos alunos nas 

aulas, não percebiam a relação didática do aparelho e que salas numerosas poderiam sair do 

controle, porém, os professores que permitiam o uso em sala afirmaram que utilizavam o 

tradutor, calculadora, produção de músicas, vídeos e fotografias para aprimorar os conteúdos 

aplicados, evidenciando a funcionalidade do aparelho no ambiente escolar (BENTO e 

CAVALCANTE, 2013), trazendo a tona o grande impasse que existe entre diferentes 

educadores sobre o uso ou não do aparelho celular em sala de aula. 

Discorrendo sobre a importância do uso do celular no ambiente escolar, Monteiro 

(2016), entende que, 

É preciso, portanto, discutir e fazer uso, no espaço escolar, não só dos computadores, 

aparelhos de TV e rádio, mas também dos aparelhos celulares nos seus diversos 

suportes, os jogos eletrônicos, a internet e tudo mais que permeia o cotidiano e 

influencia as identidades contemporâneas. Essa discussão nos aponta ainda para a 

necessidade de trocas e discussões das práticas pedagógicas dos professores no 

contexto sócio-cultural no qual se insere o diálogo entre escola e a mídia. 

(MONTEIRO, 2016, p.14) 

 

REVISANDO 
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Com o desenvolvimento e ascensão de novas tecnologias, inúmeras funções passaram 

a estar acessíveis a todos aqueles que portam celulares em seus bolsos, deste modo, também 

compondo uma nova perspectiva em sala de aula. Dentre estas funcionalidades, inicialmente 

podemos destacar o Podcast, que surgiu como uma ferramenta importante para uma 

sociedade cada vez mais globalizada e dinâmica, onde a correria do dia a dia impossibilita o 

acesso à informação, e cada instante tornou-se essencial para a aquisição do conhecimento.  

 Apresentado e conceituado por Bottentuit Junior & Coutinho (2007) como um 

resultante da soma das palavras Ipod (aparelho que reproduz áudio/vídeo) e Broadcast 

(método de transmissão de dados), o Podcast é uma página, site ou local onde arquivos de 

áudio são disponibilizados para carregamento, possibilitando que os ouvintes ou público 

destinado aquela produção possa usufruir do arquivo a qualquer momento e em qualquer 

lugar, sendo utilizado atualmente em diferentes segmentos, inclusive o educacional. Neste 

contexto, os autores apontam o Podcast como uma tecnologia extremamente potente e que 

pode ser utilizada no processo de ensino e aprendizagem tanto nos formatos a distância ou 

como complemento ao ensino presencial, possibilitando ao professor disponibilizar materiais 

didáticos, documentários, entrevistas em formato de áudio e que podem ser ouvidos pelos 

discentes a qualquer instante (BOTTENTUIT JUNIOR e COUTINHO, 2007).  

Caracterizado por episódios curtos, favorecendo a concentração do ouvinte e o 

pequeno tamanho de armazenamento, característica importante quando mencionamos o uso 

de smartphones que possuem pouco espaço para armazenamento de arquivos, a produção de 

Podcasts mostra potencial para compor o cotidiano discente, levando o aluno a ter um maior 

contato com assuntos pertinentes para seu desempenho escolar, conteúdos estes que 

tradicionalmente são vistos somente nas poucas horas que os alunos se fazem presentes na 

sala de aula.  Apontando algumas outras vantagens do uso de Podcasts no ambiente escolar, 

Bottentuit Junior & Coutinho (2007) indicam que é um recurso que ajuda nos diferentes 

ritmos de aprendizagem dos alunos, pois os mesmos podem reproduzir o mesmo episódio 

quantas vezes necessitar, buscando compreender melhor o conteúdo exposto, e que 

estimulados a gravar os episódios podem aprender muito mais, pois terão um maior zelo em 

preparar um bom texto e disponibilizar um material correto e coerente para os colegas. Os 

autores ainda ressaltam que a ato de falar e ouvir constitui uma atividade de aprendizagem 

mais significativa do que o ato de ler, desta feita podemos caracterizar o Podcast como uma 

ferramenta essencial para uma realidade escolar mais interacional e mais próxima aos 

objetivos de um desenvolvimento integral e social. 
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Não distante das exclusivas produções de áudio que os Podcasts demandam, as mídias 

audiovisuais também ganham espaço no cotidiano escolar como instrumentos de uma prática 

social cada vez mais comum que é a produção de conteúdo para as diferentes redes sociais. 

Conceituada por Barral (2012) como um produto que combina som e imagem, as mídias 

audiovisuais e os potentes smartphones atuais, permitem que seus usuários possam captar 

diferentes visões de mundo, e ir muito além das paredes de sala de aula, possibilitando um 

intercâmbio de conhecimento e experiências entre o que está acontecendo fora e dentro do 

ambiente escolar.  

Nesta mesma perspectiva e apresentando uma proposta de minicurso voltada ao uso 

do Smartphone para fins educacionais relacionados a um projeto de pesquisa da Universidade 

Federal da Paraíba, Freitas (2016) propõe a ideia de implementação das tecnologias e 

principalmente a produção de vídeos com aparelhos celulares como uma ferramenta que 

corresponda às expectativas de uma educação do novo milênio e que ao mesmo tempo 

desenvolva as competências socioemocionais dos alunos estimulando a autonomia e a 

construção de um conhecimento realmente significativo. Mostrando também a importância 

que a produção audiovisual possui na compreensão de conteúdos já estabelecidos, Bastos, 

Rezende filho e Pastor (2013), apresentam os resultados colhidos frente à produções 

audiovisuais universitárias voltadas ao ensino de Biologia, onde alunos de uma universidade 

do estado do Rio de Janeiro prepararam diferentes vídeos relacionados à fisiologia humana 

voltados para adolescentes contidos na faixa etária de 15 a 18 anos. Através das produções e 

discussões dos autores percebemos que ao usar as mídias audiovisuais podemos atingir 

diversos públicos, transmitindo conhecimentos importantes para a manutenção da saúde e o 

convívio social, além de proporcionar diferentes reflexões.  

Percepções similares podem também ser observadas em Fazenda (2015). A autora em 

seu relato sobre a experiência de produção audiovisual com alunos de terceiro ano do ensino 

médio voltados a disciplina de biologia, especificamente para a área de genética, afirma que 

os alunos participantes do trabalho puderam assimilar os conteúdos trabalhados em genética 

dentro de sua realidade, e que a metodologia facilitou a aprendizagem, mostrando que 

metodologias onde o estudante passa a ser protagonista de sua aprendizagem podem ser 

significativas. A autora ainda relata que foi possível também observar o aumento da 

participação dos alunos, envolvimento e empolgação na realização das tarefas, promovendo 

a autonomia e permitindo que todos os alunos participassem e contribuíssem de alguma 

forma. Por fim, a autora apresenta uma conclusão que aparentemente está presente nos 
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principais trabalhos envolvendo a produção de mídias audiovisuais voltadas a educação, que 

uma aprendizagem significativa e crítica de conteúdos pode ser alcançada a partir desta 

nuance de uso dos aparelhos celulares. 

Fugindo um pouco das produções com aparelhos celulares que utilizam somente 

áudio ou áudio/vídeo, também podemos perceber o celular como uma ferramenta que 

possibilita expressar ideias e opiniões por meio de imagens. Como podemos perceber, 

comunicar-se é uma característica marcante de nossa vivência humana, e nunca foi tão fácil 

exercê-la. Diversas ferramentas foram criadas ao longo da história para que pudéssemos 

ampliar nossas fronteiras de comunicação, desde telégrafos, até os mais potentes 

computadores, e hoje, podemos destacar, principalmente com o advento da popularização 

dos aparelhos celulares e a internet, as mais variadas redes sociais, que possibilitam estarmos 

em contato com pessoas de diversos locais do mundo.  

A utilização de imagens para a exposição de fatos e ideias, sempre se caracterizou 

como um meio de interação social, estando presentes em diversas culturas e em diversas 

épocas. Pinturas rupestres já expressavam nosso imaginário muito antes da formação da 

sociedade como conhecemos hoje, e mesmo com a grande diversidade tecnológica e, 

portanto, diversidade de comunicação, a interação através de Memes figurativos tornou-se 

uma forma de linguagem tecnológica social bastante empregada atualmente, e por que não 

utiliza-la em um ambiente educacional? Mesmo que o campo investigativo sobre as 

potencialidades dos memes na educação seja ainda um espaço a ser explorado, algumas 

recentes produções acadêmicas discutem o tema, autores como Felcher e Folmer (2018), 

Marti, Costa e Miranda (2019), Oliveira, Porto e Alves (2019), Souza (2019) e Orsini (2019) 

representam uma nova geração de professores e pesquisadores que desejam dialogar como 

esta ferramenta tão presente em nosso dia a dia social, e de que forma ela poderá ser 

empregada em nossas salas de aula em um futuro não tão distante. 

Folcher e Folmer (2018) apontam uma importante característica do trabalho com 

memes, de que seu emprego exige um poder interpretativo, o que nos leva a inferir que outras 

áreas de conhecimento possam valer-se dos memes em suas propostas curriculares, além 

disso os autores também destacam que o ato de criar os memes ainda exigem o domínio do 

conteúdo abordado e criatividade, conceitos fundamentais para qualquer área educacional. 

Ao também abordar os memes voltados ao ensino de matemática, Gonçalves (2016) cita 

outros potenciais pedagógicos deste meio interacional, podendo ser empregados como 

enunciados de questões, alimentando discussões pedagógicas e memorização de conceitos, 
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constatando que a ferramenta pode ser desvinculada dos fins humorísticos, trazendo 

informações importantes ligadas a área de conhecimento e estimulando o leitor a resolver 

problemas. 

Também mencionando semelhantes potencialidades dos Memes na educação, Sousa, 

Lima e Oliveira (2017) citam que os alunos ao manipularem e produzirem diferentes Memes, 

podem exercitar além da interpretação de textos, interpretação de imagens e contextos, 

utilizando seus conhecimentos e experiências socioculturais exercitando também o lado 

criativo, aplicando suas diferentes habilidades digitais na edição de imagens, utilizando assim 

uma nova dinâmica que foge do padrão de ensino convencional. 

Mesmo com os citados benefícios pedagógicas do aparelho celular, é inegável sua 

atribuição ao entretenimento. Ferramentas aqui já citadas tais como as redes sociais permitem 

que seus usuários possam interagir com outros pessoas ao reder do mundo, aplicativos 

permitem o usuário navegar no amplo universo que a internet disponibiliza, e diferentes jogos 

eletrônicos permitem a contraposição aos momentos de tédio que podemos enfrentar 

diariamente. Todas essas ferramentas são usadas constantemente e se disseminam justamente 

pela capacidade que as mesmas possuem em entreter seu público alvo, porém outros 

benefícios podem ser detectados frente aos seus usos. Os jogos, principalmente os 

eletrônicos, vem ganhando espaço nas pesquisas acadêmicas e aplicações em sala de aula. 

Pensados anteriormente como ferramentas voltadas para a socialização e para estreitar laços 

coletivos (BOHM, 2015), os jogos passaram a ser compreendidos como um meio de 

aprendizado interativo, e que podem ser utilizados por todos os profissionais da área da 

educação.  

Denominando os jogos digitais aplicados ao contexto educacional, como jogos 

educacionais ou educativos, jogos de aprendizagem ou jogos sérios, Savi e Ulbricht (2008) 

apresentam alguns benefícios que os jogos podem trazer para o processo de ensino e 

aprendizagem, tais como o efeito motivador e facilitador do aprendizado, auxilio no 

desenvolvimento de habilidade cognitivas, potencializador do aprendizado por descoberta, 

local de experiências com novas identidades, agentes de socialização e promotores da 

coordenação motora, benefícios esses que podem ser utilizados em sala de aula, mas que 

ainda são ignorados por alguns professores. Direcionando nossos olhares especificamente 

para os jogos eletrônicos de celulares, que nos últimos anos tornaram-se ainda mais 

acessíveis à medida que novos e mais potentes aparelhos surgiam no mercado, sua 

portabilidade e, portanto, facilidade de alcançarem diferentes usuários, propiciaram a pessoas 
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que nunca tiveram contato com jogos eletrônicos, passassem a usufruir desta ferramenta, 

exercitando o raciocínio lógico, e suas habilidades perceptivas e motoras (SILVA et 

al.,2016). 

Dentre os muitos jogos digitais que podemos utilizar em sala de aula, podemos citar 

o jogo denominado Kahoot. O aplicativo voltado para dispositivos digitais, tanto móveis 

como também para computadores de mesa, se encontra disponível gratuitamente no endereço 

eletrônico https://getkahoot.com/, e consiste num sistema interativo e online de resposta, que 

apresenta três atividades possíveis: Debate, Sondagem e Quiz (GUIMARÃES, 2015). O jogo 

é bem intuitivo e não necessita de nenhuma instalação prévia, ideal para ambientes 

educacionais onde o tempo geralmente é limitado para a realização de atividades mais 

elaboradas. Diversos trabalhos descrevem as potencialidades presentes no aplicativo Kahoot 

e suas experiencias frente as suas aplicações em ambiente pedagógico relacionados a 

diferentes disciplinas. Desenvolvendo seu estudo em uma turma de terceiro ano do Ensino 

Médio de uma escola metropolitana de Fortaleza, Cavalcante, Sales e Silva (2018) abordaram 

assuntos relacionados a disciplina de Física através do aplicativo. Mesmo os alunos 

apontando que não conheciam a ferramenta até o momento da aplicação, mostraram-se 

envolvidos, participantes ativos durante o decorrer da atividade. Os autores também 

destacam a motivação e o potencial avaliativo que o aplicativo disponibiliza ao professor, 

pois ao final das atividades é disponibilizado um relatório completo, com o desempenho 

individual de cada aluno, possibilitando uma avaliação rápida, objetiva e eficaz. 

 Também buscando investigar as contribuições do Kahoot como uma ferramenta de 

aprendizagem ativa, Silva et al. (2018) citam uma aplicação do jogo em uma turma do 4º 

semestre do curso técnico integrado em Química do Ensino Médio do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), onde obtiveram resultados semelhantes 

aos já expostos aqui sobre a utilização do aplicativo em sala de aula, tais como uma maior 

motivação, prazer e diversão dos alunos durante o processo de ensino e aprendizagem, 

Durante a aplicação do jogo, cada questão apresenta um tempo específico, e que pode ser 

alterado pelo professor, onde o aluno terá que administra-lo da melhor forma possível, de 

modo que aponte a resposta correta antes do tempo acabar. Essa dinâmica, segundo os autores 

pode ajudar também os alunos a administrarem situações em suas vidas onde o tempo é 

escasso, principalmente em vestibulares e testes externos onde um tempo é determinado para 

a realização da prova. Além disso, foi percebido uma relação colaborativa entre os alunos 

participantes, onde cada aluno procurou dar suas contribuições ao discutir com seus colegas 

https://getkahoot.com/
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sobre as questões erradas, mostrando que jogos como o Kahoot podem favorecer tanto a 

interação dos discente com o conteúdo, como a colaboração entre os próprios alunos. 
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A partir das inúmeras funcionalidades levantadas por diferentes autores e 

principalmente nossas aplicações em sala de aula, abordando o uso de celulares na produção 

de Podcasts, Vídeos, Memes e interações com o Jogo Kahoot, elaboramos sete (7) 

orientações gerais para professores que desejam utilizar o aparelho celular em suas práticas 

de sala de aula, pensando sempre em proporcionar uma maior interação e colaboração entre 

os estudantes, sem perder o caráter interativo e divertido que nossos discentes tanto prezam, 

além do instrutivo. 

 

 

 

▪ Deve-se levantar inicialmente quantos e quais aparelhos celulares os 

alunos possuem.  

 

 Por mais que o celular faça parte de nosso cotidiano, algumas realidades 

brasileiras podem não compartilhar da mesma visão. A tecnologia está presente, porém não 

devemos generalizar, alguns discentes 

podem não possuir aparelhos, e você deve 

tratar isso como normal, principalmente 

na frente dos demais alunos. Além de 

levantar a quantidade de alunos que 

possuem a ferramenta, é importante que 

você também perceba quais ferramentas 

esse aparelho pode suportar. Algumas 

atividades com uso do aparelho celular 

necessitam de instalação de aplicativos ou 

necessitam de reprodutores de áudio e 

câmeras potentes, que na maioria das 

vezes estão presentes somente em 

celulares mais modernos.  

ORIENTAÇÕES GERAIS 

APARELHOS PRESENTES EM SALA DE AULA 
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Após este levantamento, mãos à obra! Você pode pensar em atividades que envolvam 

todos os alunos e a tecnologia disponível. Atividades em grupo podem ser uma solução, por 

utilizar menos aparelhos e proporcionar uma maior colaboração, tanto entre alunos mais 

habilidosos com o manuseio do celular e aqueles que nunca utilizaram a ferramenta, como 

entre alunos com diferentes níveis de aprendizado. 

 

 

 

 

▪ Ao propor uma atividade com o aparelho celular, deve-se disponibilizar 

fontes de pesquisa para que os alunos possam consultar modelos do que se 

deseja produzir.  

 

 

   Qualquer atividade proposta com uso do aparelho celular onde os alunos deverão 

produzir algum material deve ser precedida de uma apresentação de modelos similares ao 

desejado. Vale destacar que ter um modelo a seguir não quer dizer que todas as produções serão 

uma cópia do que foi exibido, mas que uma orientação geral foi apresentada, levando aqueles 

alunos que nunca tiveram ou pouco tiveram contato com o formato de produção possam ter uma 

inspiração para criarem suas próprias roupagens.  

  

APRESENTANDO MODELOS 
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▪ As atividades propostas com uso do aparelho celular devem ser curtas, 

realizadas em poucas aulas ou poucos encontros na própria escola. 

 

 O que percebemos em nossas aplicações com uso do aparelho celular, é que, 

atividades muito longas com esta ferramenta, que se estendem por muitas semanas 

(encontros, aulas, períodos) podem não ser tão proveitosas.  

A dispersão é inevitável, muitos alunos podem não trabalhar 

colaborativamente durante este período, e se as atividades 

forem direcionadas para serem realizadas em domicílio 

podem não sair como o imaginado, bem distante do objetivo 

idealizado pelo professor. Outro problemática que pode 

também ser evidenciada é que nem todos os alunos possuem 

o aparelho celular e podem morar longe um dos outros, 

acarretando a não participação de alguns e a sobrecarga de 

responsabilidades sobre os outros integrantes do grupo, 

portanto, pense em atividades curtas e que possam ser 

realizadas na própria escola, possibilitando o 

acompanhamento e auxílio do professor e a interação de 

todos os integrantes da equipe com o aparelho celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES CURTAS 
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▪ Para atividades que necessitam de locais silenciosos para gravações, o 

professor deve reservar previamente uma sala ou disponibilizar local 

adequado na escola. 

 

Algumas atividades com uso do celular que envolvam a captação de áudio e vídeo 

necessitam de um local silencioso para sua gravação. Locais barulhentos podem prejudicar a 

qualidade da mídia produzida, além de influenciar na concentração dos discentes, tornando 

a atividade muito mais dificultosa. Muitas escolas podem não possuir salas que permitam 

gravações, porém algumas instituições têm laboratórios de informática ou bibliotecas que 

podem servir momentaneamente para produção das mídias. Portanto, torna-se imprescindível 

que o professor identifique e reserve previamente aquele ambiente para a realização de sua 

atividade, sem prejudicar ou interferir na rotina escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAVANDO EM SILÊNCIO 



108 
 

 

 

▪ Produções de áudio ou audiovisuais devem ser pensadas inicialmente 

através de roteiros previamente discutidos. 

 

Produções audiovisuais necessitam seguir um roteiro pré-estabelecido, facilitando as 

gravações, interações e delegações de atividades. É interessante que o professor antes de 

qualquer atividade de produção midiática, proponha uma discussão entre os discentes 

envolvidos sobre como melhor proceder a gravação, e que proponha também que os 

alunos anotem suas ideias, colocando-as em ordem cronológica de realização para que 

possam melhor efetivar suas ações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUZINDO ROTEIROS 
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▪ Ao trabalhar edições de imagens, áudios ou vídeos, o professor deve 

apresentar aos alunos programas ou aplicativos de edição. 

 

 

Alguns alunos podem não ter familiaridade com editores de imagens e mídias de áudio e 

vídeo. Mesmo que nossos alunos tenham facilidade em interagir com suas redes sociais, 

programas mais sofisticados de edição de mídias podem não estar ao alcance de todos os 

alunos, vale a pena o professor gastar alguns minutos para apresentar alguns programas de 

edição que facilitem o trabalho dos discentes, possibilitando produções mais elaboradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTANDO EDITORES 
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▪ Atividades com uso da internet disponibilizada no ambiente escolar 

devem ser testadas previamente a aplicação, possibilitando ajustes ou até 

mesmo substituições. 

 

 Algumas atividades que necessitam do uso de internet devem ser testadas previamente. 

Ao utilizar redes de internet da própria escola, é importante que o professor perceba se a 

mesma pode sustentar a atividade proposta com todos os celulares pensados, e em caso 

negativo, possa pensar em alternativas, tais como usar dados móveis que podem ser 

compartilhados com os alunos ou substituir a ação por outra atividade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTANDO À INTERNET 



111 
 

 

 

 As sugestões de aulas aqui apresentadas foram baseadas em nossas diferentes 

aplicações com uso do aparelho celular apresentadas na dissertação de mestrado intitulada: 

Smartphone como ferramenta potencializadora de atividades em grupo no ensino de biologia 

– um estudo de caso, apresentada ao PROFBIO (Mestrado Profissional em Ensino de 

Biologia em Rede Nacional), defendida no ano de 2020. Nossas aplicações envolveram a 

produção de Podcasts, Vídeos, Memes educativos, além de uma experiência frente ao jogo 

interativo Kahoot, todas essas modalidades envolvendo o uso de aparelhos celulares dos 

próprios discentes em interações colaborativas grupais que buscavam trabalhar o conteúdo 

de Reprodução, assunto abordado em nosso contexto, no primeiro ano do Ensino Médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELOS DE AULAS 
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• A primeira ação que deve ser feita é o levantamento de quais 

e quantos aparelhos celulares podem ser utilizados em sala de 

aula. Este levantamento deve ser feito muito antes deste 

encontro, evitando falhas e à não execução da aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Construir Podcasts informativos que possam educar e informar 

seus ouvintes quanto ao uso de preservativos. 

• Compreender o importante papel dos métodos contraceptivos 

contra as infecções sexualmente transmissíveis e gravidez 

indesejada. 

• Conhecer as principais IST, suas formas de transmissão, sintomas 

e tratamentos. 

1º ano do Ensino Médio 

Objetivos 

Duração 

Assunto Métodos contraceptivos e 

IST 

Materiais 

Público 

Alvo 

• Celulares 

• Livro didático 

• Folhas A4 

• Notebook 

• Datashow 

• Caixa de Som 

Procedimento 

4 h/a (200 minutos) 

 

AULA 1 – Podcasts informativos e IST 

APARELHOS PRESENTES EM SALA 

DE AULA 

 

1º ano do Ensino Médio 
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• Ao iniciar a aula o professor deve apresentar de imediato os objetivos 

pensados para o momento, deixando claro para os alunos o que 

pretende ser feito e de como será realizado. Aproveitando, o 

professor pode fazer um rápido apanhado com seus alunos sobre os 

conteúdos relacionados à aula, relembrando os principais métodos 

contraceptivos que os alunos já conhecem, como são utilizados e a 

eficácia. (5’) 

 

• Após está rápida revisão, o professor deve organizar a turma em 

grupos. Uma sugestão é indicar líderes de grupos que já possuem 

familiaridade com a produção de mídias/uso do celular e estes em 

revezamento irão escolhendo os outros integrantes de sua equipe, 

evitando possíveis conflitos entre os discentes e possibilitando sua 

autonomia. (15’) 

 

● Com os grupos formados, o professor pode disponibilizar 

computadores ou notebooks para que os alunos possam buscar 

conhecer diferentes Podcasts que tratam sobre temas relacionados a 

saúde, informação e entretenimento, tornando os alunos 

familiarizados com o formato de mídia. Após a reprodução dos 

Podcasts, o professor pode delegar aos grupos a missão de produzir 

curtos podcasts informativos e educativos relacionados aos temas: 

IST, Métodos contraceptivos e Gravidez na adolescência, ficando a 

critério de cada grupo utilizar um ou todos os temas propostos. (10’) 

 

• Antes de iniciar as produções é imprescindível que o professor 

oriente os grupos sobre a produção e discussão de um roteiro de 

gravação, onde os alunos deverão enumerar suas ações, assuntos a 

serem abordados e de como irão proceder. Este é o momento da 

criatividade rolar solta, por isso o professor deve circular por todos 

os grupos, dando sugestões e auxiliando seus discentes. Torna-se 

importante também que o professor indique algum material de apoio 

para a produção, onde os alunos possam pesquisar e basear suas falas 

na produção midiática que desejam fazer. (70’) 

PRODUZINDO ROTEIROS 
 

APRESENTANDO MODELOS 
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• Após a montagem do roteiro é hora de iniciar as gravações. 

O professor deve disponibilizar um local adequado na 

própria escola para a gravação dos áudios e auxiliar os alunos 

durante a edição e montagem de seu material. (60’) 

 

• Por fim, após todas as gravações e edições, uma seção de 

exibição dos Podcast discentes pode ser montada. Ao exibir 

cada produção o professor pode abrir espaço para fazer 

considerações e dialogar com as diferentes opiniões dos 

discentes sobre os temas abordados. (40’) 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTANDO EDITORES 

 

GRAVANDO EM SILÊNCIO 
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•   A primeira ação que deve ser feita é o levantamento de quais 

e quantos aparelhos celulares podem ser utilizados em sala de 

aula. Este levantamento deve ser feito muito antes deste 

encontro, evitando falhas e à não execução da aula. 

 

1º ano do Ensino Médio 

APARELHOS PRESENTES EM SALA 

DE AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Construir Vídeos informativos que possam educar e informar seus 

ouvintes quanto ao uso de preservativos.  

• Compreender o importante papel dos métodos contraceptivos 

contra as infecções sexualmente transmissíveis e gravidez 

indesejada. 

• Conhecer as principais IST, suas formas de transmissão, sintomas 

e tratamentos. 

Duração 

Assunto Métodos contraceptivos e 

IST 

Objetivos 

Materiais 

Público 

Alvo 

• Celulares 

• Material didático 

• Folhas A4 

• Datashow 

• Caixa de Som 

Procedimento 

4 h/a (200 minutos) 

 

AULA 2 – Produzindo vídeos Informativos 

1º ano do Ensino Médio 
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• Ao iniciar a aula o professor deve apresentar de imediato os objetivos 

pensados para o momento, deixando claro para os alunos o que 

pretende ser feito e de como será realizado. Aproveitando, o 

professor pode fazer um rápido apanhado com seus alunos sobre os 

conteúdos relacionados à aula, relembrando os principais métodos 

contraceptivos que os alunos já conhecem, como são utilizados e a 

eficácia. (5’) 

 

• Após está rápida revisão, o professor deve organizar a turma em 

grupos. Uma sugestão é indicar líderes de grupos que já possuem 

familiaridade com a produção de mídias/uso do celular e estes em 

revezamento irão escolhendo os outros integrantes de sua equipe, 

evitando possíveis conflitos entre os discentes e possibilitando sua 

autonomia. (15’) 

 

•  Com os grupos formados, o professor pode disponibilizar meios 

para que os alunos possam buscar diferentes Vídeos que tratam sobre 

temas relacionados à saúde, informação e entretenimento, tornando 

os alunos familiarizados com o formato de mídia. Após a reprodução 

das mídias, o professor direciona aos grupos a missão de produzir 

curtos vídeos informativos e educativos relacionados aos temas: IST, 

Métodos contraceptivos e Gravidez na adolescência, ficando a 

critério de cada grupo utilizar um ou todos os temas propostos. (10’) 

 

• Antes de iniciar as produções é imprescindível que o professor 

oriente os grupos sobre a produção e discussão de um roteiro de 

gravação, onde os alunos deverão enumerar suas ações, assuntos a 

serem abordados e de como irão proceder. Este é o momento da 

criatividade rolar solta, por isso o professor deve circular por todos 

os grupos, dando sugestões e auxiliando seus discentes. Torna-se 

importante também que o professor indique algum material de apoio 

para a produção, onde os alunos possam pesquisar e basear suas falas 

na produção midiática que desejam fazer. (70’) 

 

 

PRODUZINDO ROTEIROS 
 

APRESENTANDO MODELOS 
 

 



117 
 

• Após a montagem do roteiro é hora de iniciar as gravações. 

O professor deve disponibilizar um local adequado na 

própria escola para a gravação e auxiliar os alunos durante a 

edição e montagem de seu material. (60’) 

 

• Por fim, após todas as gravações e edições, uma seção de 

cinema pode ser montada. Ao exibir cada produção o 

professor pode abrir espaço para fazer considerações e 

dialogar com as diferentes opiniões dos discentes sobre os 

temas abordados. (40’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTANDO EDITORES 

 

GRAVANDO EM SILÊNCIO 
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• A primeira ação que deve ser feita é o levantamento de quais 

e quantos aparelhos celulares podem ser utilizados em sala de 

aula. Este levantamento deve ser feito muito antes deste 

encontro, evitando falhas e à não execução da aula. 

 

APARELHOS PRESENTES EM SALA 

DE AULA 

1º ano do Ensino Médio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Construir diferentes memes interativos que abordem a temática 

Reprodução Humana. 

• Exercitar conhecimentos adquiridos sobre o sistema reprodutor 

masculino e feminino. 

• Conhecer os principais métodos contraceptivos e IST, bem como 

suas formas de transmissão, sintomas e tratamentos. 

Duração 

Assunto Reprodução Humana 

contraceptivos e IST 

Objetivos 

Materiais 

Público 
Alvo 

• Celulares 

• Livro didático 

• Folhas A4 

• Datashow 

Procedimento 

3 h/a (150 minutos) 

 

 

AULA 3 – Produzindo Memes 

1º ano do Ensino Médio 
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• Ao iniciar a aula o professor deve apresentar de imediato os objetivos 

pensados para o momento, deixando claro para os alunos o que 

pretende ser feito e de como será realizado. Aproveitando, o 

professor pode fazer um rápido apanhado com seus alunos sobre os 

conteúdos relacionados à aula. (15’) 

 

• Após está rápida revisão, o professor deve organizar a turma em 

grupos. Uma sugestão é indicar líderes de grupos que já 

possuem familiaridade com a produção de mídias/uso do celular 

e estes em revezamento irão escolhendo os outros integrantes de 

sua equipe, evitando possíveis conflitos entre os discentes e 

possibilitando sua autonomia. (15’) 

 

• Com os grupos formados, o professor pode exibir diferentes 

memes educativos que tratam sobre temas relacionados a disciplina 

de Biologia, tornando os alunos familiarizados com o formato de 

mídia. Após a exibição dos memes, o professor delegará aos grupos 

a missão de produzir memes educativos relacionados aos temas: 

Sistema Reprodutor Masculino, Sistema Reprodutor Feminino, 

Métodos contraceptivos e IST, ficando a critério de cada grupo 

utilizar um ou todos os temas propostos. (10’) 

 

• Este é o momento de a criatividade rolar solta, por isso o professor 

deve circular por todos os grupos, dando sugestões e auxiliando seus 

discentes. Torna-se importante também que o professor indique 

algum material de apoio para a produção, onde os alunos possam 

pesquisar e pensar no que desejam fazer. O professor deve também 

auxiliar os alunos durante a edição e montagem de seu material, 

apresentando editores de imagens que possam ser utilizados pelos 

celulares discentes. (60’) 

 

•  Por fim, após todas as edições, uma seção de exibição dos memes 

produzidos pode ser montada. Ao exibir cada produção o professor 

pode abrir espaço para fazer considerações e dialogar com as 

diferentes opiniões dos discentes sobre os temas abordados. (50’) 

APRESENTANDO EDITORES 

 

 

APRESENTANDO MODELOS 
 

 

 



120 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A primeira ação que deve ser feita é o levantamento de quais 

e quantos aparelhos celulares podem ser utilizados em sala de 

aula. Este levantamento deve ser feito muito antes deste 

encontro, evitando falhas e à não execução da aula. 

 

 

1º ano do Ensino Médio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Exercitar conhecimentos adquiridos sobre o sistema reprodutor 
masculino,  feminino, métodos contraceptivos e IST com o jogo 

Kahoot. 

Reprodução Humana 

contraceptivos e IST 

Público 

Alvo 

AULA 4 – Estudando Reprodução Humana 

com o Jogo Kahoot 

1º ano do Ensino Médio 

Duração 

Assunto 

Objetivos 

Materiais • Celulares 

• Material didático 

• Folhas A4 

• Datashow 

Procedimento 

4 h/a (200 minutos) 

 

APARELHOS PRESENTES EM SALA 

DE AULA 
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• Ao iniciar a aula o professor deve apresentar de imediato os objetivos 

pensados para o momento, deixando claro para os alunos o que 

pretende ser feito e de como será realizado. Aproveitando, o 

professor pode fazer um rápido apanhado com seus alunos sobre 

os conteúdos relacionados à aula. (15’) 

 

• Após está rápida revisão, o professor deve organizar a turma em 

grupos. Uma sugestão é indicar líderes de grupos que já 

possuem familiaridade com a produção de mídias/uso do celular 

e estes em revezamento irão escolhendo os outros integrantes de 

sua equipe, evitando possíveis conflitos entre os discentes e 

possibilitando sua autonomia. (15’) 

 

• Com os grupos formados, o professor deve exibir o jogo Kahoot 

e sua jogabilidade, jogando uma partida com toda a turma. 

Torna-se interessante que as questões aplicadas tenham relação 

com conteúdos já estudados pelos alunos, onde os mesmos 

possam interagir com o formato do jogo e revisar assuntos já 

abordados. (45’) 

 

• Após a exibição do jogo e de como ele funciona, o professor 

delegará que cada grupo produza uma lista de questões 

relacionadas aos temas: Sistema Reprodutor Masculino, Sistema 

Reprodutor Feminino, Métodos contraceptivos e IST, que mais 

tarde serão inseridos no jogo Kahoot. Este é o momento de a 

criatividade rolar solta, por isso o professor deve circular por 

todos os grupos, dando sugestões e auxiliando seus discentes. 

Torna-se importante também que o professor indique algum 

material de apoio para a elaboração das questões. (35’) 

 

• Após a elaboração das questões, o professor deve auxiliar cada 

grupo a montar suas questões e inseri-las no Kahoot, de forma que 

cada equipe possua sua própria partida disponível. (40’) 

 

APRESENTANDO EDITORES 
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•  Por fim, após toda a produção, cada equipe irá coordenar uma partida 

com o Jogo Kahoot com toda a classe, desta forma possibilitando que 

os alunos envolvidos possam interagir com todas as listas de questões 

produzidas. Durante as partidas o professor pode abrir espaço para 

fazer considerações sobre cada pergunta e dialogar com as diferentes 

opiniões dos discentes sobre os temas abordados. (50’) 
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 Apps ou Aplicativos, são softwares destinados a um tipo específico de plataforma, 

composta de um sistema operacional e uma linguagem de programação (SILVA e SANTOS, 

2014). Atualmente, existem diversas plataformas para os aparelhos celulares, tai como 

Android, IOS, e Windows Phone, que utilizam de linguagens diferentes para a produção de 

seus aplicativos (MONTAN e SANTOS, 2018). Destas citadas podemos destacar a 

plataforma Android como o sistema operacional mais utilizado no mundo (FAUSTINO, 

CALAZANS e LIMA, 2017), e presente na maioria dos aparelhos celulares que investigamos 

durante nossa pesquisa. Portanto, a lista a seguir apresenta alguns aplicativos para celular 

Android que podem ser utilizados em produções relacionadas a produção de Podcast, Vídeos, 

Memes e interações com Quizzes, no caso o aplicativo Kahoot. Bom uso! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÕES DE APPS 

O Google Podcasts permite você 

encontrar e ouvir grátis Podcasts 

preferidos, ver recomendações e 

gerenciar sua atividade de acesso. 

Para quem deseja explorar os 

diversos Podcasts existentes é uma 

boa ferramenta. 

O Spreaker Studio é um aplicativo de 

criação de podcasts que te permite 

gravar, publicar, distribuir e analisar 

o seu podcast quando e de onde 

quiser, de um jeito fácil. As 

funcionalidades garantem 

praticidade na ponta dos dedos e são 

perfeitas para quem quer fazer um 

podcast de qualquer lugar. 
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O Anchor é uma maneira fácil de 

fazer podcasts. Você pode criar seu 

próprio podcast, salvar os episódios 

on-line, distribuir nas suas 

plataformas de stream favoritas e 

aumentar seu alcance – tudo isso de 

graça e também pelo celular ou 

tablet. 

O aplicativo Criar meme ajudará você 

a adicionar seu texto a memes, 

permitindo a criatividade rolar solta. 

Permite você explorar memes 

criados em tempo real e adicioná-los 

a sua produção. 

 

O Meme Generator é um aplicativo 

que permite você criar Memes a 

partir de centenas de modelos 

apresentados. Além de conhecer 

diferentes memes usados no mundo, 

o aplicativo permite você utilizar 

suas próprias imagens na criação de 

Memes personalizados.  

O Memasik é um aplicativo gratuito e 

aberto com o objetivo de criar e 

editar memes divertidos. Esse 

aplicativo permite criar memes com 

texto/figurinhas/emojis e mergulhar 

em uma comunidade onde você 

pode encontrar publicações, votos e 

conversas entre os melhores 

criadores de memes. 
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O VivaVideo é um aplicativo com 

todos os recursos de edição de vídeo: 

cortar, aparar, mesclar vídeo, editar 

vídeo com música, editar vídeo para 

o youtube. Ele apresenta planos 

grátis e pagos com diversas outras 

ferramentas. Ferramenta 

interessante para quem deseja fazer 

vídeos curtos e com qualidade. 

O YouTube é um aplicativo já 

conhecido por todos que buscam 

vídeos na internet. Nele você pode 

ver o que o mundo está assistindo: 

dos videoclipes mais interessantes 

até as tendências em vídeo games, 

entretenimento, notícias, educação 

e mais. Uma excelente ferramenta 

para quem busca saber o “como 

fazer”, pois apresenta também 

diversos tutoriais. 

O Aplicativo Kahoot! Permite que 

você jogue jogos envolventes 

baseados em questionários 

(kahoots) na escola, em casa e no 

trabalho. Possibilita o professor ou 

seus alunos a criarem seus próprios 

testes, trazendo a mágica da 

aprendizagem e interação 

instantânea. 
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