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RESUMO 

 

O ensino de Biologia mostra-se com deficiências de contextualização e inter-relação dos 

conteúdos, pois esses apresentam-se comumente fragmentados nos livros didáticos, 

dificultando a formação do cidadão crítico. Diante dessa problemática, optamos pelo 

desenvolvimento de um aplicativo de jogo como ferramenta para trabalhar a temática da relação 

sistêmica entre o ser humano e o meio ambiente, e que o denominamos de BioIntegrada. É 

composto de um conteúdo facilitador da alfabetização científica e cidadã, alicerçada na 

educação ambiental crítica, bem como utilizado em associação com uma sequência didática. O 

objetivo principal foi desenvolver um aplicativo de jogo e uma sequência didática para 

promoção do ensino sistêmico e crítico de conteúdos relacionados ao corpo humano e ao meio 

ambiente.  Definiu-se como uma pesquisa de abordagem quali-quantitativa, desenvolvida com 

alunos da 2ª série do Ensino Médio. Utilizamos para a coleta de dados gravações em áudio e 

três tipos de questionários: 1) questionário diagnóstico, 2) questionário vinculado ao aplicativo 

e 3) questionário de opinião em escala de Likert. Avaliamos as informações textuais por meio 

de gráficos de nuvens de palavras e análise de similitude, utilizando o software IRAMUTEQ. 

Na situação das pré-aulas, ficou evidente a deficiência de conhecimentos teóricos dos alunos 

sobre a hierarquia da vida e os níveis ecológicos; além da concepção de que morar na zona rural 

é determinante para a inter-relação com o meio ambiente; e traços de concepções da Educação 

Ambiental Conservadora e Pragmática. Já na das pós-aulas, registramos melhoria no 

conhecimento teórico e no nível argumentativo dos alunos, passando a relacionar com mais 

clareza os fatores abióticos e bióticos com a existência dos seres humanos - elementos presentes  

nas concepções de Educação Ambiental Pragmática e Crítica. Quanto ao jogo BioIntegrada 

85% dos alunos externaram que o jogo BioIntegrada possibilitou compreender a relação sistema 

do corpo humano e meio ambiente. Pudemos constatar melhorias na percepção do educando ao 

associar a dependência do equilíbrio ambiental para o bem-estar e saúde. Concluímos que o 

aplicativo de jogo é um recurso didático importante, mas ele sozinho não garante uma 

compreensão sistêmica e crítica dos conteúdos, sendo indispensável a participação e interação 

ativa e dialogada de professores e alunos - processo do qual emergem as reflexões, 

argumentações e tomadas de decisões, além de facilitar a aquisição de conteúdos de forma 

contextualizada. 

  

Palavras-chave: Educação ambiental crítica. Ser humano e meio ambiente. Ações cotidianas. 

Ensino de Biologia.  



ABSTRACT 

 

The Biology teaching shows deficiencies in both contextualization and interrelation of the 

contents, as they are commonly fragmented in textbooks, which makes it difficult to the 

formation of critical citizens. With regard to that issue, we have opted for the development of a 

game application as a tool to work on the theme of the systemic relationship between human 

beings and the environment, which we named BioIntegrada. It is composed of a content that 

facilitates both the scientific and citizenly literacy, which is based on critical environmental 

education, as well as it is used in association with a didactic sequence. The main goal was to 

develop both a game application and a didactic sequence in order to promote a systemic and a 

critical teaching of contents related to the human body and the environment. It was defined as 

a research with a qualitative and quantitative approach developed with high school second-

grade students. We used audio recordings and three types of questionnaires for data collection: 

1) diagnostic questionnaire, 2) questionnaire linked to the application and 3) opinion 

questionnaire on a Likert scale. We assessed textual information by using word cloud graphics 

and also similarity analysis, which was used the IRAMUTEQ software. In the pre-class 

situation, it was evident the students lacked theoretical knowledge about the hierarchy of life 

and ecological levels as well; in addition to the concept that living in the countryside is decisive 

for the interrelation with the environment; and traces of conceptions of a Pragmatic 

Conservative Environmental Education. In the post-classes - we noticed an improvement in the 

students’ theoretical knowledge and argumentative level, which they have begun to relate more 

clearly the abiotic and biotic factors to the existence of human beings – the elements present in 

the concepts of Pragmatic and Critical Environmental Education. Regarding to the BioIntegrada 

game, 85% of students said that the BioIntegrada game made it possible for them to understand 

the relationship between the human body system and the environment. We were able to see 

improvements in the perception of the students by associating the wellbeing and health 

dependence on environmental balance. We conclude that the game application is an important 

didactic resource, but it does not guarantee a systemic and critical understanding of the contents 

by itself; besides, it is essential an active and a dialogue-based participation and interaction 

between teachers and students - a process from which reflections, arguments and decisions 

emerge; in addition to facilitate the acquisition of the contents in a contextualized way. 

 

Keywords: Critical environmental education. Human being and the environment. Daily 

actions. Biology Teaching.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As deficiências do ensino de Ciências no Brasil estão evidenciadas nos dados 

apresentados pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA, a cada triênio 

de sua aplicação. O relatório divulgado por Brasília (2016) mostrou que no PISA de 2015, 

56.6% dos estudantes estão abaixo do nível 2 em Ciências, em uma escala que possui 7 níveis 

que parte do 1b com escore mínimo de 261 ao nível 6 com escore mínimo de 708. Para o nível 

2, no qual os estudantes brasileiros se encontram, é estabelecido 410 de escore mínimo, e é 

descrito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE como 

aquele em que:  

 

Os estudantes conseguem recorrer a conhecimento cotidiano e a conhecimento 

procedimental básico para identificar uma explicação científica adequada, interpretar 
dados e identificar a questão abordada em um projeto experimental simples. 

Conseguem usar conhecimento científico básico ou cotidiano para identificar uma 

conclusão válida em um conjunto simples de dados. Os estudantes do Nível 2 

demonstram ter conhecimento epistemológico básico ao conseguir identificar 

questões que podem ser investigadas cientificamente (OCDE, 2019, p.115).  

 

A aplicação mais recente do PISA no ano de 2018 com dados divulgados por 

Brasília (2019), atestou que em Ciências, 55% dos estudantes brasileiros ficaram abaixo do 

Nível 2, não havendo estatisticamente alterações significativas comparando com os 56.6% do 

ano de 2015. A estagnação desses índices é preocupante, pois como explica Brasília (2019, 

p.108) “atingir pelo menos o nível 2 é particularmente importante, uma vez que este é 

considerado o nível básico de proficiência que se espera de todos os jovens”. 

Considerando que a Ciência e a Tecnologia estão promovendo transformações 

econômicas, sociais e culturais e que a Biologia vem se destacando nesse cenário por conta de 

suas descobertas moleculares e genéticas (PEDRANCINI et al., 2007), esforços para mudar a 

realidade do Brasil divulgada pelo PISA, devem ser priorizados. Isso é importante pois grande 

parte da população, mesmo tendo passado anos na escola, não consegue emitir opiniões 

fundamentadas sobre temas científicos, revelando que os conhecimentos adquiridos na escola 

não ultrapassam a barreira do senso comum (PEDRANCINI et al., 2008). 

 A Ciência ainda é percebida pelos alunos brasileiros como algo distante, 

aparentemente sem qualquer influência direta sobre sua realidade vivencial (NASCIMENTO; 

FERNANDES; MENDONÇA, 2010). Isso é consequência em parte de aulas e livros didáticos 

predominantemente descontextualizados e voltados para definições de conceitos, os quais são 

trabalhados de maneira isolada e fragmentada, idealizando um aluno abstrato, sem tempo e sem 
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espaço e, ignorando o aluno do contexto local com suas experiências coletivas e individuais 

(COMPIANI, 2007).  

A educação tem o dever de garantir o pleno desenvolvimento do educando e seu 

preparo para o exercício da cidadania, como previsto no Art. 2º da lei de diretrizes e bases da 

educação nacional (LDBEN), lei nº 9.394/96 (BRASIL, 2019). A legislação evidencia uma 

necessidade de incorporar nas aulas discussões sobre temas sociais, envolvendo os aspectos 

ambientais, culturais, econômicos, políticos e éticos, relativos à Ciência e Tecnologia 

(SANTOS; MORTIMER, 2001). Nesse sentido “assumir o papel central do princípio da 

contextualização na formação da cidadania implicará a necessidade da reflexão crítica e 

interativa sobre situações reais e existenciais para os estudantes” (SANTOS, 2007, p. 05).  

Uma temática com amplo potencial de contextualização é a da constituição do corpo 

humano e sua relação com o Meio Ambiente. Esses temas são importantes, especialmente em 

um cenário em que as ações humanas resultam em degradações ambientais (SOUZA; 

ANDRADE, 2014), sendo, portanto, necessário (re)construir o sentimento de que somos seres 

pertencentes a natureza e como tal somos também afetados com a sua destruição (SAUVÉ, 

2005). Assim, surgiu a intenção de pesquisar os efeitos de uma abordagem didática que trabalhe 

o conteúdo “corpo humano e meio ambiente” de forma sistêmica, contemplando os assuntos 

de: estruturação morfológica do ser humano (células, tecidos, órgãos e sistemas), participação 

do homem nos ciclos das verminoses, hierarquia ecológica e reflexões sobre como as ações 

cotidianas impactam o meio ambiente, aspectos geralmente tratados de forma fragmentada nos 

livros didáticos ao longo do ensino médio, dificultando a contextualização dos diversos temas 

abordados (LOPES; VASCONCELOS, 2012). Optamos pelo desenvolvimento de um 

aplicativo de jogo como ferramenta para trabalhar a temática, e o denominamos de 

“BioIntegrada”.  

A junção das ferramentas aplicativo e jogo didático foi baseada nas premissas de 

que o jogo didático diverte, motiva e facilita a aprendizagem (TAROUCO et al., 2004), e de 

que o aplicativo com finalidade pedagógica é um tipo de Tecnologia de Informação e 

Comunicação com grande potencial na motivação da atual geração e na conquista do saber 

(FORNAZIERO et al., 2010; DOURADO et al., 2014). O aplicativo de jogo também atende ao 

que está posto na Base Nacional Comum Curricular – BNCC, que apresenta como objetivos na 

competência geral cinco, da educação básica:  

 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 
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conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal 

e coletiva (BRASIL, 2018, p. 9).  

 

Os resultados pedagógicos do aplicativo “BioIntegrada” foram avaliados em uma 

turma de segunda série de uma escola de ensino regular estadual do município de Milhã-Ceará, 

Brasil. Em Milhã uma das principais atividades econômicas está atrelado ao desmatamento da 

região. De acordo com os dados do IBGE (2017) a área destinada a agropecuária corresponde 

a 72.5% do território municipal, os sistemas agroflorestais com área cultivadas e também usadas 

para lavouras e pastejo por animais representam 17.8% do seu território, enquanto a área de 

vegetação natural somadas aquela destinadas à preservação permanente ou reserva legal 

correspondem apenas a 11.9% da extensão territorial do município. Ainda segundo dados do 

IBGE (2010), apenas 21.7% dos domicílios possuíam esgotamento sanitário adequado e 

12.22% dos domicílios particulares não tinham banheiro. É possível que as internações devido 

a diarreias que é 0.6 para cada 1.000 habitantes sejam decorrentes dessa deficiência no serviço 

de saneamento básico (IBGE, 2016).  

Diante desses contextos, consideramos que desenvolver métodos ativos de ensino 

para trabalhar o tema Integração Humana e Meio Ambiente seria uma estratégia adequada para 

a melhoria dos índices de conhecimento científico dos envolvidos e, consequentemente, 

ajudaria na prevenção de doenças e na sensibilização ambiental. Para tanto, delineamos uma 

investigação que consiste em produzir um aplicativo de jogo e avaliar seu uso pedagógico 

associado a uma sequência didática - SD. 

A seguir apresentaremos um tópico de fundamentação teórica, dialogando com 

autores que abordam as legislações no ensino de Ciências da Natureza, os desafios da educação 

científica e da formação cidadã na prática escolar, exemplos de estratégias didáticas 

facilitadoras com pesquisas sobre o uso das tecnologias, dos jogos e das sequências didáticas, 

e então finalizamos esse tópico com reflexões sobre a relação sistêmica entre o ser humano e o 

meio ambiente, como conteúdo integrador e promotor da alfabetização científica e da formação 

cidadã. Após esse panorama explicitamos um item com os objetivos, em seguida detalhamos o 

percurso metodológico, apresentamos os tópicos resultados e discussão em conjunto, 

resgatando as principais contribuições teóricas trazidas no referencial teórico, especialmente 

com as obras de Demerval Saviani, Edgar Morin, Paulo Freire, Pedro Jacobi, Lucie Sauvé, 

Philippe Layrargues, Carlos Loureiro e Rosana Silva. Por fim elaboramos um item de 

considerações finais e apresentamos os instrumentos de coleta de dados e os produtos 

(aplicativo de jogo e sequência didática) na íntegra nos apêndices. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 LEGISLAÇÃO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA NO ENSINO MÉDIO  

 

Falar sobre ensino, faz-se necessário primeiro discutir a respeito dos aspectos legais 

da educação, destacando-se aqui alguns pontos previstos na LDBEN nº 9.394/96 como o Art. 

22 que estabelece as disposições gerais da educação básica. Segundo o “Art. 22 A educação 

básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e 

em estudos posteriores” (Brasil, 2019). Mas o que significa cidadania no âmbito da educação?  

Para Gadotti (2000, p.1) “cidadania é essencialmente consciência de direitos e 

deveres e exercício da democracia”. Complementando com a discussão de Ribeiro (2002) 

quando coloca que a educação voltada para a construção de uma cidadania ativa é aquela em 

que os cidadãos efetivamente participam das decisões políticas que os afetam e que propicia as 

condições necessárias à inclusão no espaço público.  

Outro ponto destacado da LDBEN nº 9.394/96, é o Art. 35 que trata do Ensino 

Médio em especial seus incisos III e IV. 

 

III - O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 

e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico.  

IV - A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina (Brasil, 

2019).  

 

Em uma atualização na LDBEN nº 9.394/96, foi adicionado o Art. 35-A que 

determina A Base Nacional Comum Curricular- BNCC, a qual define direitos e objetivos de 

aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação. No 

inciso III deste artigo está a área de ciências da natureza e suas tecnologias (Brasil, 2019). Esse 

documento normatizador apresenta dez competências gerais da educação básica. E para a área 

de ciências da natureza e suas tecnologias no ensino médio, estão dispostas três competências 

específicas e em cada competência foram traçadas habilidades a serem alcançadas, no 

quantitativo: seis, sete e dez, respectivamente para a competência específica um, dois e três, 

com objetivos que estimulam a analisar, interpretar os fenômenos naturais para o 

desenvolvimento de ações que melhorem as condições socioambientais e incentivo a 

divulgação do conhecimento científico em diversos meios tecnológicos inclusive utilização das 

mídias de comunicação.   
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Ao longo desse texto da BNCC nos deparamos com vários trechos que tratam do 

uso das tecnologias, da importância de uma educação que estimule o enfrentamento dos 

desafios, o pensamento crítico e capacidade de tomar decisões como no seguimento apresentado 

abaixo: 

 

No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, 

comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao novo, 

colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do que o acúmulo 

de informações. Requer o desenvolvimento de competências para aprender a 

aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com 

discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar 

conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser 

proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e 

aprender com as diferenças e as diversidades (BRASIL, 2018, p. 14.) 
 

Esses aspectos para a área de Ciências da Natureza de acordo com Franco e 

Munford (2018) tem potencial de desconstruir o ensino meramente conteudista com a proposta 

de um conhecimento científico articulado de perspectivas capaz de desenvolver senso crítico e 

subsidiar ferramentas para pensar sobre os fenômenos que nos cercam. Porém a BNCC remete 

ao tradicional se apegando ao conhecimento científico fragmentado. Pois como discute Franco 

e Munford (2018) a BNCC possui aspectos positivos, mas apresenta-se em muitos momentos 

com uma lista de conteúdos que norteiam a prática docente enfatizando aspectos conceituais 

não favorecendo a articulação entre os diversos elementos da ciência. Várias análises desse 

documento evidenciam o sentido político, como salienta Branco e colaboradores: 

 

Apontam que a BNCC é um documento que se direciona mais para uma reorganização 

curricular com influência do empresariado e de interesse de órgãos internacionais e 

que a ausência de um Sistema Nacional de Educação e o não fortalecimento do regime 

de colaboração a educação democrática e equitativa não pode se quer ser vislumbrada, 

já que não serão feitas as devidas correções na distribuição dos recursos (Branco et al, 

2019, p. 273).  

 

É importante ressaltar que são muitas as críticas em relação a implantação da BNCC 

e a reforma do Ensino Médio, e para finalizar destacamos a apresentada por Zanatta et al (2019). 

Os autores relatam que a reforma e organização curricular proposta possui uma priorização do 

mercado de trabalho em detrimento de questões sociais e humanísticas que tendem a perder o 

espaço conquistado nas últimas décadas. Portanto, indo na contramão do discurso da formação 

do cidadão discutido em muitos momentos na legislação educacional. 

 

2.2 OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E DA FORMAÇÃO CIDADÃ 
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O ensino de Ciências ao longo da história vem sofrendo transformações de acordo 

com os diferentes contextos. Como descreve Santos (2007) o agravamento de problemas 

ambientais no final da década de 1960, estimulou a preocupação em desenvolver uma educação 

científica que levasse em conta os aspectos sociais relacionados ao desenvolvimento científico 

e tecnológico abrindo para outras linhas. Nessa mesma temática Francelin (2004, p. 26) enfatiza 

que “O contexto científico é variável e, sem dúvida, pode receber interferência do ambiente 

tanto local quanto global. Porém, essas influências podem ser recebidas e, principalmente, 

entendidas de diversas maneiras em um mesmo evento e por um mesmo observador”. 

Colaborando com o pensamento de Barra (1998, p. 25) ao expor: “[...] a ciência apreende e não 

apreende o mundo real”, sendo algo subjetivo e desacreditada por parte da população em 

especial aos que não possuem acesso à universidade.   

Nesse mesmo contexto Moreira (2001) salientou a condição multicultural do 

ocidente, que possui dinâmicas sociais diversas na religião, classe social, cultura entre outras. 

Portanto, deve-se promover uma educação multicultural em resposta a essas condições no 

ambiente educacional. Independentemente de qualquer fator, Valente, Cazelli e Alves (2005) 

apontam para a importância da apropriação científica afim do desenvolvimento social dos 

cidadãos para que esses desempenhem um papel ativo nos debates sociais e contribuam no 

desenvolvimento econômico e na inovação. O desafio de ensinar Ciência em uma sociedade 

multicultural se agrava quando enfatizamos as desigualdades socioeconômicas da comunidade 

escolar, como aponta estudos realizados por Soares e Alves (2003). Os autores registraram que 

alunos negros não usufruem das melhorias da escola da mesma forma que os brancos e que se 

todos tivessem escolas de boa estrutura, professores qualificados e colegas com pouco atraso 

cognitivo, teríamos melhores resultados escolares.  

Outro fator desafiador é a questão da formação docente. Segundo Teixeira (2003), 

os cursos de licenciatura não dão atenção para a formação psico-sócio-pedagógica e sim aos 

aspectos específicos de conteúdos, não garantindo uma formação política e nem profissionais 

que dominem conhecimentos de sua área de atuação. Colaborando com as concepções 

anteriormente apresentadas, Almeida e Nardi (2013) apontaram que a formação inicial de 

professores com pouco incentivo à produção científica, assim como as condições de trabalho 

na educação básica apresentam fatores limitantes para o desenvolvimento científico no ensino 

de ciências.  

Uma estratégia exitosa para a consolidação de uma educação científica segundo 

Oliveira e Gonzaga (2012) é dar importância ao estágio com pesquisa na formação inicial do 

professor pesquisador, uma vez que a pesquisa é valorizada não a partir do produto, mas do 
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processo caracterizador da educação científica. Sobre essa forma de docência ao analisar o livro 

“O professor pesquisador: Introdução à Pesquisa Qualitativa” de Wittke e Bortoni-Ricardo 

(2010) apresenta que o professor pesquisador é possível na medida em que o docente transforma 

sua prática em um exercício constante de investigação, com vistas a construir o saber, 

juntamente com o aluno. Para tanto devemos também realçar a concepção do professor 

reflexivo de sua prática docente na produção de saberes, pois sua atuação resulta da reflexão 

crítica, sistemática, individual e, principalmente, coletiva vivenciada pelo docente (BRITO, 

2006).  

De acordo com o descrito por Nunes (2008) a formação inicial do professor deverá 

estimular a pesquisa, pois essa tem grande poder de influenciar sua prática profissional crítica, 

tornando-se apto a comparar métodos de ensino, refutar teorias e produzir novos 

conhecimentos. Mas para isso é relevante salientar o que destaca Castro (2005), ao pontuar que 

é importante desenvolver políticas de formação que valorizem os professores, possibilitando-

lhes uma formação inicial consistente e oportunidades de formação continuada que, 

concretamente, promovam o seu desenvolvimento profissional. 

Para promover a educação científica, o pensamento crítico e capacidade de tomar 

decisões é importante que o protagonismo estudantil no processo de ensino-aprendizagem fique 

nas mãos do estudante. O conceito de protagonismo estudantil apresentado por Chaigar (2014) 

afirma que é polissêmico como sinônimo de autonomia, cidadania, participação, entre outros. 

Porém segundo esse mesmo autor, existe uma dicotomia entre o discurso e a ação no ensino 

médio. Contrapondo a política educacional que busca incentivar a autonomia, criticidade e 

participação do jovem na escola e na comunidade (GONZÁLES; MOURA, 2009).  

No espaço escolar o protagonismo de jovens no processo de aprendizagem no 

ensino médio, pode ser estimulado através de projetos, em uma pedagogia ativa, com abertura 

do espaço pedagógico para as iniciativas e participação dos jovens, tornando-se campo rico de 

análise (ZIBAS; FERRETTI; TARTUCE, 2006). Como defendeu Freire (1996, p.55) “[...] uma 

pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da 

responsabilidade, vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade”. 

A literatura é vasta em relação ao planejamento, utilização e reflexões de estratégias 

educacionais e seus resultados. Aqui faremos um recorte de algumas estratégias facilitadoras 

do aprendizado e promotoras da autonomia, criticidade, educação científica e formação cidadã, 

entendendo que não são as únicas e nem tão pouco são aplicáveis a todas as realidades 

educacionais. As estratégias selecionadas para refletirmos e utilizar na nossa prática pedagógica 
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foram tecnologias digitais, jogos e sequências didáticas, sobre as quais dialogaremos no 

próximo tópico.  

 

2.3 ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS FACILITADORAS: O CASO DAS TECNOLOGIAS 

EDUCACIONAIS, DOS JOGOS DIDÁTICOS E DAS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS 

 

Existe um amplo consenso acerca da necessidade de uma alfabetização científica 

que permita preparar as cidadãs e os cidadãos para a tomada de decisões (PRAIA; GIL-PÉREZ; 

VILCHES, 2007). Para que cheguemos a esse tipo de cidadão, a educação deve caminhar no 

sentido da formação crítica e reflexiva, de acordo com Tavares (2016, p.323): 

 

Dependendo de como o processo educacional se desenrola na triangulação professor-

aluno-conhecimento, pode também levar ao desenvolvimento intelectual e aumentar 

a compreensão do educando em relação ao meio natural ou socialmente criado onde 

vive, e, assim, atuar de um modo não coercitivo, contribuindo para a formação de um 

indivíduo crítico/reflexivo.   

 

O processo educativo vem se modificando e gerando novas necessidades. Por essa 

razão Silva e Navarro (2012) afirmaram que o docente precisa refletir a todo o momento sobre 

sua prática, fundamentando-se em uma base teórica e sólida no sentido de evitar gerar um 

aprendizado que estimula muito pouco o exercício de autonomia e de crítica, desviando do 

princípio de que expor o aluno ao conteúdo é suficiente para sua formação (ABRAHÃO; 

MERHY, 2014). Mas a educação deve ser capaz de desencadear uma visão do todo, além de 

possibilitar a construção de redes de mudanças sociais, com a consequente expansão da 

consciência individual e coletiva (MITRI et al., 2008).  

Porém, apresentar conceitos científicos a jovens que vivem em uma sociedade 

dinâmica com numerosas distrações é um grande desafio a ser enfrentado no ambiente escolar. 

Para tanto as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) são meios importantes na 

conquista dos alunos para o aprendizado em sala de aula, como evidenciou uma pesquisa sobre 

jogos didáticos no Ensino Médio. Essa pesquisa revelou que “os conhecimentos escolares 

deixam de serem abstrações, passando a constituírem-se como instrumentos que podem ser 

utilizados na busca de soluções para os desafios de uma nova forma de olhar o mundo” 

(PEDROSO, 2009, p. 3189). 

Sabendo do potencial das tecnologias, diferentes formas de construção do 

conhecimento, novas percepções e possibilidades pedagógicas se fazem necessárias diante da 

presença crescente das TICs (SOARES; ISTOE, 2015). Mas, como alertou Cavas (2009), os 

professores são atores importantes para o uso das TIC’s no processo de ensino e aprendizado, 
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portanto devem estar envolvidos em todas as etapas de implementação dessas ferramentas, 

garantindo que seja uma abordagem vantajosa para as práticas de ensino. Se as TICs forem 

utilizadas para dar ênfase ao conteúdo, trarão bons resultados na conquista do saber 

(DOURADO et al., 2014). 

Outras estratégias utilizadas com bons resultados para estimular o protagonismo 

estudantil, o desenvolvimento da cidadania e a formação científica, tem sido os jogos com 

finalidades didáticas. Os jogos podem representar um recurso pedagógico de grande valia, pois 

divertem enquanto motivam, facilitam o aprendizado e aumentam a capacidade de compreender 

o que foi discutido (TAROUCO, et al., 2004). Reforçando esse pensamento: 

 

Em geral, a linguagem científica do professor não é facilmente compreendida pelos 

alunos durante as aulas expositivas, e os jogos podem promover discussões em que 

ocorrem interações entre as linguagens do professor e as dos estudantes, facilitando o 

estabelecimento de significados comuns a ambos e consequentemente a aprendizagem 

dos conceitos científicos trabalhados nos jogos (FOCETOLA et al.,2012). 

 

Em um estudo no qual desenvolveram um aplicativo de jogo para trabalhar 

Matemática, Neto e Fonseca (2013) descreveram que a maioria dos alunos (87%) concordou 

que conseguiram identificar os conteúdos trabalhados em sala de aula pelos professores no jogo 

e todos concordaram que se sentiram motivados à medida que foram avançando pelos estágios. 

Nessa mesma temática, pesquisa realizada por Huizenga, J. et al. (2009) mostrou que uma 

estratégia de aprendizagem baseada em jogos para celular apresenta-se altamente eficaz para a 

aprendizagem de alunos do ensino médio.  

Pesquisa desenvolvida por Kiryakova, Angelova, Yordanova (2014) chegou à 

conclusão que a gamificação aumenta a motivação dos alunos, promovendo mudanças positivas 

em relação a um processo efetivo de aprendizado.  Portanto de posse das evidências, fica claro 

que a aplicação de jogos educacionais é um importante meio de auxílio ao processo de ensino 

e aprendizagem (NETO et al.,2013). Assim, o uso das TICs e de jogos didáticos sejam em 

separado ou em conjunto, são estratégias com elevado potencial de facilitar os processos de 

ensino e aprendizagem dos conceitos e conteúdos científicos.  

Para que esses recursos tenham bons resultados é imprescindível bons 

planejamentos das aulas e das sequências didáticas a serem desenvolvidas, com o uso das 

ferramentas para alcançar os objetivos educacionais. De acordo com Torres, Ponce e Pastor 

(2012, p.3) “Uma sequência didática é um grupo de atividades elaboradas e organizadas por um 

professor para atingir um objetivo de aprendizado”. Contribuindo o entendimento desse tipo de 

planejamento, Nascimento e Schmiguel (2017, p. 121) descrevem que “uma sequência didática 



22 
 

 

é formada por um certo número de aulas planejadas e analisadas previamente com a finalidade 

de observar situações de aprendizagem, envolvendo os conceitos previstos na pesquisa 

didática”. 

Estudos apontam que uma sequência didática- SD bem estruturada tem capacidade 

de interferir positivamente no processo de ensino-aprendizagem de Ciências na educação 

básica. A exemplo, Sasseron e Carvalho (2008) concluíram que a SD aplicada por elas facilitou 

o envolvimento dos alunos do ensino fundamental nas investigações e discussões propostas. E 

no ensino médio, outras pesquisas com a mesma temática obtiveram resultados semelhantes, 

evidenciando claramente que o planejamento de sequências didáticas tem influência positiva 

na motivação dos estudantes nas aulas de Biologia (MORAIS; SANTOS, 2016). Essa 

motivação é exibida em pesquisas como a de Sarmento e colaboradores, ao concluírem que 

 

O estudo permitiu mostrar o sucesso de uma sequência didática sobre o metabolismo 

energético na promoção da aprendizagem dos estudantes, além de proporcionar 

aprendizagem sobre o metabolismo, a sequência didática mobilizou a maioria dos 

alunos em sala de aula no que tange à motivação, ao interesse e à participação nas 

atividades. A inserção dos alunos nas discussões, fazendo com que atuassem como 

sujeitos ativos, tanto do seu processo de aprendizagem quanto do de seus colegas, 

transformou salas apáticas em ambientes ricos em interações (SARMENTO et 

al.,2013, p. 591). 

 

É possível perceber que os resultados aqui apresentados não se limitam à disciplina 

de Biologia. Como descreveram Karam, Cruz e Coimbra (2007) ao utilizarem sequências 

didáticas em diversas situações conflitantes e oportunizar o debate, no conteúdo de Física que 

foi gradativamente assimilado sem que houvesse uma postura de imposição pelo professor. Por 

acreditarem no potencial dessa ferramenta pedagógica para a promoção de conhecimentos na 

área de Química, Oliveira et al. (2014) desenvolveram uma SD sobre radioatividade com 

enfoque na ciência, tecnologia e sociedade, buscando permitir a construção do conhecimento 

de modo diferenciado na apresentação do conteúdo com formato interdisciplinar.  

E na Matemática uma perspectiva que tem se mostrado eficiente é a combinação da 

utilização de software de aparelhos móveis como ferramenta pedagógica em sequência didática 

sendo demonstrado por Lopes (2013, p.642) “dentre as potencialidades do software GeoGebra 

no ensino e na aprendizagem de trigonometria por meio de atividades investigativas estão, 

principalmente, a construção, o dinamismo, a investigação, visualização e argumentação”. 

Portanto, podemos dizer que “As sequências didáticas são capazes de oferecer oportunidades 

para a construção de relações entre os professores, os alunos e os conteúdos. De acordo com o 

papel atribuído a cada um dentro deste processo [...]” (AYRES; ARROIO, 2015, p. 165). 
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Pensar, planejar e refletir sobre as escolhas das estratégias didáticas e dos objetivos 

educacionais, é parte do processo de ensinagem. Outro componente igualmente importante é a 

seleção dos conteúdos e a forma como serão abordados, se fragmentados ou de forma sistêmica. 

No próximo item dialogaremos sobre como abordar o conteúdo relacionado a constituição do 

corpo humano e sua relação sistêmica com o meio ambiente. 

 

2.4 COMPREESÃO SISTÊMICA DA TEMÁTICA CORPO HUMANO E MEIO AMBIENTE  

 

A crise do vínculo homem-natureza ocorre pela perda da capacidade humana de 

identificar o que o liga ao animal, ao que é vivo, à natureza (TRES; REIS; SCHLINDWEIN, 

2011), pois o homem é um pedaço da natureza e, em contrapartida, a natureza produz a 

hominização (MORIN, 2005). Porém, o homem necessita produzir continuamente sua própria 

existência (SAVIANI, 2015). Para tanto, em lugar de se adaptar à natureza, ele tenta adaptar a 

natureza a si, isto é, transformá-la. Essa transformação está acentuada, acarretando muitos 

prejuízos para a natureza e para o próprio bem-estar humano como o surgimento de novas 

doenças. Nesse sentido Ramos (2010, p.87) afirma:  

 

Assim, o grande desafio para a sociedade atual constitui a busca por novas formas de 

relação entre os seres humanos e a natureza e, consequentemente, dos seres humanos 

entre si. Uma natureza na qual os homens se reconheçam como parte integrante e, por 

ela sejam responsáveis. E certamente a educação tem alguma coisa a ver com essa 

história, sobretudo se for levado em conta que a educação atual ainda é fortemente 
marcada por uma visão de ciência que consiste em parte da contraposição entre os 

seres humanos e a natureza. 

 

Essa dissociação homem e natureza ou homem e meio ambiente ocorreu através de 

um contexto histórico da construção da sociedade, principalmente, quando se leva em 

consideração o descrito por Soares, Navarro e Ferreira (2004, p. 43):  

 

O capitalismo subsidiado pela ciência e pela tecnologia moderna consolidou 

processos de desumanização da natureza e desnaturamento do homem, elaborados 

pelas etapas da construção da ciência moderna, baseada no racionalismo, confirmando 

externalidades recíprocas entre o homem e a natureza, ou seja, o homem entendido 
como ser excluído do conceito de natureza, estando acima desta, pela superioridade 

de sua propriedade racional, legitimando a degradação da natureza, percebida 

meramente como fonte inesgotável dos mesmos recursos, pois, considerava-se que a 

natureza possuía mecanismos e engrenagens, tal como as máquinas, que a capacitava 

a reproduzir-se eternamente de maneira homogênea.  

 

Na tentativa de levar a nossa sociedade a refletir sobre a integração homem e meio 

ambiente, a educação deve ocupar o papel de organizadora e produtora da cultura de um povo 

(DIAS; DIAS, 2017) e para conceber uma nova relação sociedade/natureza é necessário 
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procurar desenvolver formas de apropriação que considerem o ecossistema como um todo, ou 

o ambiente (MARIANO et al., 2011). Logo, devemos superar a formação meramente técnica e 

instrumental nas graduações, formando professores capazes de promover mudanças nas escolas 

onde atuam. E a transdisciplinaridade pode ser o princípio dessa nova formação 

(GUIMARÃES; INFORSATO, 2012). A exemplo da problemática da licenciatura, em seus 

estudos Silva e Schnetzler (2006) abordaram que a formação inicial docente em Biologia, 

baseia-se no profundo conhecimento dos conteúdos científicos em detrimento das questões 

pedagógicas, promovendo uma visão simplista de apenas transmitir conteúdos que serão 

reproduzidos.  

Pensar a formação de professores de biologia, como educadores significa ter como 

referência a ideia de totalidade (ambiental, política, pedagógica, social, científica etc.) na 

diversidade que essas áreas possuem (GUIMARÃES; INFORSATO, 2012). Nesse sentido 

Araújo e França (2013) afirmam que a formação acadêmica tem relação direta com a prática 

docente, se essa contempla princípios básicos da Educação Ambiental para alicerçar a 

construção de concepções que contribuam para a formação de sujeitos socioambientais. 

Assim construímos o arcabouço teórico que possibilitou planejar, agir e refletir para 

e na prática pedagógica diária, em direção a um ensino de Biologia comprometido com a 

aquisição de conhecimentos científicos, sociais e ambientais de forma contextualizada. Para 

tanto trabalhamos com uma turma do ensino médio, utilizamos aplicativo de jogo com 

sequência didática e como modelo de estudo selecionamos a temática corpo humano e meio 

ambiente com uma abordagem inicial de Educação Ambiental Crítica.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver um aplicativo de jogo e uma sequência didática para promoção do 

ensino sistêmico e crítico de conteúdos relacionados ao corpo humano e ao meio ambiente. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

i) Investigar como o aplicativo “BioIntegrada” e a sequência didática “Ser Humano 

e Meio Ambiente” desenvolvidos podem facilitar a ensinagem e a aprendizagem dos conteúdos 

relacionados aos temas: estrutura morfológica do ser humano, o homem e o ciclo das 

verminoses, níveis de estruturação da ecologia e ações cotidianas e meio ambiente. 

ii) Comparar a percepção dos alunos sobre a relação Ser Humano e Meio Ambiente 

antes e depois da utilização do aplicativo de jogo e da sequência didática.  

iii) Analisar a opinião dos alunos em relação ao aplicativo de jogo “BioIntegrada” 

e a sequência didática utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

  



26 
 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA  

 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem quali-quantitativa, pois apresenta-se 

adequada a área da educação por articular esse misto em uma inter-relação dinâmica na 

explicação e compreensão do objeto, buscando o equilíbrio entre sujeito-objeto, qualidade-

quantidade e explicação-compreensão (SANTOS FILHO, 2013). E por ser considerada uma 

abordagem que apresenta potencial para evidenciar as diversas particularidades do fenômeno 

investigado (SOUZA; KERBAUY, 2017). Como interpretou Ferraro (2012, p. 144) “[...] não 

há quantidade sem qualidade, nem qualidade sem quantidade; a unidade entre essas duas 

dimensões do real está em sua inseparabilidade ou exigência recíproca, não em qualquer 

identidade imaginária entre ambas”.  

Já o método é de pesquisa-ação, pois esta perspectiva metodológica configura-se, 

sobretudo, como um instrumento de análise e de mudança de um dado fenômeno social 

(FARIAS; SILVA; CARDOSO, 2011). Tendo em vista que na área da educação, representa 

uma estratégia para professores e pesquisadores de modo a utilizar suas pesquisas no sentido 

de refinar o ensino, facilitando o aprendizado dos alunos (TRIPP, 2005). Informamos que este 

projeto foi aprovado com o parecer número: 3.542.107 pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 

Seres Humanos da Universidade Estadual do Ceará – UECE. 

Com relação aos objetivos, a pesquisa apresenta caráter descritivo no sentido de 

que foram desenvolvidas e aplicadas ferramentas pedagógicas, aplicativo de jogo e sequência 

didática, e investigado como estas puderam proporcionar melhor percepção da integração ser 

humano e meio ambiente. Pois, de acordo com Gil (2017) as pesquisas descritivas retratam e 

caracterizam um determinado fenômeno, podendo responder questões do tipo “o quê? ”, 

“como?”, entre outras.  

 

4.2 DESCRIÇÃO DO LOCAL E PÚBLICO-ALVO  

  

O estudo foi desenvolvido em uma turma de segunda série do ensino médio regular, 

turno manhã da escola estadual Euclides Pinheiro de Andrade, situada no município Milhã-CE, 

onde leciono a disciplina de Biologia. De acordo com dados do Sistema Integrado de Gestão 

Escolar – SIGE da Secretaria de Educação do Estado do Ceará a referida escola no ano de 2020 

possui 542 alunos matriculados, dessa totalidade, 40 discentes compõem a turma participante 
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da pesquisa, alunos do 20 ano do ensino médio, que corresponde a 100% do total de alunos 

matriculados nesta série no momento da pesquisa (SIGE, 2020). 

O município de Milhã-CE, apresenta área absoluta de 502,344 Km², localizado na 

região do Sertão Central, com distância em linha reta da capital Fortaleza de 228 Km, nas 

coordenadas: latitude 5º 40' 30", longitude 39º 11' 38" e altitude 215 m (IPECE, 2017). Ainda 

de acordo com o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE, clima é 

tropical quente semiárido, com pluviosidade anual média de 791 mm, temperatura média de 

26° a 28° C, período chuvoso curto de fevereiro a abril, relevo de depressões sertanejas e a 

vegetação predominante é do tipo Caatinga arbustiva densa, essa visivelmente transformada 

pela prática da agropecuária que é intensa na região. Segundo o último senso do IBGE (2010) 

Milhã somou 13.086 pessoas, conferindo densidade demográfica de 26,05 hab/Km². Contendo 

apenas 21,7% dos domicílios com esgotamento sanitário adequado e 87,9% de domicílios 

urbanos em vias públicas com arborização (IBGE, 2010).  

A Escola de Ensino Médio Euclides Pinheiro de Andrade pertence a esfera estadual 

de ensino regular, localiza-se no centro da cidade de Milhã, sendo a única escola pública do 

município que oferece o Ensino Médio, portanto, recebe alunos da zona urbana e rural. 

Atualmente as turmas de ensino regular de 1ª a 3ª séries são organizadas nos períodos manhã e 

tarde e à noite funciona o Ensino de Jovens e Adultos – EJA (SIGE, 2020). Dados publicados 

pelo portal QEdu (2018) com base em microdados do Enem/Inep 2018, mostram que a Escola 

Euclides Pinheiro de Andrade obteve no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM de 2018 a 

média 450 pontos de 1000 pontos em Ciências da Natureza - Biologia, Química e Física. 

Estando no percentual que a maioria das escolas estaduais do Brasil alcançaram. Considerando 

como referência os critérios do ano de 2012, o último com microdados disponibilizados pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, para a área do 

conhecimento Ciências da Natureza, o portal QEdu (2018) identificou que do total de 5.966 

escolas estaduais do Brasil, 44% dessas obtiveram menos de 450 pontos, 51%, 450 até 500 

pontos, 4%, 500 até 550 pontos, apenas 1% de 550 até 600 pontos e 0% de escolas nas demais 

pontuações. 

 

 

4.3 ETAPAS DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada em 4 etapas: 1) Produção e utilização pedagógica de um 

aplicativo de jogo denominado “BioIntegrada”; 2) Elaboração de uma sequência didática “Ser 

Humano e Meio Ambiente” para a utilização do aplicativo de jogo; 3) Questionário diagnóstico 
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intitulado “Ser Humano e Meio Ambiente” utilizado para a caracterizar e diagnosticar as 

percepções prévias do público-alvo da pesquisa, uma turma de 2º ano; 4) Utilização das 

ferramentas produzidas e análise da percepção e opinião dos alunos em relação aos 

instrumentais utilizados. A seguir serão detalhadas as quatro etapas.  

 

4.3.1 PRODUÇÃO E UTLIZAÇÃO DO APLICATIVO DE JOGO BIOINTEGRADA 

 

 Desenvolvemos um aplicativo - App que permitisse relacionar imagens aos seus 

conceitos, pois como apontaram Martins, Gouvêa e Piccinini (2005) imagens são importantes 

recursos para a comunicação na área da Ciência, desempenhando um papel fundamental na 

constituição das ideias e conceituações científicas. O desenvolvimento do jogo, cujo objetivo 

consiste em avançar de fase, aborda o conteúdo da hierarquia da vida do nível microscópico ao 

macroscópico, sendo dispostos ciclos de verminoses que permitem a discussão da interação do 

ser humano e o meio ao qual está inserido, dando continuidade através dos níveis de 

organização em ecologia e finalizando com um questionário cuja finalidade é estimular a 

reflexão dos nossos atos em situações cotidianas (APÊNDICE F). 

Somente a fase de preenchimento do questionário demanda de Internet, as demais 

funcionam de forma off-line, no intuito de viabilizar a utilização do aplicativo móvel na escola, 

pois a Internet disponibilizada nem sempre atende à demanda exigida no meio escolar. Para o 

preenchimento do questionário, contamos com a parceria do Laboratório de Informática que 

disponibilizou um ponto de acesso exclusivo para a turma, permitindo que os 40 alunos 

pudessem enviar suas respostas. 

Para a parte técnica de programação do aplicativo de jogo BioIntegrada foi realizada 

uma parceria com desenvolvedores graduados em Sistemas de Informação: Ruan Robson de 

Brito Lima; Jefferson Pereira Leonel e Cassio Pinheiro Oliveira. Com relação a algumas 

questões técnicas, foram utilizados o framework flutter visando o desenvolvimento 

multiplataforma que a ferramenta oferece, e a forma que o flutter funciona, uma vez que apesar 

dele fazer aplicações híbridas, que podem rodar tanto na plataforma Android quanto na IOS, as 

mesmas são compiladas nativamente, deixando assim o aplicativo com uma resposta melhor, 

já que utiliza recursos nativos das plataformas. Para o desenvolvimento da aplicação também 

foi utilizado o Git como forma de versionamento e o GitHub para repositório de códigos. 

Porém, inicialmente o aplicativo foi disponibilizado somente para dispositivos Android, mas o 

App apresenta potencialidade em futuras atualizações de tornar-se compatível para também 

com a plataforma IOS.  
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No intuito de facilitar o entendimento do jogo, na tela inicial tem o botão “Sobre o 

BioIntegrada” que esclarece quem são as idealizadoras do jogo, Vaneria Maria Pinheiro 

Medeiros e Andréa Pereira Silveira, a finalidade, assim como, informações do jogo, as 

instruções de uso e o e-mail: projetobiointegrada@gmail.com, caso o usuário necessite entrar 

em contato. Consiste também no App em sua última tela, um botão que leva às referências de 

todas as imagens utilizadas no aplicativo. E para tornar o App mais leve, o mesmo utiliza um 

componente chamado WebView que direciona o aplicativo para a página Web no drive do 

referido e-mail, onde estão as informações dos botões “Sobre o BioIntegrada”, “Referências” e 

Questionário “Minhas Ações no Cotidiano” de modo que essas páginas rodem dentro do 

aplicativo.  

 

 

4.3.2 A SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

A sequência didática – SD, foi elaborada no sentido de nortear a aplicação do jogo 

BioIntegrada em sala de aula, pois como expõe Araújo (2013, p. 323) a “sequência didática é 

um modo de o professor organizar as atividades de ensino em função de núcleos temáticos e 

procedimentais”. Para a utilização desse App, empregou-se a estratégia de utilizar o jogo antes 

e após as explicações dos conteúdos previstos para a semana.  

A SD foi estruturada para o período de oito horas aula, com duração de 50 min cada, 

sendo duas horas aula geminadas por semana, ou seja, teve a duração de quatro semanas 

(APÊNDICE G). Foram utilizados, além do aplicativo de jogo BioIntegrada, bustos 

anatômicos, imagens impressas em forma de quebra-cabeça da anatomia de um homem e uma 

mulher do Laboratório de Ciências, e slides com figuras do mesmo conteúdo abordado no 

aplicativo. E a coleta de dados deu-se através de gravação de áudios, anotações e aplicações de 

questionários. E também nas observações das percepções dos alunos em relação ao App bem 

como as nossas percepções em relação ao alcance dos objetivos educacionais propostos para a 

temática ser humano e meio ambiente. 

Antes da aplicação da SD, foi realizada a divisão de duplas à escolha dos alunos com 

finalidade de facilitar que o discente pudesse trabalhar junto do colega que tivesse afinidade, 

apenas um critério estabelecido, de que pelo menos uma pessoa da dupla tivesse celular 

compatível com o aplicativo de jogo BioIntegrada e que esse fosse instalado, e caso o 

companheiro de dupla necessitasse, houvesse a possibilidade do empréstimo do aparelho para 

a realização do que seria solicitado durante o projeto. Também, criou-se uma frequência para 

as duplas, com finalidade de acompanhar se havia a presença de pelo menos um membro de 

mailto:projetobiointegrada@gmail.com
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cada dupla e caso necessário o empréstimo do celular da professora aplicadora do projeto, afim 

de assegurar o uso do jogo por todos os participantes.  

Para facilitar a disponibilização do App a ser instalado nos aparelhos celulares, a 

organização das duplas durante as aulas subsequentes, controle das conversas paralelas e 

publicação de avisos para a turma sobre o projeto, foram escolhidos dois alunos monitores de 

duplas distintas, os quais criaram um grupo de WhatsApp com o título “Projeto BioIntegrada”, 

apenas com os participantes do estudo e a professora aplicadora. Esses monitores também 

ficaram na incumbência de anotar e informar a responsável do projeto, casos de desvio do 

objetivo com relação ao uso do celular por parte das duplas. 

Como o App ainda não está disponível na loja de aplicativos de androides Play Store, 

houve a disponibilização para os alunos no grupo de WhatsApp “Projeto BioIntegrada” um APK 

– Android Package que permite a instalação da ferramenta nos aparelhos celulares. Apesar de 

ser um processo simples e rápido, disponibilizou-se toda a orientação e suporte como poderia 

ser feito esse modo de instalação, contando com a ajuda dos alunos que possuem habilidades 

com esse tipo de tecnologia. Ressaltando que essa fase de instalação se deu antes de iniciar a 

primeira aula da SD.  

 

4.3.3 AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA DO APLICATIVO DE JOGO E DA SEQUENCIA 

DIDÁTICA 

 

Para a coleta de dados sobre os produtos pedagógicos, foram realizadas gravações 

das aulas em áudio e foram utilizados os dados computados em três tipos de questionários 1) 

questionário diagnóstico, 2) questionário vinculado ao aplicativo e 3) questionário de opinião 

em escala de Likert. 

O questionário diagnóstico foi intitulado de “Ser Humano e Meio Ambiente”, e era 

composto de itens fechados e itens abertos (APÊNDICE E). Com os itens fechados fizemos um 

diagnóstico do perfil dos alunos em relação ao uso de aplicativos, fonte de renda familiar, 

condições sanitárias e de abastecimento de água e de moradia, e com os itens abertos fizemos 

um levantamento das percepções dos estudantes acerca da relação ser humano e natureza em 

dois momentos, antes da realização da sequência didática e no final da sequência. A partir de 

então vamos nos referir a estes questionários como Pré-Aulas e Pós-Aulas. 

O questionário vinculado ao aplicativo de jogo BioIntegrada (APÊNDICE F) era 

composto de 06 perguntas distribuídas em 04 eixos. Para cada pergunta existiam duas seções a 

serem respondidas: a primeira seção para informar qual atitude é tomada diante da situação do 
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dia-a-dia referente a água, lixo, energia elétrica e estilo de vida e a segunda consistiu em 

declarar qual atitude gostaria de tomar em relação a mesma situação cotidiana. Permitindo 

analisar se existiam distinções entre o que é efetivado e o que gostaria de fazer, possibilitando 

o debate a respeito dos obstáculos que dificultam realizar a atitude desejada. No início do 

questionário existia a opção de colocar o nome, a qual o aluno podia optar em escrever seu 

nome ou um pseudônimo e nas discussões em sala de aula, com posse dos dados coletados, 

ficou a critério do aluno se identificar ou não com relação às suas respostas.   

O questionário em escala de Likert foi utilizado para registar a opinião dos alunos 

sobre o uso do aplicativo de jogo BioIntegrada (APÊNDICE H) e foi composto por nove 

perguntas relacionadas a facilidades, gostos e dificuldades no uso do aplicativo. 

Avaliamos as informações textuais coletadas no decorrer da pesquisa, por meio de 

gráficos de nuvens de palavras e análise de similitude, utilizando o software Interface de R pour 

les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires (IRAMUTEQ).  

A nuvem de palavras é uma análise lexical que agrupa as palavras e as representa 

graficamente em função da sua frequência, de forma que as palavras mais frequentes no corpus 

textual aparecem maiores e em posições centrais da nuvem; já a análise de similitude permite 

identificar também as ocorrências e conexão entre as palavras, distinguindo partes comuns de 

um corpus textual (CAMARGO; JUSTO, 2013). As informações de frequências ou 

porcentagens coletadas com o questionário de opinião em escala Likert, foram representadas 

em gráficos do Excel. Sempre que necessário, trechos das respostas dos alunos foram utilizados 

para exemplificar os resultados, e em todas as vezes foi mantido o anonimato. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 APLICATIVO DE JOGO BIOINTEGRADA 

 

Com compatibilidade para o sistema operacional Android, o App de jogo contém 

oito fases, as quais apresentam um nível crescente de complexidade, tanto do desafio cognitivo 

como da organização dos seres vivos (Fig. 1). O jogo apresenta já na tela inicial a logo com a 

representação do ser humano inserido no planeta Terra, fazendo parte de sua constituição, e 

realizando um ato que representa a construção de um local melhor, sendo envolvido por 

diversos fatores que são interligados, integrados (Fig. 1 A). Como descreveu Morin (2000, p. 

37) “tanto no ser humano, quanto nos outros seres vivos, existe a presença do todo no interior 

das partes [...] cada indivíduo singular contém de maneira “hologrâmica” o todo do qual faz 

parte e que ao mesmo tempo faz parte dele”. 

Sabendo do potencial das tecnologias, o uso do App no ensino formal, apoia-se nas 

pesquisas que mostram os resultados positivos do uso das TICs com potencialidades 

pedagógicas (DOURADO et al., 2014; SOARES; ISTOE 2015). Em relação ao conteúdo 

elencado para composição do jogo, optamos por um percurso que exercitasse conhecimentos 

da composição do organismo humano, com exemplos como esse está integrado a outros 

organismos e ao meio ambiente, utilizando para exemplificar tal questão, os ciclos de 

verminoses, escolha baseada na intenção de demonstrar como os sistemas do corpo humano 

podem ser (ou estar) integrados à vida de outros organismos e isso em consequência da relação 

humana na natureza, só então partimos para uma visão mais ampla de organização dos seres 

com os níveis ecológicos no sentido de propiciar o entendimento de que a organização orgânica 

e comportamental individual está inserida em uma organização abrangente  e que o equilíbrio 

das interações depende das ações cotidianas. Esta é uma visão holística e sistêmica com seus 

significados para a Educação Ambiental, especialmente nas relações ecossistêmicas na 

integralidade do ser humano (LOUREIRO, 2005). 

Porém, sabendo das limitações do pensamento sistêmico e holístico na Educação 

Ambiental para o estímulo do pensamento reflexivo na construção de uma cultura cidadã, 

finalizamos o jogo com o questionário “Minhas Ações no Cotidiano” (APÊNDICE F) no intuito 

de facilitar a reflexão dos atos que adotamos na realidade e os que gostaríamos de adotar para 

as mesmas situações e quais as restrições que impedem de realizarmos o que gostaríamos ou 

consideramos mais adequado na construção de uma integração menos danosa ao meio 

ambiente.  
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Portanto o jogo configura-se da seguinte forma: a fase 1 apresenta o desafio de 

diferenciar os tipos de células (Fig. 1 B). A fase 2 é para identificar os tipos de tecidos 

histológicos (Fig. 1 C), e é composta de telas contendo cada uma a imagem ou representação 

de um tipo de tecido a ser reconhecido. A fase 3 traz o desafio de relacionar a imagem do tecido 

histológico ao órgão que compõe (Fig. 1 D). A fase 4 consiste em reconhecer cada sistema do 

corpo humano (Fig. 1 E). A fase 5 possui duas telas, cada uma contendo duas imagens do 

organismo humano, dessas imagens apenas uma está com a posição dos órgãos que compõem 

os sistemas do organismo corretas e a outra algum componente está disposto de forma anômala, 

tanto em posição como em tamanho, portanto o desafio compreende em identificar qual figura 

está correta. (Fig. 1 F). 

Os desafios das fases de 1 a 5 trabalham os níveis de organização do corpo humano, 

porque consideramos importante tratar dessa temática no sentido de liga-las as discussões sobre 

as questões ambientais propostas no avançar do jogo e só então introduzir exemplos e reflexões 

de como estamos integrados ao meio ambiente. Compartilhando os pensamentos filosóficos 

para a Educação Ambiental discutidos por Pulkki, Dahlin e Värri (2016) que através do nosso 

organismo pertencemos a natureza, portanto, devemos respeito a todas as formas de vida e a 

consciência do que fazemos para a natureza fazemos para nós mesmos. O jogo será 

disponibilizado na Play Store, loja virtual do androide de aparelhos celulares.  
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Figura 1 - Aplicativo de Jogo BioIntegrada. A) Logomarca; B) conteúdo de células; 

C) Tipos de tecidos do corpo humano; D) Órgãos do corpo humano; E) Sistemas do 

corpo humano; F) Organismo humano; G) Ciclos de verminoses que o homem é 

hospedeiro; H) Níveis ecológicos e I) Questionário “Minhas ações no cotidiano. 

Fonte: Elaborada pelas autoras.  
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Considerando essas abordagens de Educação Ambiental o jogo BioIntegrada dá 

continuidade através da fase 6 (Fig. 1 G), trazendo o desafio de reconhecer ciclos de 

verminoses, nos quais o homem é hospedeiro, através de sete telas, cada uma contendo um ciclo 

diferente. Para a escolha das imagens foi estabelecido o critério de selecionar as que mais 

parecem com situações nas comunidades da região nordeste do Brasil, local de moradia dos 

estudantes participantes da pesquisa. Os tipos de verminoses apresentados no App são 

comumente abordados no livro didático, porém nesse último geralmente dispostos de forma 

fragmentada sem integrar os conteúdos, como França, Margonari e Schal (2011) apontaram, os 

conteúdos sobre verminoses muitas vezes são apresentados no livro didático sem estabeleceram 

a relação entre saúde e ambiente e à experiência direta dos estudantes. Acreditamos que estando 

inserido nessa sequência de etapas no App, poderá estimular o usuário a relacionar esses 

conceitos, além de possibilitar associar as atitudes do homem no meio em que vive e as 

consequências de suas ações. 

Já a fase 7 contém cinco telas e versa sobre os níveis de organização em ecologia: 

organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera (Fig. 1 H), e com o objetivo de 

tornar esse conteúdo contextualizado, foram utilizados alguns cenários e seres vivos da 

Caatinga, vegetação dominante do nordeste brasileiro, bioma esse que merece mais visibilidade 

não só no Nordeste, mas por todos os estudantes e pesquisadores. Os conceitos relacionados 

aos níveis de organização da Ecologia devem ser trabalhados de forma integrada evitando a 

fragmentação e tem elevado potencial interdisciplinar no ensino médio (FONSECA; 

CALDEIRA, 2008). 

A fase 8, finaliza o jogo, e é composta de formulário de perguntas intitulado 

“Minhas Ações no Cotidiano” a ser preenchido como último requisito para concluir o jogo (Fig. 

1 I) O questionário é estruturado com perguntas objetivas em duas seções: uma se refere ao que 

a pessoa faz e a outra ao que ela gostaria de fazer. Ambas sobre assuntos do dia-a-dia, a respeito 

dos temas lixo, água, energia elétrica e estilo de vida (alimentação, consumismo, queimadas, 

desmatamentos e desequilíbrio ambiental), entendendo que como seres humanos somos 

afetados e afetamos a natureza de forma sistêmica, como pontuado por Dulley (2004). Esse 

entendimento pode ser facilitado se entendermos o sentido de pertencimento como diz Sauvé 

(2005, p.317) “[...] É preciso reconstruir nosso sentimento de pertencer à natureza, [...] tomar 

consciência de que, por meio da natureza, reencontramos parte de nossa própria identidade 

humana, de nossa identidade de ser vivo entre os demais seres vivos”. 

Porém é importante ressaltar que esse tipo de recurso pedagógico, aplicativo de 

jogo, sozinho não é suficiente para promover a compreensão da relação ser humano e meio 
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ambiente voltada para a educação crítica. Logo é imprescindível o papel do professor mediador 

nesse processo, de forma que o jogo seja um instrumento facilitador dos debates das inter-

relações do ser humano e o meio ambiente, colaborando com a discussão de Santos (2007, 

p.487), ao afirmar que “[...] o que se busca não é uma alfabetização em termos de propiciar 

somente a leitura de informações científicas e tecnológicas, mas a interpretação do seu papel 

social”. 

Nessa perspectiva foi planejada uma sequência didática (SD) disponibilizada no 

botão “SD” da tela inicial do App para abordar o conteúdo Corpo Humano e Meio Ambiente, 

e os resultados da realização desta SD em uma turma de alunos do 20 ano do ensino médio 

foram investigadas e serão apresentadas no próximo tópico, entendendo que esta deve e pode 

ser adequada a cada realidade escolar. 

 

5.2 SEQUÊNCIA DIDÁTICA “SER HUMANO E MEIO AMBIENTE” 

 

Esta sequência didática (SD) com 08 horas aula, foi elaborada contemplando a 

utilização do aplicativo (App) de jogo BioIntegrada. Cada aula da SD trabalha uma ou mais 

fases do jogo, no qual só é possível acessar a fase que está sendo abordada, se vencidos os 

desafios decorridos, permitindo sempre fazer uma retomada dos conteúdos das aulas anteriores 

(Quadro 1). 

O App BioIntegrada, assim como, a SD, trazem juntas uma proposta inicial de 

educação crítica, entendendo que essa macrotendência no universo escolar deve ir em direção 

a uma postura reflexiva e participativa com estímulo a prática da cidadania ativa em prol de 

uma sociedade sustentável (SILVA; CAMPINA, 2011). Tais ferramentas pedagógicas tem o 

objetivo de proporcionar o conhecimento da estrutura do organismo humano, como esse está 

relacionado ao meio ambiente e estimular a reflexão a respeito da integração dos seres vivos e 

os impactos de nossas atitudes nessa ligação com a natureza, justificando-se no exposto por 

Loureiro (2006, p.70) de que não cabe “[...] falar em mudanças de comportamentos sem pensar 

como cada indivíduo vive, seu contexto e suas possibilidades concretas de fazer escolhas [...]”. 

A SD buscou promover um diálogo reflexivo diante dos desafios propostos no App, 

tendo todas as discussões promovidas o áudio gravado, mas também agregou outros recursos 

pedagógicos, como o uso do laboratório de Ciências, no intuito de concretizar a existência dos 

micro-organismos e suas relações com nossa existência, através de técnicas de microscopia e 

experimentos. Uso de bustos e figuras anatômicas, além de slides com imagens no sentido de 

contribuir com a aprendizagem da temática do jogo e embasar as discussões a respeito de nossa 
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interação com os seres vivos, ações no meio ambiente e das atitudes adotadas visando uma 

sociedade mais sustentável diante de nossa realidade social e econômica. Desse modo, a favor 

de um olhar sobre as relações indivíduos-natureza, compreensão do meio ambiente global e 

local e da importância da responsabilidade de cada um para construir uma sociedade mais 

equitativa e ambientalmente sustentável (JACOBI, 2003). 

 

Quadro 1 – Síntese da sequência didática intitulada “Ser Humano e Meio Ambiente” 

 

Momento 

Tema 

Aulas 

Duração 

 

Material 

 

Tema e Conceitos das Aulas 

Momento 1 

 

Tema 

Tipos de células e 

tecidos 

 

Aulas 1 e 2 

Tempo 100 minutos 

- Celular; App de jogo; 

Microscópio; Lâminas; 

Lamínulas; Água; Gilete; 

Pinça; Cotonete; Azul de 

metileno; Óleo de imersão; 

Iogurte; Plantas; Datashow 

ou TV; Computador; Power 

Point; Caderno; Lápis de 

cores e canetas. 

Como são os diferentes tipos de 

células. Objetiva diferenciar os tipos de 

células e discussão sobre os vírus. 

Tipos de tecidos. Objetiva 

compreender como os seres 

multicelulares organizam-se para 

formar os tecidos.  

Momento 2 

 

 

Tema 

Órgãos e Sistemas 

 

Aulas 3 e 4 

Tempo 100 minutos 

-Celular para cada dupla; 

App de jogo BioIntegrada; 

Busto Anatômico; Datashow 

ou TV; Computador; 

Apresentação de power 

Point. 

Discussões sistematizadas a respeito 

das relações dos organismos 

procariontes e eucariontes com os seres 

humanos. Continuar o debate sobre 

integração dos sistemas do corpo 

humano com o jogo outros recursos. 

Objetivos: compreender a organização 

do corpo humano comparando com 

outros animais. 

Momento 3 

 

Tema 

O organismo humano 

como parte do meio 

ambiente 

 

Aulas 5 e 6 

Tempo 100 minutos 

-Celular para cada dupla; 

App de jogo BioIntegrada; 

Datashow ou TV; 

Computador; Apresentação 

de Power Point. 

Integração do corpo humano com o 

meio ambiente. Objetivos: refletir 

sobre a ação do homem no meio e a 

relação com os ciclos de verminoses, os 

níveis ecológicos e a importância para 

o equilíbrio dos ecossistemas. 

Estimular a reflexão e observação das 

questões ambientais da comunidade.  

Momento 4 

 

Tema 

Ações individuais que 

impactam o meio 

ambiente  

Aulas 7 e 8 

Celular; App de jogo 

BioIntegrada; Computador 

com acesso à internet. 

O que faço e o que gostaria de fazer 

sobre a utilização dos recursos naturais. 

O objetivo de promover uma reflexão 

como cada indivíduo está lidando com 

os recursos naturais em suas ações 

cotidianas, utilização dos gráficos 
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Tempo 100 minutos gerados pelo App ao final das respostas 

de cada aluno. 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Na primeira aula as duplas tinham que jogar as fases 1 e 2 do App antes das 

explicações. Logo após o trabalho com o conteúdo por meio de outros recursos pedagógicos e 

discussões em grupo, os alunos jogavam novamente a primeira e a segunda fase, utilizando essa 

metodologia de fazer uso do App nas fases previstas para a aula, antes e após as explicações e 

discussões, em toda a SD, na expectativa desse método proporcionar melhor fixação dos 

conteúdos e relação do mesmo com as reflexões das discussões da temática. No início de cada 

aula para jogar os desafios trabalhados em semanas anteriores era estabelecido um tempo, que 

dependia de quantos desafios teriam de ser elucidados, variando de 1 a 5 minutos. Durante esse 

período os alunos poderiam tentar quantas vezes necessárias até vencer a fase estabelecida para 

aquele momento. Conseguindo ou não atingir o nível pretendido, após o tempo determinado, 

voltavam para a tela inicial do jogo, realizando os desafios mais uma vez, porém depois das 

explicações e discussões sobre os temas. Em todos os momentos fez-se indagações que 

estimulavam o debate dos conteúdos abordados no sentido de provocar nos discentes, 

percepções dos fenômenos naturais de nosso meio, as relações desses fenômenos com as 

atividades econômicas da região como agricultura e agropecuária, disponibilidade dos recursos 

essências à vida dos seres relacionando com as atitudes das pessoas no manejo e utilização dos 

recursos naturais locais. 

A realização da SD possibilitou a troca de informações entre os colegas, no processo 

de manuseio das ferramentas pedagógicas, como nos experimentos no laboratório, montagem 

dos bustos anatômicos, uso do aplicativo BioIntegrada e nas discussões sobre as questões 

ambientais, sendo notória a construção de conceitos durante esse processo, seguindo 

características fundamentais de uma proposta colaborativa nos princípios construtivistas 

(GROENWALD; ZOCH; HOMA, 2009). Compartilhando dessas concepções a SD elaborada 

para esta pesquisa, está apresentada com todas suas seções e materiais de apoio ao professor no 

APÊNDICE G.  

 

5.3 CARACTEREZAÇÃO DOS ALUNOS ENVOLVIDOS NA PESQUISA 

 

Ao analisar o perfil dos alunos (Fig.  2), identificamos que a maioria estava na faixa 

etária entre 15 e 16 anos, idade esperada para o período escolar, pois de acordo com a legislação 

educacional, a educação básica obrigatória e gratuita deve ser garantida dos quatro aos 17 anos 
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de idade (BRASIL, 2019). Houve predomínio do sexo feminino, correspondendo a 57.5%, 

tendência que atualmente vem se mantendo nos níveis seguintes de escolarização, incluindo 

graduação, mestrado e doutorado (CAPES, 2017). No entanto, apesar da ampliação da 

participação feminina no ensino, ainda são muitos os desafios para a igualdade de gênero nas 

Ciências, incluindo as superações das desigualdades de oportunidades de cargos de chefia, 

destaque acadêmico e luta por equiparação salarial, quando comparado aos homens (BARROS; 

MOURÃO, 2018; CHASSOT, 2019). Em relação ao interesse pelo uso de aplicativo, 95% dos 

participantes declararam que gostam, corroborando com o potencial de uso pedagógico dessa 

ferramenta entre os jovens apontado por Sonego e Behar (2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A principal fonte de renda está relacionada ao trabalho na zona rural (agricultura, 

pecuária e agropecuária), totalizando 65% das famílias (Fig. 3). O fato destas atividades ligadas 

a vida na zona rural fazer parte da maior parcela dos familiares dos alunos foi relevante para a 

escolha do conteúdo trabalhado no jogo e na sequência didática, uma vez que: 

 

“As relações estabelecidas com o cotidiano do aluno devem permitir dar significado 

ao conteúdo curricular, fazendo a ponte entre o que se aprende na escola e o que se 

faz, vive e observa no dia a dia [...] os processos de ensino e aprendizagem deverão 

buscar vínculos efetivos com o cotidiano, porém, deverão superá-lo, buscando uma 

articulação entre este cotidiano e os níveis mais conceituais e abstratos da 

aprendizagem, num movimento permanente de ação e reflexão” (KATO; 

KAWASAKI, 2011, p.46). 

 

Figura 2 – Perfil de alunos do 20 ano do ensino médio de uma escola pública de 

Milhã, Ceará. 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
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É importante ressaltar também que 50% da turma declarou que a moradia de sua 

família é na zona urbana e 50% na zona rural (Fig. 3). E como 65% afirmaram que a renda 

familiar está relacionada ao trabalho no campo, significa dizer que 15% das famílias mesmo 

morando na zona urbana se deslocam para trabalhar na zona rural (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apenas 35% dos alunos declararam que são atendidos pelo Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto (SAAE) do município e 65% não possuem abastecimento de água por esse órgão 

municipal, fazendo uso de outras fontes como açude, poço, cacimbão e cisterna (Fig. 3). Em 

relação ao saneamento básico, 52.5% dos entrevistados afirmaram que na rua onde moram não 

possui saneamento básico e 35% disseram não possuir coleta de lixo pela prefeitura (Fig. 3). 

Cenário preocupante, pois esses são considerados fatores de risco para a saúde da população, 

com estudos como o de Giatti et al. (2004), demonstrando por exemplo, correlação entre 

condições de saneamento básico e prevalência de parasitoses intestinais e doenças como a 

esquistossomose. Esse diagnóstico foi fundamental para a condução do conteúdo trabalhado no 

aplicativo de jogo “BioIntegrada” com discussões da fase sobre ciclos de verminoses nos quais 

o ser homem é hospedeiro.   

Figura 3 – Perfil das moradias de alunos do 20 ano do ensino médio de uma escola 

pública de Milhã, Ceará. 

 

 
Fonte: Elaborada pelas autoras. 
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5.4 UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS E PERCEPÇÕES DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 

5.4.1 Percepções dos alunos sobre a relação Ser Humano e Meio Ambiente antes e após a 

utilização do aplicativo de jogo BioIntegrada e da sequência didática. 

 

Importante ressaltar que os 40 discentes participantes da pesquisa resolveram o 

questionário nas duas aplicações (pré-aulas e pós-aulas), e assim obtivemos 100% da 

participação dos alunos nesta etapa da pesquisa. Quando questionados sobre qual é o papel do 

ser humano na natureza, tiveram destaques, na situação pré-aulas, as palavras “natureza”, 

‘cuidar”, “preservar” e “não” (Fig. 4A), esses termos apareceram em muitos momentos 

agregados a frases no sentido da Concepção Pragmática da Educação Ambiental, a qual de 

acordo com Layrargues e Lima (2011) foi instituída no contexto brasileiro nos anos 90 e 

representa uma derivação da Concepção Conservadora ligada ao antropocentrismo adaptada ao 

novo contexto social, porém com limitações sobre as reflexões das desigualdades sociais. Como 

exemplo de tais respostas dos alunos destacamos: “Já que somos seres que tem a capacidade de 

pensar, devemos cuidar do que é nosso da melhor forma”; “Zelar, cuidar da maior beleza e 

riqueza da humanidade”; “A natureza é um dos maiores bem que o ser humano tem, então nosso 

papel é cuidar, preservar, para receber todos os benefícios que ela nos oferece”; “Devemos 

preservar a natureza ao máximo, porque do contrário a vida pode ser extinta”.  

E na situação pós-aulas, os vocábulos “cuidar” e “preservar” tiveram o número de 

citações aumentado, obtendo maior destaque na nuvem de palavras (Fig. 4B). Essa análise 

evidenciou que para os alunos o ser humano tem o papel de cuidar e preservar a natureza, 

aspectos voltados para a compreensão defendida pela Convenção sobre a Proteção do 

Patrimônio Cultural e Natural em 1972, de que o homem interage com a natureza e se faz 

necessário preservar o equilíbrio entre ambos, porém não entendida pela sociedade capitalista 

(ZANIRATO; RIBEIRO, 2006). A palavra “não” remete a ações que o ser humano não deveria 

fazer, indicando um entendimento de que elas desequilibram a natureza, como por exemplo, 

não desmatar, não jogar lixo em locais inapropriados. 
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A)  

 

B) 

 

    

 

No entanto, alguns elementos da Concepção Pragmática de Educação Ambiental 

(SILVA; CAMPINA, 2011) ainda estiveram presentes nas respostas dos alunos, mesmo depois 

das aulas, com destaque para o antropocentrismo e a natureza vingativa. Como aspecto do 

antropocentrismo destacamos os trechos em que os alunos citam que “Devemos cuidar e 

proteger a natureza para que possamos ter um processo evolutivo melhor”; “O papel do ser 

humano na natureza é preservar e cuidar do que é nosso”. Como exemplos de lei de ação e 

reação (natureza vingativa) recortamos as respostas em que o aluno afirma “[...] ser legal com 

a natureza para que ela também seja legal com nós”.  

Nas respostas dos alunos na situação pós-jogo, também surgiram elementos da 

concepção de EA crítica, onde o cuidado com a natureza e a preservação do meio ambiente 

tiveram maior destaque (Fig. 4B), e são exemplificadas nos trechos destacados a seguir: “A 

maioria em vez de ajudar a cuidar da natureza, destrói o que acaba causando grande problema 

para nós, agora, ou até no futuro”; “Proteger e cuidar da natureza, para que não acabe com a 

nossa vida e a dos animais”; “ [...] em cada momento pode colaborar um pouco e essa 

colaboração se torna grande se a maioria participar”. Esses recortes apontam, embora de 

maneira tímida, para uma concepção de Educação Ambiental próxima da macrotendência 

político-pedagógica Crítica, pois como pontua Silva; Campina (2011); Layrargues; Lima 

(2014), ela se caracteriza por uma mudança de comportamento antes realizada no âmbito 

individual e agora substituída pela formação de uma cultura cidadã em que estão presentes os 

Figura 4 - Nuvens de palavras das respostas dos alunos para a pergunta “Qual é o papel 

do Ser Humano na Natureza. A) Pré-aulas e B) Pós –aulas. 

Fonte: Elaborada pelas autoras.  
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elementos ecológicos, éticos e sociais. Essa relação é entendida aqui como múltipla e de 

encontro com as concepções de Sauvé, com destaque para a seguinte faceta: 

 

“O meio ambiente — lugar em que se vive (para conhecer, para aprimorar). É o 

ambiente da vida cotidiana, na escola, em casa, no trabalho etc. Uma primeira etapa 

de educação ambiental consiste em explorar e redescobrir o lugar em que se vive, ou 
seja, o “aqui e agora” das realidades cotidianas, com um olhar renovado ao mesmo 

tempo apreciativo e crítico trata-se também de redefinir-se a si mesmo e de definir o 

próprio grupo social com respeito às relações que se mantém com o lugar em que se 

vive. [...] O lugar em que se vive é o primeiro cadinho do desenvolvimento de uma 

responsabilidade ambiental, onde aprendemos a nos tornar guardiães, utilizadores e 

construtores responsáveis do Oïkos, nossa “casa de vida” compartilhada” (SAUVÉ, 

2005, p. 318).  

 

 

As percepções dos alunos no que diz respeito à relação existente entre o meio 

ambiente e as suas vidas, avaliadas por meio da análise de similitude, evidenciou que, os 

vocábulos centrais no corpus textual foram “meio ambiente” e “tudo” (Fig. 5). Da expressão 

central meio ambiente derivaram os vocábulos “cuidado e vida” na pré-aula (Fig. 5A) e “saúde 

e não” na pós-aula (Fig. 5B). Isso demonstra a forte relação com a saúde, levando em 

consideração que:  

 

“O meio ambiente mantém uma relação íntima com a saúde da população que está 

inserida nele, ou seja, o meio não é apenas o cenário onde a população vive, mas no 

qual acontecem suas interações e inter-relações, influenciando direta e indiretamente 

no processo saúde–doença” (BRUZOS et al., 2011, p. 464).  

 

O léxico “tudo” na pré-aula tem conexão com “plantas e alimentação” (Fig. 5A), 

mas na pós-aula surge um maior número de conexões representadas pelas palavras “plantação, 

alimentação, respiração, limpo e natureza” (Fig. 5B). Esta ampliação de percepção foi 

fortalecida após as utilizações do aplicativo de jogo e da sequência didática, com surgimento 

de respostas do tipo: “Em tudo, sem o meio ambiente não tem como haver vida, pois somos 

dependentes” e “o meio ambiente está relacionado em tudo, na alimentação, no ar que 

respiramos, na água, ao dormir e acordar, em tudo a natureza está envolvida”. A percepção de 

totalidade demonstrada pelos alunos, tem respaldo nas concepções de Sauvé (2009) para o qual, 

“A estrutura do ambiente é a da rede da própria vida, na junção entre natureza e cultura. O meio 

ambiente é o crisol onde nossa identidade, nossos relacionamentos de alteridade, nossos 

relacionamentos com o mundo são forjados, como seres da natureza”. No entanto, os aspectos 

sociais e culturais não foram claramente expressos nas respostas dos alunos, e por isso não 

podemos afirmar que os discentes estavam considerando apenas os aspectos biológicos – nesse 

tudo, ou se também incluíam os aspectos sociais e culturais. 
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Figura 5 - Análise de similitude para a relação existente entre o Meio Ambiente e a vida 

dos alunos para. A) Pré-aulas e B) Pós –aulas. 

 

 
 

 

 Fonte: Elaborada pelas autoras. 

A) 

B) 
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Um destaque embora tímido do termo “zona” na pré-aula (Fig. 5A) nos chamou 

atenção, pois ao ler as respostas, ficou evidenciado que para alguns alunos o fato de morar na 

zona urbana ou rural é determinante para a inter-relação com o meio ambiente, exposto em 

respostas como: “O meio ambiente está relacionado em minha vida de forma fraca, pois vivo 

em ares urbanos, não preciso muito”; ou “O meio ambiente está relacionado em bastante coisa, 

já que moro na zona rural, precisamos de água dos açudes e se não tiver bem preservada não 

podemos usar” Jacobi (1999) já alertava para os impactos da degradação ambiental em meio 

urbano e da necessidade de investir em ações que dinamizem o acesso a consciência ambiental 

de forma integradora e sustentável, independente do porte da cidade. No entanto, esta visão 

fragmentada foi discutida nas aulas e do discurso coletivo emergiram compreensões holísticas 

e integradoras entre o Ser Humano e o Meio Ambiente. Discursos respaldados na compreensão 

de pertencimento e de que é necessário compreender e enfrentar a complexa problemática 

ambiental de forma individual e coletiva como destacam Chaves; Farias (2005) e Camponogara 

(2012). 

Em relação às interferências positivas e negativas que o homem produz no Meio 

Ambiente, a temática “lixo” teve expressivo destaque para os alunos em todas as situações 

analisadas (Fig. 6). As ações positivas apontadas pelos alunos, gerou uma nuvem de palavras 

na situação pré-aulas (Fig. ¨6A), com destaque para as palavras “não”, “jogar”, “lixo” e 

“cuidar”, “meio”, “ambiente”. No pós-aulas as palavras citadas anteriormente continuaram em 

destaque e os termos “água” e “desmatamento” receberam maior número de citações, 

destacando-se também na nuvem (Fig. 6B). Certamente por conta da influência das discussões 

durante as aulas do olhar mais crítico da própria realidade, pois Milhã-CE tem a agropecuária 

como uma das principais atividades econômicas, sendo comum as práticas das queimadas e 

desmatamento para expansão dessa atividade.  

Essa percepção da necessidade de combate aos fatores de devastação das matas 

locais apresentada pelos educandos é apoiada no fato de que o estado do Ceará ao longo do 

tempo vem apresentando um aumento nos níveis de degradação ambiental relacionada as 

práticas da agropecuária como citado por Campos et al. (2015). O desmatamento e as 

queimadas são práticas tradicionais no manejo do solo no Nordeste para o aproveitamento da 

agropecuária e produção de carvão que estão influenciando no processo de desertificação da 

área de Caatinga (SOUZA; ARTIGAS; LIMA, 2015).  

As ações negativas do ser humano no meio ambiente, também permaneceram em 

torno da temática do lixo, na pré-aula tiveram destaque os termos “lixo”, “jogar”, “queimado” 

e “animal”, esse último por conta da prática da caça na região que pode levar a extinção de 
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espécies endêmicas (Fig. 6C). E na situação pós-aulas (Fig. 6D), a preocupação com o “lixo”, 

“desmatamento”, “queimadas”, continuam, porém, surge com destaque a questão da “água”, 

“poluição” e de forma menos expressiva a problemática do uso de “agrotóxico” e o 

“desperdício”, representando um maior repertório das agressões que cometemos ao meio 

ambiente.  

Consideramos relevante os estudantes terem apontado a questão do desperdício, 

pois como Almeida et al. (2019) discute, os desequilíbrios ambientais estão profundamente 

relacionados às condutas humanas inadequadas, e além das perdas econômicas, o desperdício 

também causa sérios impactos nos recursos naturais. E a questão do uso de agrotóxicos além 

de representarem riscos à saúde humana, provocam graves problemas ambientais que vão desde 

o descarte indevido de embalagens à sérios danos ao equilíbrio da fauna e flora (CAMPOS et 

al., 2015).    

 

Figura 6 - Nuvem de palavras com as interferências humanas no Meio Ambiente, na 

percepção de alunos do ensino médio. 

 

A) Ações Positivas Pré-Aulas 

 

B) Ações Positivas Pós-Aulas 

 

C) Ações Negativas Pré-Aulas  

 

D) Ações Negativas Pós-Aulas 

 
 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras.  
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5.4.2 Percepções dos alunos sobre o jogo BioIntegrada e sobre a sequência didática. 

 

A SD para o uso do App BioIntegrada foi realizada nos dias 18 de fevereiro, 03, 10 

e 17 de março, ano 2020. A cada um desses dias, destinavam-se 2 aulas geminadas de 50 min, 

totalizando 100 min por semana para a aplicação das ferramentas pedagógicas. A média de 

frequência dos 40 participantes em todas as aulas foi de 91%. E com relação a disponibilidade 

de aparelho celular com o jogo instalado, apenas 3 alunos não possuíam, porém, o companheiro 

de dupla fazia o empréstimo do aparelho, garantindo o uso das ferramentas por todos os 

discentes. 

Durante as aulas, além das apresentações dos conhecimentos teóricos sobre a 

hierarquia da vida e os níveis ecológicos, ocorridas por meio de slides, uso do App 

BioIntegrada, e outras formas previstas na SD, também foram estimuladas discussões de como 

esse conteúdo está relacionado às questões do meio ambiente e a sobrevivência dos seres vivos. 

Nesses momentos, além das reflexões ambientais, foi possível identificar as principais 

deficiências sobre os temas abordados, tais como, confusão das definições de vírus e bactérias; 

fungos e protozoários, e alguns alunos demonstraram até mesmo, dificuldade no 

reconhecimento das estruturas macroscópicas do próprio organismo, como exemplo, 

localização do fígado nos bustos e imagens anatômicas. Essas limitações de conhecimento das 

características gerais dos seres vivos e dos fenômenos naturais é um fator limitante para a 

educação. Essa percepção é corroborada com o posicionamento de que: 

 

“O fato de falar na socialização de um saber supõe um saber existente, mas isso não 

significa que o saber existente seja estático, acabado. É um saber suscetível de 

transformação, mas sua própria transformação depende de alguma forma do domínio 

deste saber pelos agentes sociais. Portanto, o acesso a ele impõe-se” (SAVIANI, 2011, 

p. 68). 

 

No decorrer das aulas e das discussões, foram perceptíveis a melhoria no 

conhecimento dos termos científicos e os debates puderam evoluir para questões a respeito de 

como os seres microscópicos estão relacionados aos seres humanos. E então surgiram respostas 

como: “Bactérias e fungos ajudam na agricultura e melhoram a produção de alimentos”; “Os 

micro-organismos podem nos causar doenças, mas estando em equilíbrio em nosso corpo 

podem nos defender das doenças”; “O processo de decomposição é importante para todos no 

meio”; “Os protozoários estão envolvidos no processo de digestão das vacas e na produção do 

leite” e “Cada ser vivo tem seu papel na natureza, mas se ficarem desequilibrados podem causar 
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coisas ruins”. Indicando um avanço da compreensão da correlação entre os seres vivos e entre 

estes e o meio abiótico.  

Nesse ponto, foi pertinente a discussão que devemos realizar ações de proteção e 

preservação do meio com atitudes que priorizem a sustentabilidade e então surgiram polêmicas 

sobre práticas de alguns empresários da região com ações de desmatamento e descarte de 

embalagens que poderiam ser recicladas. Emergiram também reflexões de que as atividades das 

empresas da região possivelmente agridem o meio ambiente com maior intensidade quando 

comparados a agricultura familiar praticada no município. Desse modo, estabelecendo-se uma 

postura mais reflexiva, revelando a consciência crítica da realidade, importante para a inserção 

do cidadão como agente transformador de seu meio como defendido por Freire (1987). E essas 

observações apresentadas pelos alunos, sinalizam um pensamento mais consciente do contexto 

social, no sentido de questionar comportamentos, atitudes e valores, os quais compõem as 

pretensões da educação ambiental crítica defendida por Jacobi (2005); Silva; Campina (2011); 

Layrargues; Lima (2014). 

Ao final da SD, foi proposto a todos os educandos o preenchimento de um 

questionário denominado “Minhas Ações no Cotidiano” (APÊNDICE F), disposto na última 

fase do jogo BioIntegrada. Para cada indagação existiam duas seções à serem respondidas: a 

primeira seção para informar qual atitude é tomada diante da situação do dia-a-dia referente a 

água, lixo, energia elétrica e estilo de vida e a segunda consistiu em declarar qual atitude 

gostaria de tomar em relação a mesma situação cotidiana. Permitindo analisar se existiam 

distinções entre o que é efetivado e o que gostaria de fazer, possibilitando o debate a respeito 

dos obstáculos que dificultam realizar a atitude desejada.  

Ressaltamos que poderiam ser marcadas mais de uma opção para cada item e que 

houve 100% de participação dos discentes na resolução desta etapa da SD. Foi possível realizar 

essa etapa de forma tranquila, em especial por conta da escola possuir um Wi-Fi exclusivo para 

os alunos, permitindo o envio automático das respostas para o Drive do e-mail do App, assim 

o aplicador teve acesso aos gráficos em tempo real, podendo dar seguimento a aula já de posse 

dos dados gerados. 

Ao analisar os dados obtidos através do questionário “Minhas Ações no Cotidiano” 

destacamos alguns pontos. O primeiro é na seção “lixo” (Tabela 1) quando apresenta as atitudes 

de jogar o lixo na rua ou guardar até encontrar uma lixeira, 2 discentes marcaram as duas opções 

e declararam que nem sempre realizam a mesma atitude e por esse motivo resolveram marcar 

as duas assertivas. Com relação ao destino do lixo produzido, destacamos a declaração de 11 

alunos que na realidade queimam o lixo e o fato de 9 alunos expressarem que gostaria de 
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queimar o lixo que produz. Essas respostas são reflexo da dificuldade que os residentes da zona 

rural possuem para destinação do lixo que produzem, pois não existe coleta por parte do 

município, então as pessoas descartam seus resíduos sólidos em terrenos que se transformam 

em lixões ou os queimam, ações contrárias ao destino adequado do lixo que segundo Gouveia 

(2012) é essencial para a preservação do meio ambiente e promoção e proteção da saúde da 

população.  

Outro ponto a ser destacado (Tabela 1) diz respeito ao aumento de 10 resposta para 

a afirmativa: gostaria de produzir menos lixo, quando comparado a quantidade de marcações 

de que na realidade tenta produzir menos lixo. Mas de acordo com Loureiro; Tozoni-Reis, 

(2016) mudar hábitos estando em um sistema capitalista em especial na adolescência não é 

fácil, visto que é necessário superar as relações destrutivas do capitalismo, as quais apoiam-se 

na alienação do acúmulo de riqueza coisificada. Para tanto as discussões como estratégia de 

educação ambiental aqui apresentadas, mostram-se importantes, pois embasadas nas 

percepções de Teixeira; Talamon; Tozoni-Reis (2013), elas visam discutir a teoria e a prática 

de nossas ações possibilitando a tomada de consciência e estimulando atitudes menos danosas 

ao meio ambiente.  

Já com relação a fonte de água (Tabela 1), evidenciamos a ocorrência do dobro de 

respostas na assertiva: gostaria de ter um reservatório próprio e a redução de 4 respostas no 

gostaria de ter o abastecimento de água pelo SAAE. Ao discutir tais dados com os alunos, foram 

apresentados argumentos de que o reservatório que abastece a cidade não dá conta da demanda 

e sempre seca antes da próxima quadra invernosa, levando a crença que se possuíssem o 

reservatório próprio seria mais vantajoso, mesmo que a água não seja instalada na residência e 

nem tratada, certamente contaria com água de forma mais abundante. Problemática que deveria 

ter mais atenção dos governantes, pois nas regiões que não possuem serviços essenciais 

públicos, estão propícias a condições precárias de vida e o uso de fontes alternativas de água, 

põe em risco a saúde e o direito das pessoas a suas necessidades básicas diárias (RAZZOLINI; 

GÜNTHER, 2008).  
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Tabela 1 – Ações reais e desejadas sobre a questão do lixo, água e energia 

elétrica na concepção de 40 alunos do Ensino Médio. Os alunos podiam marcar mais de 

uma opção em cada questão. 

MINHAS AÇÕES NO COTIDIANO REAL  GOSTARIA 

Lixo   

Jogo na rua 5 2 

Guardo até encontrar uma lixeira 37 38 

Destino do lixo que eu produzo   

Separo o lixo seco do úmido 3 16 

Armazeno tudo junto 16 3 

Queimo o lixo 11 9 

Só tiro de casa no dia que a coleta passa 15 14 

Jogo o saco de lixo na rua 3 0 

Reutilizo garrafas e outros materiais 4 11 

Tento produzir menos lixo 7 17 

Não me preocupo com o que descarto 0 0 

Água   

A fonte de água de minha casa   

Rede de abastecimento SAAE 22 18 

De açude 3 4 

Reservatório próprio 8 16 

Poço profundo público 4 2 

Poço profundo particular 5 3 

Cacimbão ou cacimba 3 2 

Manuseio da água   

Uso mais água do que o necessário para tomar banho 14 1 

Quando estou usando sabonete ou outros produtos desligo o 

chuveiro 

23 26 

Lavo os pratos sempre com a torneira aberta  1 1 

Ao lavar os pratos só despejo água no momento do enxague  14 13 

Uso mangueira para lavar ambientes ou transportes 0 2 

Coloco água em baldes para lavar ambientes ou transportes 12 12 

Sempre que possível reutilizo a água 16 22 

Não reutilizo a água em nenhum momento 1 1 

Energia elétrica   

Tenho preocupação em economizar por conta do valor da conta 19 17 

Tenho preocupação em economizar para ajudar o meio ambiente 29 32 

Tenho preocupação em saber qual fonte produz a minha energia 2 3 

Consumo de energia elétrica   

Só uso lâmpadas florescentes ou de LED 20 16 

Uso lâmpadas incandescentes  0 3 

Desligo as lâmpadas quando não são necessárias 26 25 

Deixo as lâmpadas ligadas mesmo quando não são necessárias 4 1 

Quando carrego meu celular não me preocupo em tirar da tomada 

quando está totalmente carregado 

8 3 

Quando carrego meu celular tenho o cuidado de tirar da tomada 

quando está totalmente carregado 

13 20 

 

 Fonte: Elaborada pelas autoras. 
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E quanto ao manuseio da água na Tabela 1, os discentes expressaram que muitas 

pessoas são forçadas a economizar, porque esse é um recurso escasso na região, mas mesmo 

diante dessa dificuldade, atentamos para 14 discentes terem declarado usar mais água do que o 

necessário para tomar banho e obtivemos 1 marcação nas afirmativas: gostaria de poder usar 

mais água que o necessário para tomar banho e gostaria de lavar os pratos com a torneira sempre 

aberta. Ainda nesse tópico não contabilizou indicações na afirmativa que na realidade usa 

mangueira para lavar ambientes ou transportes, mas 2 pessoas marcaram que gostariam de fazer 

uso da mangueira para essa finalidade e 1 declaração de que gostaria de não reutilizar água em 

nenhum momento. Porém, identificamos alunos que gostariam de adquirir hábitos de economia 

ou redução do consumo da água como demostrado nas 26 respostas no gostaria de desligar o 

chuveiro quando está usando o sabonete ou outros produtos e nas 22 afirmações de que 

gostariam sempre que possível de reutilizar a água. Diante do exposto, percebe-se a necessidade 

de uma educação ambiental que de acordo com Tristão (2005) deve partir de sensibilidades 

empíricas e estimular a responsabilidade individual e coletiva na apropriação de hábitos que 

causem menos danos ao meio ambiente.  

Com relação a energia elétrica (Tabela 1), destacamos as 32 marcações na 

afirmativa: gostaria de economizar energia elétrica para ajudar o meio ambiente, representando 

80% do total de marcações possíveis para esse item. Salientamos a questão de alunos que ainda 

não fazem essa ação em sua realidade, terem declarado que faltam mais esclarecimento de como 

desempenhar ações menos agressivas ao meio ambiente, fato demonstrado na resposta desses 

discentes na frase de que gostaria de usar lâmpadas incandescentes, pois na discussão em sala 

de aula esses alunos declararam não saber a diferença dos tipos de lâmpadas (incandescentes, 

florescentes e de LED), em termos de economia de energia elétrica. Nesse cenário é pertinente 

trazer as ponderações de Jacobi (2005) ao alertar para a necessidade da colaboração dos 

diversos sistemas de conhecimento numa perspectiva interdisciplinar para enfrentar a 

fragmentação e disseminar o conhecimento de forma crítica, política e reflexiva.  

Os alunos relataram em debate que gostariam de ter um estilo de vida mais saudável 

e próximo a natureza, porém muitas vezes não se sentem encorajados, e questões como o custo 

mais elevado de algumas atitudes, por exemplo, consumir alimentos orgânicos, apresenta-se 

como um fator limitante. Na Tabela 2, podemos exemplificar esse desejo quando observamos 

a marcação de 19 alunos no gostaria de dar preferência aos alimentos orgânicos. Mas podemos 

aferir também outras problemáticas, como a declaração de 1 aluno de que as queimadas e 

desmatamentos da região são necessárias para desenvolver práticas econômica para as famílias, 

algo que direciona ao discutido por Falcão e Roquette (2007) de que estudantes de famílias que 
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vivem da agricultura geralmente apresentam uma percepção de natureza relacionada a fonte de 

trabalho e renda. Portanto atribuímos a concepção do sentido do desmatamento e queimadas da 

região de Milhã-CE expressa por esse aluno, as consequências da falta de investimentos e 

capacitação para manejos de culturas menos agressivos ao meio ambiente.  

 

Tabela 2 - Respostas na realidade e o que gostaria sobre estilo de vida na concepção de 

40 alunos do Ensino Médio. Os alunos podiam marcar mais de uma opção em cada 

questão. 

MINHAS AÇÕES NO COTIDIANO REAL GOSTARIA 

Estilo de Vida   

Já plantei e cuidei de uma árvore 13 13 

Gostaria de plantar e cuidar de uma árvore 12 19 

Não pretendo plantar e cuidar de uma árvore 2 1 

Prefiro alimentos que compro quase prontos 10 2 

Prefiro alimentos orgânicos 16 19 

Não abro mão do consumismo para manter minha vaidade 3 0 

Gostaria de ser menos consumista 14 18 

Acredito que as queimadas e desmatamento da minha região não são 

necessárias 

14 11 

Acredito que as queimadas e desmatamento da minha região são 

necessárias 

2 1 

Gosto de observar a natureza da minha região 18 15 

Não presto muita atenção na natureza da minha região 2 2 

Acredito que minhas ações não contribuem para o desequilíbrio 

ambiental, por isso não mudo meu estilo de vida 

3 3 

Sei que minhas ações contribuem para o desequilíbrio ambiental, 

mas não mudo meu estilo de vida 

7 5 

Opto por alternativas menos impactantes ao meio ambiente 10 13 
 

 

 

Ainda na Tabela 2, nos chamou atenção 3 pessoas terem revelado acreditar que suas 

ações individuais não contribuem para o desequilíbrio ambiental e por isso não mudam seu 

estilo de vida, representando 7,5% do quantitativo possível para essa afirmativa. Nas discussões 

nesse item, houve declarações de que sobrevivem com poucos recursos naturais e por isso suas 

ações não impactam o equilíbrio ambiental. Esse paradigma nos remete a discussão de Jacobi 

(2003) sobre a necessidade de um estilo de vida baseado na sustentabilidade e na equidade 

social, com acesso a informação, criando condições para uma consciência ética reflexiva no 

combate ao desenvolvimento predatório que reforça as desigualdades sociais. 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
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Ao final das discussões foi solicitado aos alunos sugestões para melhoria do 

questionário “Minhas ações no cotidiano”, então surgiu a opinião de acrescentar na sessão “meu 

estilo de vida”, assuntos sobre hábitos de higiene pessoal. Por fim, ao longo do debate 

estabelecido após a coleta dos dados desse questionário os alunos declararam sentirem-se mais 

encorajados para mudar alguns hábitos no dia-a-dia, como forma de sua contribuição para a 

utilização consciente dos recursos naturais. Com base nesse diagnóstico entendemos serem 

promissoras ações pedagógicas de concepção crítica na escola, a partir dos quais podem ser 

estimuladas como sugere Silva e Campina (2011): resolução de problemas como temas 

geradores, explorando potencialidades ambientais locais/regionais; estudo do meio; tema 

controverso. 

Ao final de todo o processo de aplicação da SD e utilização do App BioIntegrada, 

registramos a opinião dos alunos sobre o uso do aplicativo de jogo BioIntegrada, por meio de 

um questionário em escala Likert (APÊNDICE H). Ao analisar os dados da escala de opinião 

dos alunos, foram registrados maiores índices de concordância total ou parcial nos nove itens 

avaliativos do jogo (Fig. 7), a seguir destacamos três pontos:  

i) o primeiro diz respeito a declaração de que 95% dos alunos gostaram de usar o 

aplicativo BioIntegrada (38 estudantes, dos quais 33 concordaram totalmente e 5 concordaram 

parcialmente), mas para 5% (2 estudantes) o uso do aplicativo foi indiferente; 

ii) o segundo diz respeito a função do jogo em facilitar a compreensão da relação 

Ser Humano e Meio Ambiente, item no qual 85% dos alunos (34 estudantes, dos quais 26 

concordaram totalmente e 8 concordaram parcialmente), enquanto 5% considerou indiferente 

(2 alunos), 7.5% (3 alunos) discordou parcialmente e 2.5% (1 aluno) discordou totalmente, 

sendo este o único item que contabilizou de escala de discordância total. 

iii) o terceiro destaque é para a afirmativa de que a estratégia de utilizar o jogo antes 

e após as explicações de cada aula facilitou o aprendizado, opinião corroborada por 92.5% dos 

estudantes (37 alunos, dos quais 25 concordaram totalmente e 12 parcialmente). 
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Figura 7 - Escala de opinião dos alunos sobre o uso do aplicativo de jogo BioIntegrada, 

considerando o máximo de 40 marcações para cada item. 

 

 
 

 

Esses resultados colaboram com as discussões apresentadas por Calisto, Barbosa e 

Silva (2010) de que a Educação Ambiental pode ser realizada com o uso de jogos eletrônicos 

desenvolvidos para tal finalidade, pois esses apresentam o potencial de contribuir para 

conscientização ambiental enquanto divertem, aumentando o interesse e a motivação dos alunos 

pela temática. Para tanto ressaltamos que a tomada de consciência ambiental e uma visão crítica 

e reflexiva de nossas ações cotidianas não surgirão em um curto período de tempo, fazendo-se 

necessárias contínuas estratégias de educação ambiental crítica, especialmente no ambiente 

escolar, agregando metodologias interdisciplinares e estimulando a cidadania ativa de nossos 

jovens estudantes. Nem tão pouco, recursos didáticos como os aplicativos de jogos, sozinhos 

dão conta da complexidade dessa temática, sendo indispensável a participação e interação ativa 

e dialogada dos protagonistas desse processo, no nosso caso, os alunos e os professores. 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso de um aplicativo de jogo em sala de aula, ocasionou entusiasmo e 

proporcionou uma participação mais autônoma dos alunos, evidenciando habilidades em lidar 

com ferramentas tecnológicas e a capacidade de cooperação com os pares. A exemplo, 

destacamos o momento da instalação do App, em que de forma voluntária, alguns discentes 

ajudaram colegas que sentiram dificuldade nessa ação. Em muitos momentos, por ser um jogo, 

estabeleceu-se de forma espontânea uma competição de qual dupla conseguia terminar a fase 

solicitada mais rápido, isso de forma humorada e empolgante, contribuindo para a participação 

dos alunos mais resistentes ao trabalho em grupo. Porém, por tratar-se de uma ferramenta onde 

muitos têm acesso livre a internet e a outros recursos, o uso do celular no ensino formal, requer 

atenção do professor especialmente no desenvolvimento de estratégias que diminuam e/ou 

evitem o desvio do objetivo da aula. Outro fator a ser pontuado é a inclusão de alunos que não 

possuem celular, com organização dos alunos em duplas ou equipes, para que estes não se 

sintam deslocados e prejudicados por não portarem um aparelho celular.  

 O jogo BioIntegrada agradou os alunos e sua utilização em conjunto com a 

sequência didática despertou para a percepção do educando com relação ao seu meio ambiente, 

especialmente ao associar a dependência do equilíbrio ambiental para o bem-estar e saúde. 

Constatamos também o início da desconstrução da concepção de que só pessoas que moram na 

zona rural estão sujeitas a interação com a natureza. Contudo, estamos cientes que o jogo 

aplicado de forma isolada possui limitações para o incentivo de perceber o próprio meio e 

desenvolver uma educação ambiental crítica, portanto, faz-se necessário uma estruturação de 

debates sobre os conteúdos abordados no aplicativo.  

O que nos propomos a desenvolver nesta pesquisa foi ancorada nos princípios de 

uma educação ambiental crítica, com atividades que envolveram o conhecimento da 

estruturação do organismo humano, incentivo a observação do meio ambiente, reflexões sobre 

as nossas ações no cotidiano e como elas impactam o ambiente. Recomendamos que a utilização 

do App BioIntegrada isoladamente ou em conjunto com a SD “ser humano e meio ambiente”, 

seja feita com incentivo de estratégias didáticas onde os alunos possam desenvolver em suas 

comunidades ações em prol do desenvolvimento da cidadania ativa 

Para situações como as identificadas neste trabalho, em que existe uma preocupação 

dos alunos e da comunidade escolar em relação as problemáticas sobre a escassez de água e a 

produção e o descarte indevido do lixo, propomos que os projetos sejam baseados na abordagem 

do ensino por investigação, de forma a estimular a identificação do problema observando a 
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realidade da comunidade, gerar hipóteses refletindo de forma científica, social e cultural do que 

é vivenciado, testar as hipóteses de forma interdisciplinar e com víeis de cidadania ativa,  

discutir de forma argumentativa e embasada os resultados voltando as reflexão do contexto 

social, político, cultural e ambiental entorno da problemática estudada. Nesse sentido podendo 

fazer o uso do App BioIntegrada em conjunto ou isoladamente com a SD “Ser Humano e Meio 

Ambiente” na parte introdutória de conceituação e discussão voltada para a educação ambiental 

crítica e dando seguimento com os projetos definidos pela turma. Processo que pode ser 

adaptado para as inúmeras problemáticas identificadas pelos alunos ou temáticas que se deseja 

trabalhar nas diversas modalidades e realidades de ensino. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Termo de Autorização da Pesquisa 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para maiores de 18 anos 

 

Você (a) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “BIOINTEGRADA: 

avaliação da influência do uso de aplicativo de jogo na compreensão da relação ser humano e 

meio ambiente” durante o primeiro semestre do ano de 2020.  

O objetivo geral compreende: Desenvolver um aplicativo de jogo e uma sequência 

didática para facilitar o entendimento da integração existente entre o ser humano e o meio 

ambiente. E como objetivos específicos: Utilizar o aplicativo de jogo em uma turma de 2ª série 

do ensino médio como ferramenta pedagógica, empregar uma sequência didática de utilização 

de um aplicativo de jogo didático em uma turma de 2ª série do ensino médio como estratégia 

pedagógica e investigar como o aplicativo pode proporcionar melhor percepção da integração 

homem e meio ambiente.  

Caso você autorize, você irá: 1) responder a dois questionários, 2) participar de 

aulas planejadas dentro da proposta da pesquisa, 3) utilizar um aplicativo de jogo desenvolvido 

para atingir os objetivos da pesquisa intitulado de BIOINTEGRADA. 

A sua participação não é obrigatória e, a qualquer momento, poderá desistir da 

participação. Tal recusa não trará prejuízos em sua relação com o pesquisador ou com a 

instituição em que estuda. Há riscos quanto a sua participação sendo sensação de tédio, cansaço, 

fadiga; é possível que o participante se sinta constrangido em alguma atividade; é possível que 

alguém ao ler o trabalho suspeite quem foram os participantes, já que citará a instituição na qual 

a pesquisa se desenvolverá.    

Tudo foi planejado para minimizar os riscos da sua participação, porém se sentir 

desconforto emocional, dificuldade ou desinteresse poderá interromper a participação e, se 

houver interesse, conversar com o pesquisador. 

Você não receberá remuneração pela participação. Em estudos parecidos como 

esse, os participantes e a sua participação pode contribuir para a melhoria na aprendizagem dos 

estudantes do ensino médio, consequentemente melhoria do ensino. As suas respostas não serão 

divulgadas de forma a possibilitar a identificação. Além disso, você está recebendo uma cópia 

deste termo onde consta o telefone do pesquisador principal, podendo tirar dúvidas agora ou a 

qualquer momento. 

_______________________________________________________ 

Vaneria Maria Pinheiro Medeiros – (88)99981-2850 

Mestranda do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia 
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Eu, _________________________________________________________ declaro que 

entendi os objetivos, riscos e benefícios da minha participação, sendo que: 

(       ) aceito participar               

        (       ) não aceito participar 

 

 

Milhã - CE, ____________ de _________________ de 2020. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do estudante 

 

A pesquisadora me informou que o projeto foi aprovado com o parecer número: 3.542.107 pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UECE que funciona na Av. Dr. Silas 

Munguba, 1700, Campus do Itaperi, Fortaleza-CE, telefone (85)3101-9890, email 

cep@uece.br. Se necessário, você poderá entrar em contato com esse Comitê o qual tem como 

objetivo assegurar a ética na realização das pesquisas com seres humanos. 
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APÊNDICE C - Termo de Assentimento a Estudantes menores de 18 anos 

 

Você (a) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “BIOINTEGRADA: 

avaliação da influência do uso de aplicativo de jogo na compreensão da relação ser humano e 

meio ambiente” durante o primeiro semestre do ano de 2020.  

O objetivo geral compreende: Desenvolver um aplicativo de jogo e uma sequência 

didática para facilitar o entendimento da integração existente entre o ser humano e o meio 

ambiente. E como objetivos específicos: Utilizar o aplicativo de jogo em uma turma de 2ª série 

do ensino médio como ferramenta pedagógica, empregar uma sequência didática de utilização 

de um aplicativo de jogo didático em uma turma de 2ª série do ensino médio como estratégia 

pedagógica e investigar como o aplicativo pode proporcionar melhor percepção da integração 

homem e meio ambiente.  

Caso você autorize, você irá: 1) responder a dois questionários, 2) participar de 

aulas planejadas dentro da proposta da pesquisa, 3) utilizar um aplicativo de jogo desenvolvido 

para atingir os objetivos da pesquisa intitulado de BIOINTEGRADA. 

A sua participação não é obrigatória e, a qualquer momento, poderá desistir da 

participação. Tal recusa não trará prejuízos em sua relação com o pesquisador ou com a 

instituição em que estuda. Há riscos quanto a sua participação sendo sensação de tédio, cansaço, 

fadiga; é possível que o participante se sinta constrangido em alguma atividade; é possível que 

alguém ao ler o trabalho suspeite quem foram os participantes, já que citará a instituição na qual 

a pesquisa se desenvolverá.    

Tudo foi planejado para minimizar os riscos da sua participação, porém se sentir 

desconforto emocional, dificuldade ou desinteresse poderá interromper a participação e, se 

houver interesse, conversar com o pesquisador. 

Você não receberá remuneração pela participação. Em estudos parecidos como 

esse, os participantes e a sua participação pode contribuir para a melhoria na aprendizagem dos 

estudantes do ensino médio, consequentemente melhoria do ensino. As suas respostas não serão 

divulgadas de forma a possibilitar a identificação. Além disso, você está recebendo uma cópia 

deste termo onde consta o telefone do pesquisador principal, podendo tirar dúvidas agora ou a 

qualquer momento. 

________________________________________________________ 

Vaneria Maria Pinheiro Medeiros – (88)99981-2850 

Mestranda do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia  
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Eu, _________________________________________________________ declaro que 

entendi os objetivos, riscos e benefícios da minha participação, sendo que: 

(       ) aceito participar               

        (       ) não aceito participar 

 

 

Milhã - CE, ____________ de _________________ de 2020. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do estudante 

 

A pesquisadora me informou que o projeto foi aprovado com o parecer número: 3.542.107 pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UECE que funciona na Av. Dr. Silas 

Munguba, 1700, Campus do Itaperi, Fortaleza-CE, telefone (85)3101-9890, email 

cep@uece.br. Se necessário, você poderá entrar em contato com esse Comitê o qual tem como 

objetivo assegurar a ética na realização das pesquisas com seres humanos. 
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APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos Pais 

 

Seu filho(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “BIOINTEGRADA: 

avaliação da influência do uso de aplicativo de jogo na compreensão da relação ser humano e 

meio ambiente” durante o primeiro semestre do ano de 2020.  

O objetivo geral compreende: Desenvolver um aplicativo de jogo e uma sequência 

didática para facilitar o entendimento da integração existente entre o ser humano e o meio 

ambiente. E como objetivos específicos: Utilizar o aplicativo de jogo em uma turma de 2ª série 

do ensino médio como ferramenta pedagógica, empregar uma sequência didática de utilização 

de um aplicativo de jogo didático em uma turma de 2ª série do ensino médio como estratégia 

pedagógica e investigar como o aplicativo pode proporcionar melhor percepção da integração 

homem e meio ambiente.  

Caso você autorize, seu filho irá: 1) responder a dois questionários, 2) participar de 

aulas planejadas dentro da proposta da pesquisa, 3) utilizar um aplicativo de jogo desenvolvido 

para atingir os objetivos da pesquisa intitulado de BIOINTEGRADA. 

 A participação dele(a) não é obrigatória e, a qualquer momento, poderá desistir da 

participação. Tal recusa não trará prejuízos em sua relação com o pesquisador ou com a 

instituição em que ele estuda. Tudo foi planejado para minimizar os riscos da participação 

dele(a), porém ele(a) poderá sentir algum desconforto, dificuldade ou desinteresse, sensação de 

tédio, cansaço, fadiga; se sinta envergonhado ao ser solicitado em se expressar em alguma 

atividade; é possível que alguém ao ler o trabalho suspeite quem foram os participantes, já que 

citará a instituição na qual a pesquisa se desenvolverá, mas é garantido o direito de interromper 

a  participação, se caso deseje, e, se houver interesse, conversar com o pesquisador  sobre o 

assunto.    

Você ou seu filho(a) não receberá remuneração pela participação. A participação 

dele(a) poderá contribuir para a melhoria na aprendizagem dos estudantes do ensino médio, 

consequentemente melhoria do ensino.  As respostas do aluno não serão divulgadas de forma a 

possibilitar a identificação. Além disso, você está recebendo uma cópia deste termo onde consta 

o telefone do pesquisador principal, podendo tirar dúvidas agora ou a qualquer momento.  

________________________________________________________ 

Vaneria Maria Pinheiro Medeiros- (88) 99981-2850 

Mestranda do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia 
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Eu,_____________________________________________________ declaro que entendi os 

objetivos, riscos e benefícios da participação do meu filho(a) 

_____________________________________________ sendo que: 

(       ) aceito que ele(a) participe      

      (      ) não aceito que ele(a) participe 

 

 

Milhã-CE, ____________ de _________________ de 2020. 

 

  

 

_________________________________________ 

Assinatura do Responsável  

 

A pesquisadora me informou que o projeto foi aprovado com o parecer número: 3.542.107 pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UECE que funciona na Av. Dr. Silas 

Munguba, 1700, Campus do Itaperi, Fortaleza-CE, telefone (85)3101-9890, email 

cep@uece.br. Se necessário, você poderá entrar em contato com esse Comitê o qual tem como 

objetivo assegurar a ética na realização das pesquisas com seres humanos. Pesquisador 

Responsável: Vaneria Maria Pinheiro Medeiros, telefone (88) 99981-2850, email: 

vaneria_bio@yahoo.com.br.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

APÊNDICE E – Questionário “Ser Humano e Meio Ambiente” 

 

 

 

 

Questionário diagnóstico “Ser Humano e Meio Ambiente” 

Prezado (a) aluno (a), solicitamos que responda a este questionário que será utilizado 

como um dos instrumentos de coleta de dados de um trabalho acadêmico, que tem como 

objetivo: Empregar uma sequência didática de utilização de um aplicativo de jogo 

didático em uma turma de 2ª série do ensino médio como estratégia pedagógica. 

Garantimos o seu anonimato, estando assim, isento de identificação. Asseguramos que as 

informações aqui cedidas serão utilizadas apenas para compreender o nosso objetivo de 

estudo. Este projeto foi aprovado com o parecer número: 3.542.107 pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Estadual do Ceará – UECE. 

 

Dados do Participante.  

 Idade:___ (  ) Gosto de usar aplicativo de celular (  ) Não gosto de usar aplicativo de celular 

 Gênero: ( ) Feminino  ( ) Masculino ( ) Outro, indique:_____________ 

 Moradia: (  ) Zona rural  (  ) Zona Urbana 

 Na maior parte do ano, o abastecimento de água de minha residência: (  ) é feito pelo Sistema 

Autônomo de Água e Esgoto – SAAE do município (   ) Açude particular (  ) outro, 

indique____________________________________ 

 Na localidade de minha residência: (  ) tem sistema de esgoto pelo saneamento básico (  ) não 

tem sistema de esgoto pelo saneamento básico 

 A minha rua: (  ) possui coleta de lixo (  ) não possui coleta de lixo 

 Principal fonte de renda da família: 

( ) Agricultura ( ) Pecuária ( ) Agropecuária ( ) Outra. Qual?________________________ 

 

1. Em sua opinião, qual é o papel do ser humano na natureza?   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Para você, como o meio ambiente está relacionado com a sua vida? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Como as ações do ser humano podem interferir positivamente no equilíbrio do meio ambiente 

no qual você está inserido? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Como as ações do ser humano podem interferir negativamente no equilíbrio do meio 

ambiente no qual você está inserido? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F – Aplicativo de Jogo “BioIntegrada” 

 

 
 

APLICATIVO DE JOGO 

BioIntegrada 

AUTORAS 

 - Vaneria Maria 

Pinheiro Medeiros 

 - Andréa Pereira 

Silveira 

 

 

 
O presente trabalho 

foi realizado com 
apoio da 

Coordenação de 

Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível 

Superior - Brasil 

(CAPES) - Código 

de Financiamento 
001. 

 

 FORTALEZA – CE 

2020 
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Foi desenvolvido pela professora Vaneria 

Maria Pinheiro Medeiros como produto para obtenção do 

título de mestre em Ensino de Biologia pelo PROFBIO - 

Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede 

Nacional. A mesma possui graduação em Ciências 

Biológicas e especialização em metodologia do ensino de 

Biologia e Química pela Universidade Estadual do Ceará 

– UECE. E pela professora orientadora Dra. Andréa 

Pereira Silveira que possui Pós-Doutorado e Doutorado 

em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade 

Federal do Ceará - UFC. Com apoio técnico dos 

desenvolvedores Jefferson Pereira Leonel, graduado em 

Sistemas de Informação pela Unicatólica Quixadá e 

mestrando em Biotecnologia pela UECE, Ruan Robson 

de Brito Lima, graduado em Sistemas de Informação pela 

Unicatólica Quixadá e Cassio Pinheiro Oliveira, mestre 

em Informática Aplicada pela Universidade de Fortaleza 

– UNIFOR e doutorando em Biotecnologia pela 

Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz.   
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O Jogo 

 

É constituído de oito fases, com o objetivo de analisar e 

relacionar corretamente as estruturas e avançar para o próximo 

desafio. As fases de 1 a 5 são relacionadas a morfologia do ser 

humano e tratam da hierarquia da vida, do nível microscópico ao 

macroscópico: células – tecidos – órgãos -  sistemas – organismo. A 

fase 6 é referente a alguns ciclos de verminoses que tem o ser humano 

como hospedeiro e evidencia a integração desse organismo no meio 

ambiente no qual está inserido. Já a fase 7 continua a hierarquia da 

vida a nível ecológico: população - comunidade – ecossistema – 

biosfera. Terminando na fase 8 com o preenchimento de um 

questionário, cuja finalidade é estimular a reflexão dos nossos atos 

em situações cotidianas.  

A estruturação dos conteúdos de forma sequenciada 

finalizando com reflexões de nossas ações no cotidiano, em um 

aplicativo de jogo, tem potencial de promover o envolvimento do 

aluno, estimulando a autonomia, incentivando o desenvolvimento do 

pensamento crítico e a capacidade de entender o ambiente em que 

está inserido. Nesse sentido no botão “SD” – Sequência didática, 

disposto na tela inicial do aplicativo, está uma proposta para o 

professor de utilização do jogo com alunos em sala de aula com base 

na abordagem da Educação Ambiental Crítica.  
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Instruções das Ferramentas do Aplicativo 

 

Cada fase possui um comando e ao lado ou abaixo das 

imagens existem caixas de textos que quando clicadas aparecem as 

alternativas, o jogador deve escolher uma dessas alternativas, se a 

opção escolhida não corresponde a correta, aparecerá uma caixa de 

texto com a mensagem “Não foi dessa vez! Você errou, vamos tentar 

mais uma vez”, a qual o jogador deve clicar em “Fechar” permitindo 

uma nova tentativa. Só poderá avançar para o próximo desafio 

quando forem selecionadas todas as alternativas corretas, então 

surgirá uma caixa de texto com a mensagem “Parabéns! Você 

acertou, vamos para o próximo desafio” e deve-se clicar em “Fechar”, 

então aparecerá outro comando que poderá ser mais um requisito da 

fase atual ou a próxima fase.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contato: projetobiointegrada@gmail.com 

 

O aplicativo de Jogo BioIntegrada 

está disponibilizado gratuitamente 

para instalação no Google Play 

podendo ser acessado através do 

link:  

https://play.google.com/store/apps/

details?id=com.biointegrada   

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.biointegrada
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.biointegrada
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Telas do Jogo BioIntegrada 
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         Questionário: Minhas Ações No Cotidiano 
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APÊNDICE G – Sequência Didática “Ser Humano e Meio Ambiente” 

 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA: 

Compreensão da Relação Ser 

Humano e Meio Ambiente 

AUTORAS 

 - Vaneria Maria 

Pinheiro Medeiros 

 - Andréa Pereira 

Silveira 

 

 

 
O presente trabalho 

foi realizado com 

apoio da 
Coordenação de 

Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível 

Superior - Brasil 
(CAPES) - Código 

de Financiamento 

001. 

 

C
O

N
T

A
T

O
: 

p
ro

je
to

b
io

in
te

g
ra

d
a
@

g
m

a
il

.c
o
m

 

Esta sequência didática (SD) com 08 horas 

aula, foi elaborada para utilização do aplicativo (App) 

de jogo intitulado BioIntegrada, o qual está 

disponibilizado na Play Store, loja virtual do androide 

para aparelhos celulares. O jogo BioIntegrada possui 

oito fases, cujo objetivo consiste em realizar os desafios 

de forma correta e assim passar para a fase seguinte, 

partem de temas que versam desde a estrutura do 

organismo humano, passando por ciclos de verminoses, 

dando continuidade através dos níveis hierárquicos 

ecológicos e finalizando em um questionário com 

indagações sobre as ações do jogador no cotidiano, a 

respeito dos temas: lixo, água, energia elétrica e estilo 

de vida, neste último é tratado quanto à alimentação, 

consumismo, queimadas, desmatamentos e 

desequilíbrio ambiental. Cada aula da SD trabalha uma 

ou mais fases do jogo, porém, só é possível acessar a 

fase que está sendo abordada, se vencidos os desafios 

decorridos, permitindo sempre fazer uma retomada dos 

conteúdos das aulas anteriores. 

FORTALEZA – CE 

2020 

 

INTRODUÇÃO 
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Sabendo do potencial das tecnologias, o uso do App no 

ensino formal, apoia-se no descrito por Soares e Istoe (2015) ao 

afirmarem que diferentes formas de construção do conhecimento, 

novas percepções e possibilidades pedagógicas podem ser 

potencializadas diante da presença crescente das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs). Outro conceito semelhante é 

dado por Dourado et al (2014) quando discute que se as TICs forem 

utilizadas para dar ênfase ao conteúdo, trarão bons resultados na 

conquista do saber. Na perspectiva de contextualizar os conteúdos o 

material produzido como imagens e discussões, são relacionadas ao 

Bioma Caatinga e ao meio rural nordestino, mas acreditamos ser de 

fácil adaptação a discussões relacionadas a outros biomas e contextos 

sociais. 

O App BioIntegrada, assim como, a SD, trazem juntas 

uma proposta de educação ambiental crítica, entendendo que essa 

macrotendência no universo escolar deve ir em direção a uma postura 

reflexiva e participativa com estímulo a prática da cidadania ativa em 

prol de uma sociedade sustentável (SILVA; CAMPINA, 2011). Tais 

ferramentas pedagógicas tem o objetivo de proporcionar o 

conhecimento da estrutura do organismo humano, como esse está 

relacionado ao meio ambiente rural do Nordeste brasileiro e estimular 

reflexões a respeito da integração dos seres vivos e os impactos de 

nossas atitudes nessa ligação com a natureza, justificando-se no 

exposto de Sauvé (2005) que é necessário preencher a lacuna entre o 

ser humano e a natureza, reconstruir nosso sentimento de seres 

pertencentes a essa e que por meio da natureza encontramos parte de 

nossa identidade humana e de ser vivo entre os demais. E também na 

concepção de que não cabe “[...] falar em mudanças de 

comportamentos sem pensar como cada indivíduo vive, seu contexto 

e suas possibilidades concretas de fazer escolhas [...]” (LOUREIRO, 

2006, p. 70). 
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A presente SD busca promover um diálogo reflexivo 

diante dos desafios propostos no App, mas também agrega outros 

recursos pedagógicos, como o uso de Laboratório de Ciências, no 

intuito de concretizar a existência dos micro-organismos e suas 

relações com nossa existência, através de técnicas de microscopia e 

experimentos. Uso de bustos e figuras anatômicas e utilização de 

slides com imagens para fortalecer a aprendizagem da temática do 

jogo e embasar as discussões e posicionamentos a respeito de nossa 

interação com os seres vivos, ações no meio ambiente e quais atitudes 

poderemos adotar para uma sociedade mais sustentável diante de 

nossa realidade social e econômica. Desse modo, a favor de um olhar 

em torno das relações indivíduos-natureza, compreensão do meio 

ambiente global e local e da importância da responsabilidade de cada 

um para construir uma sociedade mais equitativa e ambientalmente 

sustentável (JACOBI, 2003).   

 

 

 

 

 Diferenciar os tipos de células e de tecidos; 

 Compreender a estrutura do organismo humano;  

 Apresentar exemplos das diferentes adaptações do sistema 

digestório de animais herbívoros, carnívoros e/ou onívoros; 

 Discutir a importância do mutualismo para o organismo 

humano; 

 Refletir sobre a ação do homem no meio e o ciclo das 

verminoses; 

 Discutir sobre os níveis ecológicos e a importância de cada 

ser para o equilíbrio do ecossistema; 

 Refletir como estamos lidando com os recursos naturais em 

nossas ações cotidianas.  

 

Objetivos 
 

Criado por vectorjuice 
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Esta SD Trabalha Noções De: 

 Biologia celular;  Ecologia; 

 Histologia;  Educação ambiental 

crítica (APÊNDICE A - 

sugestões de leitura para 

o professor). 

 Anatomia; 

 Parasitologia; 

 

Público alvo: Alunos de 2ª série do Ensino Médio Regular  

Duração da sequência didática: Oito horas aulas de cinquenta 

minutos cada uma. 

Forma de avaliação: Sugestões: comprometimento do aluno para 

desempenhar o solicitado; capacidade de trabalho em dupla; e 

participação nas discussões e reflexões previstas na sequência 

didática.  
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Materiais 

 App de jogo 

BioIntegrada; 

 Microscópio óptico; 

 Lâminas para 

microscópio; 

 Lamínulas; 

 Água; 

 Gilete; 

 Pinça; 

 Azul de metileno; 

 Óleo de imersão; 

 Cotonete; 

 

 Iogurte; 

 Folhas de plantas; 

 Busto anatômico  

 Datashow ou TV com 

entrada para cabos; 

 Computador ou Tablet; 

 Apresentação em 

Power Point; 

 Papel madeira ou 

cartolinas; 

 Lápis de cores e 

canetas; 

 Aparelho celular.  
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Etapas da SD 

Quadro Síntese 

Momento; 

Tema; Aulas; 

Duração 

Material Tema e Conceitos das 

Aulas 

Momento 1 

 Tema: Tipos 

de células e 

tecidos  

Aulas 1 e 2; 

Tempo: 100 

minutos 

- Celular; App de 

jogo (fases 1 e 2); 

Microscópio; 

Datashow ou TV; 

Computador; 

Power Point e 

Caderno. 

Como são e encontrar os 

diferentes tipos de 

células. Tipos de tecidos. 

Debater as relações dos 

seres humanos com os 

demais animais e 

vegetais. 

Momento 2 

Tema: 

Órgãos e 

Sistemas 

 Aulas 3 e 4; 

Tempo 100 

minutos 

-Celular para cada 

dupla; App de jogo 

BioIntegrada; 

Busto Anatômico; 

Datashow ou TV; 

Computador; 

Apresentação de 

Power Point. 

Discussões 

sistematizadas a respeito 

das relações dos 

organismos procariontes 

e eucariontes com os 

seres humanos. Debate 

sobre integração dos 

sistemas do corpo 

humano utilizando o 

jogo e demais recursos.  
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Momento; 

Tema; Aulas; 

Duração 

Material Tema e Conceitos das 

Aulas 

Momento 3  

Tema: O 

organismo 

humano como 

parte do meio 

ambiente 

Aulas 5 e 6; 

Tempo: 100 

minutos 

-Celular para cada 

dupla; App de 

jogo 

BioIntegrada; 

Datashow ou TV; 

Computador; 

Apresentação de 

Power Point. 

Integração do corpo 

humano com o meio 

ambiente. Estimular a 

reflexão e observação das 

questões ambientais da 

comunidade e os impactos 

de nossas atividades 

econômicas no 

ecossistema local. 

Momento 4 

Tema: Ações 

individuais 

que impactam 

o meio 

ambiente   

Aulas 7 e 8; 

Tempo: 100 

minutos 

Celular; App de 

jogo 

BioIntegrada; 

Computador com 

acesso à internet. 

O que faço e o que gostaria 

de fazer sobre a utilização 

dos recursos naturais. 

Utilização dos gráficos 

gerados pelo App ao final 

das respostas de cada 

aluno para embasar as 

discussões.  
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Para o trabalho com a SD a turma deverá ser previamente 

dividida em duplas com o critério de que pelo menos uma pessoa da 

dupla disponha de celular ou Tablet compatível com o App 

BioIntegrada e se caso necessário, havendo a possibilidade de 

compartilhamento de aparelhos entre os alunos.  

Inicialmente as duplas deverão jogar as fases 1 e 2 do App 

antes das explicações. Logo após o trabalho com o conteúdo através 

de outros recursos pedagógicos e discussões em grupo, os alunos 

jogarão novamente a primeira e a segunda fase, e assim 

sucessivamente em toda a SD. No início de cada aula para jogar os 

desafios trabalhados em semanas anteriores deverá ser estabelecido 

um tempo, que depende de quantos desafios devem ser elucidados, 

variando de 1 a 5 minutos. Durante esse período os alunos podem 

tentar quantas vezes necessárias até vencer a fase estabelecida para o 

momento. Conseguindo ou não atingir o nível pretendido, após o 

tempo determinado, voltam para a tela inicial do jogo clicando no 

ícone da casa, realizando os desafios mais uma vez, porém depois das 

explicações e discussões sobre os temas.  

Acreditamos que fazer uso do jogo antes das explicações 

em todas as aulas, além de disponibilizar em certos momentos uma 

revisão dos conteúdos, também será capaz de proporcionar ao aluno e 

ao professor, evidenciar quais são os conhecimentos prévios sobre 

determinados conteúdos e identificar quais pontos apresentam maiores 

dificuldades de compreensão. Fazer uso das mesmas fases após as 

explicações poderá propiciar o reconhecimento se a metodologia 

oportunizou o alcance dos objetivos de aprendizagem.  
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MOMENTO 1: Tipos de Células e Tecidos Histológicos 

 

Para essa primeira aula é previsto o uso do Laboratório de 

Ciências da escola (caso a escola não disponha, sugerimos o uso de 

imagens em apresentação de slides) sendo os equipamentos 

necessários para as atividades organizados com antecedência (No 

APÊNDICE B está disponível o instrumental das práticas de 

laboratório sugeridas). Tem como objetivo diferenciar os tipos de 

células e esclarecer que de acordo com a teoria celular, essas 

consistem em unidades morfológicas e funcionais dos seres vivos, 

destacando o caso dos vírus que são acelulares e discutir a relação dos 

seres microscópicos com nossa existência. Na segunda aula, dar 

continuidade utilizando TV, computador, slides (APÊNDICE C - 

slides sugeridos para esta SD), caderno, lápis de cores e canetas. Esse 

momento tem como objetivo compreender que nos seres 

multicelulares como plantas e animais, as células organizam-se em 

grupos para formar os tecidos. Debater as relações: ser humano e 

vegetais; ser humano e os demais animais.  

 

Aulas 1 e 2: Como são e onde podemos encontrar os diferentes tipos 

de células. E sobre os tipos de tecidos histológicos animal.  

Duração: 100 min, ou seja, duas aulas geminadas. 

 

Metodologia 
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Todas as duplas de posse do App BioIntegrada, iniciar o 

jogo resolvendo o primeiro desafio (primeira fase). Essa fase consiste 

na classificação do tipo de células, em seguida no laboratório de 

ciências, realizar a produção de lâminas pelos alunos com a ajuda do 

professor, para observação ao microscópio óptico de células da 

mucosa da boca, cloroplastos e bactérias do iogurte, realizando 

explicações do que representam as imagens observadas, dando ênfase 

as diferenças celulares apontadas pelas duplas em cada lâmina e 

indagar onde mais podemos encontrar aquelas células no nosso 

cotidiano. Após as explicações, todas as duplas, independentemente 

de terem ou não acertado na primeira vez, devem realizar novamente 

a primeira fase do jogo BioIntegrada e finalizar com discussões em 

grupo a respeito do que são vírus, os diferentes tipos de células 

(Procariontes e Eucariontes) e de seres unicelulares e multicelulares 

com a pergunta geradora “O que são seres procariontes e eucariontes 

e onde eles estão? ”. 

Terminado o primeiro debate, solicitar que as duplas 

tentem resolver a fase 2 que trabalha o reconhecimento dos tipos de 

tecidos histológicos, estabelecendo o tempo máximo de 2 minutos, 

após esse tempo voltar para tela inicial do App. Em seguida 

desenvolver as explicações sobre os tecidos, utilizando Datashow ou 

TV para reproduzir imagens histológicas de tecidos animais 

permitindo aos alunos fotografarem e desenhar o que os chamou mais 

atenção. Realizar mais uma vez a primeira e segunda fase do jogo 

BioIntegrada, dessa vez podendo contar com ajuda do professor. Em 

seguida, indagar se existem outros seres que também possuem tecidos 

e apresentar imagens histológicas de vegetais. Para finalizar, discutir 

onde podemos encontrar esses seres que formam tecidos e um tipo de 

relação entre o ser humano e os vegetais, estimulando a interação das 

duplas em darem exemplos da relação dos seres humanos com os 

vegetais e seres humanos com outros animais observadas em suas 

comunidades, como: utilização de plantas medicinais, venda e 

consumo de hortaliças, agricultura, desmatamento entre outros.  
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MOMENTO 2: Órgãos e Sistemas 

 

 
São necessários um busto anatômico ou imagens 

ampliadas dos órgãos, dos sistemas do corpo humano e slides. Esse 

momento tem como objetivos: compreender a organização do 

organismo humano e disponibilizar exemplos de adaptações do 

sistema digestório ao tipo de alimento em outros animais.    

 

Aula 3 e 4: Integração dos sistemas do corpo humano 

Duração: 100 min. 

 Metodologia 

 Iniciar com o debate em grupo sobre os seguintes 

questionamentos: o que são seres procariontes e eucariontes e onde 

podemos encontra-los? E qual a relação desses diferentes tipos de 

seres com os humanos? Após as discussões, solicitar que as duplas 

tentem resolver os desafios da primeira a quinta fase do jogo, em um 

tempo máximo de 4 minutos, com foco nas etapas que relacionam os 

tecidos aos órgãos, formação de sistemas e como estão dispostos no 

corpo humano. Após a conclusão das fases que foram sugeridas, 

utilizar o busto anatômico e/ou imagens impressas da anatomia 

humana para mostrar os órgãos, quais sistemas pertencem e fazendo 

uso de imagens mostrar exemplos das adaptações do sistema 

digestório de diferentes animais, realizando comparações 

principalmente do sistema digestório de carnívoros e herbívoros e as 

relações positivas e negativas da interação dos micro-organismos com 

a fisiologia do sistema digestório que necessita do equilíbrio dessa 

microbiota para o bom funcionamento. Estimular discussões a respeito 

das relações mutualísticas com micro-organismos no trato digestório 

de diferentes animais e de forma geral nos sistemas do corpo humano, 

citando bactérias e protozoários e suas classificações em seres 

procariotas ou eucariotas, pondo em destaque que sem esses seres no 

organismo humano, nossos sistemas ficariam seriamente 

comprometidos. Para finalizar, jogar novamente as fases de 1 a 5.   
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MOMENTO 3: O organismo humano como parte integrante 

ao meio ambiente 

 

 
Será utilizado além do App BioIntegrada, slides com 

imagens do ciclo de verminoses abordadas no jogo (APÊNDICE C). 

Este momento tem os objetivos: refletir sobre a ação do homem no 

meio e a relação com os ciclos de verminoses, assim como, discutir a 

respeito dos níveis ecológicos e a importância de cada ser para o 

equilíbrio do ecossistema. Estimular a reflexão e observação das 

questões ambientais da comunidade que fazemos parte e os impactos 

de nossas atividades econômicas no ecossistema local.  

 

Aulas 5 e 6: Integração do corpo humano com o meio ambiente 

Duração: 100 min. 

 

Metodologia 
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Solicitar as duplas a concluírem as fases de 1 a 7 em até 5 

minutos, caso o professor acredite ser preciso, disponibilizar um 

tempo maior, porém essa é a média necessária para resolver essas 

etapas. Vencido o tempo, mesmo sem ter conseguido terminar as 

fases, clicar no ícone da casa que voltará para a tela inicial do jogo. 

Passar por todas as etapas proporciona uma revisão do conteúdo 

abordado nas aulas anteriores e possivelmente, facilitará a 

compreensão que não são temas separados, e sim, interligados. Porém, 

as discussões para essas aulas serão em torno da fase 6 sobre algumas 

verminoses que o ser humano pode adquirir em contato com o meio 

ambiente e a 7 que versa sobre os níveis de organização em ecologia. 

Após o momento de uso do App, utilizar imagens das mesmas 

verminoses apresentadas no jogo, podendo incluir outras que também 

são comuns na região, para explicar o ciclo e as formas de infecção, 

salientando quais são os tipos de seres, de tecidos, órgãos e sistemas 

envolvidos e discutir com os alunos os fatores que levam o homem a 

ser contaminado. Indagar se os discentes conhecem alguma 

verminose, quais eles acreditam que são mais comuns na comunidade 

deles e que apresentem hipóteses do porquê de tais verminoses serem 

comuns no município. Levar em consideração se as comunidades de 

moradia dos alunos convivem com a problemática da falta de água, 

como a maioria da população do Nordeste. Conduzir a reflexão da 

ação do homem no próprio meio e a relação do ser humano e os outros 

seres vivos mostrados na fase 6. No segundo momento, o professor 

poderá realizar definições de cada nível ecológico e requerer à cada 

dupla escrever exemplos de suas comunidades que mostrem cada nível 

de organização ecológica e que apresentem esses exemplos para todos. 

Por último, pedir aos alunos que joguem novamente as fases de 1 a 7 

dispondo de quantas tentativas forem necessárias.   
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MOMENTO 4: Ações individuais que impactam o meio 

ambiente 

 

 Para finalizar o jogo BioIntegrada é necessário preencher 

o questionário “Minhas ações no cotidiano”, correspondente a fase 8. 

O objetivo é promover uma reflexão como cada indivíduo está lidando 

com os recursos naturais em suas ações no dia-a-dia; utilizar as 

respostas do questionário do App para embasar as discussões sobre os 

atos cotidianos praticados pelo jogador que impactam negativamente 

ou positivamente no equilíbrio do meio ao qual fazem parte. Para essa 

atividade é recomendado que o questionário seja preenchido de forma 

individual, caso seja necessário, mediar o empréstimo de aparelhos 

celulares entre os alunos.  

 

Aulas 7 e 8: O que faço e o que gostaria de fazer sobre a utilização 

dos recursos naturais. 

Duração: 100 min.  
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Solicitar que as duplas concluam as fases de 1 a 7, em 

torno de 5 minutos, na sequência os alunos devem preencher de forma 

individual o questionário da fase 8 para finalizar o jogo, esse 

questionário pergunta sobre as reais ações e o que a pessoa gostaria de 

fazer em algumas situações cotidianas. De posse do questionário, 

estimular um debate sobre as alternativas marcadas e discutir 

sugestões de como lidar com os recursos naturais de forma mais 

sustentável. Sugestões de reflexões a serem debatidas, podendo ser 

utilizado um gravador de áudio para facilitar futuras discussões: Eu, 

como ser pertencente ao meio, tenho atitudes que permitem boa 

integração no meio ao qual estou inserido? Quais as ações positivas e 

negativas da minha relação com o meio ambiente? E o que me 

proponho a mudar para melhorar minha relação como ser humano que 

é parte do meio ambiente e que depende da harmonia de tudo que 

interajo para dispor de bem-estar? Quais ações me proponho a mudar 

a partir de hoje? Quais alternativas acrescentaria ao questionário? 

 

Metodologia 
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APÊNDICE A: Sugestões de Leitura 

Para o Professor 
 

As fontes do IBGE e IPECE são exemplos de sites que o 

professor pode utilizar para conhecer um pouco mais sobre a cidade 

dos alunos que participarão da sequência didática. 
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APÊNDICE B: Instrumental das Práticas de Laboratório 
 

 Lâmina para observar cloroplastos 

 

Material 

 Microscópio óptico 

 Lâminas para microscópio; 

 Lamínulas; 

 Água; 

 Gilete; 

 Pinça; 

 Material biológico  

a ser observado. 

 

 

 

 

Procedimento 

 

1º - Inicialmente pegue uma lâmina e coloque uma folha de Elodea 

(encontrada em lojas que vendem materiais para aquários) ou um 

filoide de musgo ou com uma gilete retire um fino pedaço de folha de 

vegetal (de forma que permita a luz passar).  

2º - Coloque uma gota de água sobre essas estruturas; 

3º - Cubra o material com a lamínula. 

 

Com essa lâmina, é possível observar cloroplastos e outras 

estruturas nas células sem a necessidade da utilização de corantes. 

Vale destacar que as folhas a serem observadas devem ser finas para 

que a luz do microscópio possa atravessar.  

 

 

Figura 1 - Imagem ao microscópio óptico 

de folha de Elodea sp. 
https://candreel.wixsite.com/anatomianae

scola/visualizao-de-cloroplastos 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/cloroplastos.htm
https://candreel.wixsite.com/anatomianaescola/visualizao-de-cloroplastos
https://candreel.wixsite.com/anatomianaescola/visualizao-de-cloroplastos
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 Lâmina para observar células da boca 

Material 

 Microscópio óptico 

 Lâmina para microscópio; 

 Lamínula; 

 Água; 

 Cotonete; 

 Azul de metileno 

 

Procedimento 

1º - Inicialmente raspe levemente o interior da boca com um 

cotonete; 

2º - Posteriormente, passe o material coletado sobre uma lâmina 

(técnica do esfregaço); 

3º - Coloque uma gota de corante azul de metileno; 

4º - Cubra o material com a lamínula. 

 

 

Figura 2 - Células da mucosa oral 40X. 

https://practicasdehematologiaycitologia.word

press.com/2014/11/02/practica-no-3/ 

https://practicasdehematologiaycitologia.wordpress.com/2014/11/02/practica-no-3/
https://practicasdehematologiaycitologia.wordpress.com/2014/11/02/practica-no-3/


121 
 

 

 Lâmina para observar bactérias do iogurte 

 

Material 

 Microscópio óptico; 

  Lâmina; 

 Lamínula; 

 Lamparina; 

 Água; 

 Álcool; 

 Azul de metileno; 

 Iogurte; 

 Óleo de imersão. 

 

 

 

 

Procedimento 

1. Espalhe uma pequena porção de iogurte sobre a lâmina com uma 

gota de água destilada – técnica do esfregaço; 

2. Secar levemente à chama da lamparina – técnica de fixação pelo 

calor; 

3. Adicionar umas gotas de álcool para retirar o excesso de gordura, 

deixando secar ao ar; 

4. Corar o esfregaço com azul-de-metileno. Deixar o corante durante 

cerca de três minutos – técnica da coloração pelo azul de metileno; 

5. Lavar com água destilada, deixando cair sobre a lâmina inclinada. 

Deixar secar a preparação ao ar; 

6. Observar ao microscópio, usando a objetiva de menor ampliação; 

7. Colocar uma gota de óleo de imersão sobre o esfregaço e observar 

com a objetiva de maior ampliação. 

 

 

Figura 3 - Bactérias de iogurte 1000x 

http://labbioeducacaoambiental.blogspot.c

om/2011/03/blog-post_13.html 

http://labbioeducacaoambiental.blogspot.com/2011/03/blog-post_13.html
http://labbioeducacaoambiental.blogspot.com/2011/03/blog-post_13.html
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Essas são sugestões para as práticas de microscopia que 

podem ser adaptadas de acordo com a disponibilidade de materiais 

do laboratório escolar.  

 

 

REFERÊNCIAS DAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO 

 

SANTOS, V. Preparo de uma lâmina para microscopia. 

Disponível em: 

<https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-

ensino/preparo-uma-lamina-para-microscopia.htm>. Acessado em 

16 de dez. 2019.   

 

SANTOS, V. Visualização de bactérias do iogurte. Disponível em: 

<https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-

ensino/visualizacao-bacterias-iogurte.htm>. Acessado em 16 de dez. 

2019. 

 

 

 

APÊNDICE C: Slides Utilizados na Sequência Didática 

 

O arquivo contendo todos os slides pode ser acessado e 

baixado na plataforma SlideShare através do link: 

https://pt.slideshare.net/secret/q4MCzisjxfEQf7.  

 
 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/preparo-uma-lamina-para-microscopia.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/preparo-uma-lamina-para-microscopia.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/visualizacao-bacterias-iogurte.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/visualizacao-bacterias-iogurte.htm
https://pt.slideshare.net/secret/q4MCzisjxfEQf7
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APÊNDICE H – Escala de opinião sobre o uso do aplicativo de jogo “BioIntegrada” 

 

 

 

 

Dados do Participante.  

 Idade:________ 

 Gênero: ( ) Feminino  ( ) Masculino ( ) Outro, indique____________ 

Instruções: Por favor, responda ao questionário marcando um X no quadro de acordo com a escala 

fornecida.  

 

Perguntas 

Discordo 

totalmente  

01 

Discordo um 

pouco  

02 

Foi 

indiferente 

03 

Concordo um 

pouco 

04 

Concordo 

totalmente 

05 
1. Gostei de usar o 

aplicativo. 
     

2. Consegui 

utilizar com 

facilidade o 

aplicativo. 

     

3. Consegui 

entender com 
facilidade o que 

fazer em cada fase 

do jogo. 

     

4. O uso do 

aplicativo 

facilitou meu 

entendimento das 

explicações dadas 

pela professora. 

     

5. O aplicativo 

possibilitou 

compreender a 

integração 
“homem e meio 

ambiente”. 

     

6. O jogo é 

intuitivo, ou seja, 

fácil de entender. 

     

7. Os desafios de 

cada fase são bons 

e estimulantes. 

     

8. O jogo é fácil, 

mas tive dúvidas 

nas respostas. 

     

9. Utilizar o jogo 

antes e após as 

explicações de 

cada aula, 
facilitou meu 

aprendizado.  

     

 

 
 


