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RESUMO1
No momento atual de nossa sociedade, voltado para o uso contínuo e intenso dos recursos
digitais, a abordagem de conteúdos das ciências naturais em consonância com o uso da
informática com fins educativos, além de potencializar a motivação do aluno, pode
proporcionar condições favoráveis para a aprendizagem. Nesse contexto, foi construída uma
webquest, que consiste numa sequência de atividades, que podem ser realizadas com o
auxílio de pesquisa pela internet, tendo o professor como mediador e gerenciador das fontes
de pesquisa, visando aprimorar conhecimentos sobre o mosquito Aedes aegypti. O tema
“Aedes” foi escolhido, por este inseto estar promovendo uma epidemia em nosso estado,
comprometendo a qualidade de vida da população em geral, nos anos de realização desta
pesquisa. Associando o sociointeracionismo de Vygotsky ao enfoque Ciência-TecnologiaSociedade, buscamos balizar os conteúdos com a utilização dos recursos digitais e a reflexão
da práxis do indivíduo no seu contexto socioambiental, estimulando ações responsáveis,
fomentando tomada de decisões e resolução de problemas, numa expectativa de proporcionar
um real significado ao que se aprende e ao que se ensina. Neste trabalho, apresentamos
como modalidade de pesquisa o estudo de caso e para a análise de dados, a análise de
conteúdos proposta por Bardin. A partir da análise de conteúdos e da utilização de uma
webquest como produto educacional, observou-se um aprimoramento de conhecimentos
específicos dos alunos, houve também a contribuição para o reconhecimento de que o
cuidado com o meio ambiente está relacionado diretamente com a manutenção da saúde e,
consequentemente, com a melhoria da qualidade de vida da comunidade.
Palavras-chave: Tecnologias Digitais, Sociointeracionismo, Ensino de Ciências, Aedes
aegypti.
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ABSTRACT
In the current moment of our society, focused on the continuous and intense use of digital
resources, the content approach of the natural sciences in consonance with the use of
information technology for educational purposes, in addition to enhancing student motivation,
may even provide favorable conditions for the Learn. In this context, a webquest was
constructed, consisting of a sequence of activities, which can be carried out with the aid of
Internet research, with the teacher as mediator and manager of the research sources, aiming
to improve knowledge about the Aedes aegypti mosquito. The theme "Aedes" was chosen
because this insect is promoting an epidemic in our state, compromising the quality of life of
the population in general, in the years of this research. By associating Vygotsky's sociointeractionism with the Science-Technology-Society approach, we seek to base content with
the use of digital resources and reflection on the praxis of the individual in his socioenvironmental context, stimulating responsible actions, encouraging decision-making and
problem solving, To give real meaning to what you learn and what you teach. In this work, we
present as a research modality the case study and for the data analysis, the content analysis
proposed by Bardin. Based on the analysis of contents and the use of a webquest as an
educational product, it was observed an improvement of students' specific knowledge, there
was also the contribution to the recognition that care with the environment is directly related to
health maintenance and consequently with the improvement of the quality of life of the
community.
Keywords: Digital Technologies, Socio-interactionism, Science Education, Aedes aegypti.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 1.1 Ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti.........................................................32

9

Figura 1.2 Sintomatologia de algumas enfermidades transmitidas pelo Aedes aegypti....33
Tabela 3.1 A interligação entre a metodologia estudo de caso e a análise de conteúdos.39
Figura 3.1 Mapa de Nova Iguaçu.......................................................................................40
Figura 3.2 Visão frontal - Prédio CIEP...............................................................................40
Figura 3.3 Visão da rua em frente a escola.......................................................................40
Figura 3.4 Comunidade nos fundos da escola..................................................................40
Figura 3.5 Trechos do entorno escolar..............................................................................41
Tabela 3.2 Cronograma das atividades..............................................................................42
Figura 4.1 Página de introdução a webquest....................................................................47
Figura 4.2 Setor tarefa, com orientações sobre a atividade final da webquest.................47
Figura 4.3 Página do setor pesquisa, na webquest “Aedes em jogo”..............................48
Figura 4.4 Atividade da webquest......................................................................................48
Figura 4.5 Atividade da webquest.....................................................................................49
Figura 4.6 Quiz da webquest.............................................................................................50
Figura 4.7 Aplicando a webquest.......................................................................................51
Tabela 4.1 Categorização da pergunta 01- Questionário A................................................52
Tabela 4.2 Categorização da pergunta 02..........................................................................53
Tabela 4.3 Categorização da pergunta 03..........................................................................54
Tabela 4.4 Categorização da pergunta 04..........................................................................55
Figura 4.8 Lista de medidas para o controle da infestação do Aedes...............................56
Tabela 4.5 Categorização da pergunta 05..........................................................................56
Tabela 4.6 Categorização da pergunta 01 - Questionário B...............................................57
Tabela 4.7 Categorização da pergunta 02..........................................................................58
Tabela 4.8 Categorização da pergunta 03..........................................................................59
10

Tabela 4.9 Categorização da pergunta 04..........................................................................60
Tabela 4.10 Categorização da pergunta 05..........................................................................61
Tabela 4.11 Comparativo entre o questionário prévio e o posterior a webquest..................62
Tabela 4.12 Alguns princípios facilitadores de uma aprendizagem significativa crítica........64
Figura 4.9 Distribuição de panfletos explicativos...............................................................65
Figura 4.10 Mural.................................................................................................................66
Figura 4.11 Paródia..............................................................................................................66
Figura 4.12 Mesa redonda...................................................................................................67
Figura 4.13 Palestra sobre a webquest - auditório IFRJ......................................................67
Figura 4.14 Anfitriã do evento no IFRJ.................................................................................68
Figura 4.15 Folder do evento no IFRJ..................................................................................68
Figura 4.16 Capacitação de agentes de endemias de Itaguaí.............................................69
Figura 4.17 Agentes de endemias utilizando a webquest....................................................69

.

11

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
CIEP

Centro Integrado de Educação Pública

CTS

Ciência - Tecnologia - Sociedade

E01

Estudante número um

http

Hypertext Transfer Protocol

IFRJ

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro

LIED

Laboratório de Informática Educativa

NTIC

Novas Tecnologias da Informação e Comunicação

PCN

Parâmetros Curriculares Nacionais

SEEDUC/RJ

Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro

SRC

Sistema de Recompensa do Cérebro

UFRJ

Universidade Federal do Rio de Janeiro

WQ

Webquest

WWW

World Wide Web

12

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO...................................................................................................................14
1.1 BONITEZA DE SER PROFESSORA..............................................................................14
1.2 O ENSINO DE CIÊNCIAS NO MUNDO GLOBALIZADO E O MOVIMENTO CTS........20
1.3 OS NATIVOS DIGITAIS E OS IMIGRANTES DIGITAIS.................................................23
1.4 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA.................................................................................25
1.5 AEDES AEGYPTI - VETOR TRANSMISSOR DE DOENÇAS........................................29
2 OBJETIVOS.......................................................................................................................36
2.1 OBJETIVO GERAL..........................................................................................................36
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS...........................................................................................36
3 METODOLOGIA................................................................................................................37
3.1 INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS: ESTUDO DE CASO E ANÁLISE DE
CONTEÚDOS........................................................................................................................37
3.2 SUJEITOS DA PESQUISA..............................................................................................39
3.3 PASSOS METODOLÓGICOS........................................................................................41
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES.......................................................................................44
4.1 PRODUTO WEBQUEST.................................................................................................44
4.2 APLICAÇÃO DA WEBQUEST.........................................................................................45
4.3 REFLETINDO SOBRE A ATIVIDADE ............................................................................50
4.4 CONTRIBUIÇÕES PARA A COMUNIDADE E REDONDEZAS......................................64
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS...............................................................................................71
6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................................73
7 APÊNDICES.......................................................................................................................80
8 ANEXOS.............................................................................................................................85
13

1 INTRODUÇÃO
Parafraseando Gadotti (2003), venho aqui apresentar um pouco da minha história
pessoal e profissional, caracterizando os sujeitos e local da pesquisa, buscando promover
uma contextualização histórica, e sócio cultural das motivações que me impulsionaram a
realizar esta pesquisa. Destacamos que educador e educandos não podem apenas discursar
sobre práticas corretas da ação educativa, precisam vivê-las. De acordo com Freire (1996),
“ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua própria
produção ou construção”.

1.1 A BONITEZA DE SER PROFESSORA
Ao final da década de 50 meus pais, imigrantes portugueses, se conheceram no Brasil.
Traziam marcas da pobreza, da recessão europeia do pós-guerra e um desejo imenso de
vencer em terras brasileiras. Naquele momento, sobreviver com comida à mesa e um teto
para viver dignamente, era a tradução dessa vitória.
Trouxeram pouco estudo em suas bagagens. Minha mãe vinha com a promessa de
ingresso numa escola em São Paulo e meu pai tendo vivido breve período no Uruguai, a fuga
do trabalho braçal em macieiras próximas ao rio da Prata, ofício este, que segundo este jovem
português, poderia enraizá-lo na miséria de que tanto temia. Meu pai vinha em busca de
sustento e liberdade. Minha mãe com sonho de ser letrada e constituir família.
Mas a vida de muito trabalho e sacrifícios diversos tornou o sonho de minha mãe
distante, trabalhando como doméstica, e fez meu pai engrenar no sacerdócio que o comércio
hoteleiro impõe.
Em 1969 o homem pisava na lua e pouco tempo depois, eu na terra. Nascia em
novembro, em Nova Iguaçu, baixada fluminense. Filha única de meus pais, após inúmeras
tentativas frustradas de conceber outros filhos, guardaria sonhos e vontades minhas, de meus
pais e de um mundo que desconhecia.
Na primeira infância, antes de ingressar numa escola oficial, as brincadeiras entre
vizinhos simulavam nosso futuro de forma suave e quase precisa, brincar de escolinha ou de
hospital, era parte de nosso cotidiano, entre outras tantas que demonstravam talentos e
vivências diversas entre meus pares.
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Ir finalmente para a escola ampliou meu universo, mesmo numa escola de fundo
tradicional. O que me impressionava não era a metodologia daquela figura mística de minha
professora, eu lá sabia o que isto significava, mas o poder que ela exercia por saber de tantas
coisas e ser capaz de nos motivar com tais conhecimentos. Esse para mim era seu verdadeiro
encanto: saber e compartilhar, mediando nossas relações com o conhecimento. Apesar de
existir “corretivo” para quem ousasse quebrar a disciplina exigida, o poder da postura, da voz,
do interagir daquela doce senhora, fazia desse objeto coercitivo algo a beira de extinção.
Eu a admirava profundamente pelo comando e carinho que usados de forma
simultânea nos paralisava ou nos atirava a questionamentos que nos permitia sentir algo
pulsar em nossas cabeças. Sem contar o encantamento pelos livros “como deter tanto
conhecimento”, era a indagação geral.
Meu pai ao vir do trabalho comprava livros e gibis novos ou usados, fazia questão de
que eu lesse jornais junto a ele, e minha mãe sempre dizia que o futuro é construído com
nossas ações. Logo se muito eu estudasse poderia me tornar o que eu quisesse.
Muitas vezes com o sistema de saúde precário daquela época, eu e meus amigos
presenciamos parentes adoecer sem o socorro necessário, e uma frase de infantil, de consolo,
numa quase maturidade surgia de forma recorrente: “Serei médica para curar sua dor”.
O tempo foi passando e o desejo de ser médica esquecido. Minha mãe ao saber da
minha opção pelo magistério, disse que ao invés de “curar dores”, eu “curaria” a cabeça de
muita gente. Para ela a boniteza de um sonho, estava na felicidade em realizá-lo. E em fazêlo bem – situar-se no lugar do outro, tendo a dimensão de qualquer trabalho a ser realizado,
e o benefício ou malefício a ser proporcionado ao nosso semelhante, poderiam ser o espelho
de nosso caráter.
Citando uma antiga parlenda: E o alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser
semeado? Por onde andarão essas sementes? A natureza, ela sempre encontra um meio.
Eis-me aqui, professora da rede pública estadual desde 1988, orgulho de meus pais
imigrantes que conseguiram formar a filha professora e bióloga, profissões que amo e escolhi
por vocação, apesar de todas as dificuldades vivenciadas na sociedade atual.
Atuei no primeiro segmento do ensino fundamental ao ensino médio, nas disciplinas
integradas, ciências e biologia. Atualmente leciono em turmas do 6°ano, com ciências da
natureza e também atuo como articuladora pedagógica, na rede pública estadual/RJ. Participo
15

de cursos de formação continuada constantemente, fiz especialização em Ensino de Ciências
pela UFRJ e, cursando atualmente o mestrado em Ensino de Ciências, no IFRJ, campus
Nilópolis, onde busco aperfeiçoar minha atuação como professora de profissão (TARDIF,
2002).
A partir da minha prática profissional, tenho observado que os alunos de hoje em dia,
utilizam e se interessam intensamente por tudo relacionado aos recursos digitais,
principalmente os disponíveis em aparelhos celulares e outros similares portáteis, diante
dessa realidade, venho questionando: “Como tornar o ensino de ciências mais atrativo para
alunos adolescentes, nesta escola da rede pública estadual do Rio de Janeiro?”.
Essa reflexão que motivou a escolha do meu produto de pesquisa ser um recurso
digital voltado para o ensino de ciências intitulado “Aedes em jogo: uma webquest para
aperfeiçoar conhecimentos”, disponível em <https://sites.google.com/site/webquest1aedes
emjogo>. Como moradora da baixada fluminense, percebo no meu produto de pesquisa, uma
possibilidade de auxiliar na melhoria da qualidade de vida na comunidade onde moro e
leciono, minimizando a proliferação das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti,
através da aquisição de conhecimentos sobre esse inseto de forma dinâmica e prazerosa,
pela webquest pertencer à tecnologia digital e seu conteúdo atender a programação curricular
da instituição escolar na educação básica, pode ser um objeto de interesse do aluno.
A webquest consiste numa sequência de atividades em torno de um tema, que podem
ser realizadas com o auxílio de pesquisa, popularmente chamada de navegação na rede
internet, através de World Wide Web (WWW), tendo o professor como mediador e o
gerenciador das fontes que podem ser utilizadas como pesquisa.
O tema “Aedes” foi escolhido, devido este inseto estar promovendo uma epidemia em
nosso estado, em nosso país, principalmente nos anos de realização desta pesquisa. Além
disso, por estar afetando diretamente a comunidade do entorno da escola, interferindo na
saúde de funcionários, alunos e seus responsáveis legais, comprometendo nossos resultados
e qualidade de vida de nossa comunidade.
Optamos pela escolha desse recurso digital webquest, por reconhecer que nossos
alunos são nativos dessa linguagem digital e se apropriam dos espaços virtuais para
socialização. Tão necessário para seu crescimento, o desenvolvimento de significados
pessoais através da interação do seu grupo social e com os demais, permite que um novo
conhecimento confronte um conhecimento prévio, através de uma reflexão crítica, implicando
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numa reconstrução interna de conceitos, concorrendo a uma aprendizagem significativa
(MOREIRA, 2011).
A aplicação desse produto nessa escola da rede estadual, do município de Nova
Iguaçu, está permitindo paralelamente a revitalização do seu laboratório de informática
educativa (LIED). Há muito tempo esse laboratório estava inoperante, em desuso,
necessitando de manutenção. Com sua utilização para essa pesquisa, essas necessidades
técnicas foram percebidas e estão aos poucos sendo providenciadas pela gestão da escola.
Apesar de vivermos na era digital, este espaço era destinado para alocar reuniões para
informes ou eventos, sem sua plena utilização por nossos estudantes, ora por falta de pessoal
disponível para orientação de atividades ou por dificuldades técnicas, como exemplo, a
dificuldade em ter acesso à internet.
Com esse fato, percebe-se que há grande diferença entre o que os alunos aprendem,
vivem em seu cotidiano e os conteúdos aplicados nas escolas. Essa distância é aumenta a
falta de interesse e motivação desses alunos, principalmente após a infância (ROSSA, 2012;
OLIVEIRA; PINTO; OAIGEN, 2012), não somente por conta de estratégias de aprendizagem
desenvolvidas pela escola, que não foram bem sucedidas. Mas os familiares fazem relatos
dessa desmotivação dos adolescentes nas reuniões de periódicas que bimestralmente
ocorrem na escola, porque em casa isso também é percebido. São os sinais que na
puberdade, ou adolescência, está a chegar para nosso aluno.
Na adolescência é perceptível a mudança de atitudes e valores, tanto no
comportamento até mesmo na vaidade pessoal. O corpo sofre transformações radicais, na
preparação do indivíduo para a vida adulta, principalmente no sistema hormonal, interferindo
também no processo de aquisição de conhecimentos.
Segundo Rossa (2012), a dopamina, que é um hormônio, um mediador químico
fundamental para a motivação, foco e produtividade, encontrada em excesso em crianças,
mas escassa em adolescentes justifica parte da redução da motivação do indivíduo nessa
fase da vida, uma vez que a mesma atua no Sistema de Recompensa do Cérebro (SRC)
sendo um elemento chave motivacional em nossas relações com o mundo.
Além dessas questões fisiológicas, esse adolescente antes de chegar na escola
passou por diversos processos de educação importantes, como o da própria família, do grupo
social, sofre influência do que é imposto através das mídias eletrônicas e modismos. Conectar
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a escola ao foco de interesse do aluno tornou-se um grande desafio diante de tantas
demandas a serem superadas.
Para pensar sobre o currículo e sobre o ensino de Ciências Naturais o
conhecimento científico é fundamental, mas não é o suficiente. É essencial
considerar o desenvolvimento cognitivo do estudante, relacionando a suas
experiências, sua idade, sua identidade cultural e social, e os diferentes
significados e valores que as Ciências Naturais podem ter para eles, para que
a aprendizagem seja significativa (Brasil, 1998).

Nesta pesquisa, buscamos conciliar as informações e os conceitos necessários para
o aprendizado dos nossos jovens estudantes, principalmente aqueles voltados para uma
melhor qualidade de vida, utilizando os recursos digitais presentes no cotidiano desses alunos
como aliados do processo de aprendizagem. O intuito foi aplicar a webquest, como um produto
educacional, para auxiliar na aprendizagem sobre as doenças transmitidas pelo mosquito
Aedes aegypti.
Nesse sentido, a webquest funciona como uma estratégia didática (VIEIRA & VIEIRA,
2005), numa organização sequencial, onde os significados acabam por serem mediados não
só pelo professor, aluno e colegas de grupo, mas também pelo computador, de forma
progressiva.
Bernie Dodge (1995), seu criador, a define como uma ferramenta, um objeto de
aprendizagem formador de habilidades. Além disso:
[...] a webquest é uma metodologia de ensino que visa promover o bom
uso da internet entre alunos com mais de 08 anos. E foi pensada
para possibilitar o melhor aproveitamento possível do tempo deles.
A ideia é que os alunos não percam horas e horas procurando
informações, mas que façam uso delas da mesma maneira que
terão que fazer mais tarde, como cidadãos e profissionais. A
webquest visa a desenvolver nos alunos a habilidade de com ajuda
da internet, pensar com refinamento.

Outros autores auxiliam nessa construção da definição do que seria uma webquest,
como por exemplo, Barros (2005) “é uma metodologia que direciona o trabalho de pesquisa
utilizando os recursos da Internet”. Enquanto que para Abar & Barbosa (2008) é “uma
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atividade didática, estruturada de forma que os alunos se envolvam no desenvolvimento de
uma tarefa de investigação usando principalmente recursos da internet”.
No site do Projeto Webquest – Escola do Futuro – USP2, ela é definida como:
Uma metodologia de pesquisa na internet voltada para o processo
educacional, estimulando a pesquisa e o pensamento crítico. Modelo
extremamente simples e rico para dimensionar usos educacionais da Web,
com fundamento em aprendizagem cooperativa e processos investigativos na
construção do saber. Foi proposto por Bernie Dodge em 1995 e hoje já conta
com mais de dez mil páginas na Web, com propostas de educadores de
diversas partes do mundo (EUA, Canadá, Islândia, Austrália, Portugal, Brasil,
Holanda entre outros).

Esse recurso digital é muito utilizado para fins educativos em diversas disciplinas e em
diversas áreas de atuação, porém o número de trabalhos publicados no Brasil dedicados a
este recurso é pequeno, se comparado com o uso de outras atividades virtuais como
atividades à distância e pesquisas. Barato (2002), afirma que:
Além de caracterizar-se como uma metodologia de ensino na qual o aluno se
envolve em uma investigação, utilizando preferencialmente recursos da
internet, para resolver um problema significativo [...] baseia-se em princípios
de aprendizagem colaborativa e na procura de ativar competências
intelectuais mais complexas e exigentes, contrapondo-se à tradicional
armazenagem de conteúdos.

Ainda assim, como uma das ferramentas das tecnologias da informação e
comunicação (TIC), requer certos cuidados, porque mesmo para alunos com anos de
frequência escolar, ainda pode ser algo não muito usual, devido até mesmo por fatores
econômicos dentre outros. E para o profissional da educação utilizar de maneira confiante e
eficaz, carece de conhecimento e exploração dessas ferramentas. A integração do professor
com essa tecnologia, norteará o sucesso com a implementação de novas atividades ou induzir
a um fracasso, concorrendo para a desistência do uso das mesmas (FARIA, 2011).
No entanto, vale a pena ressaltar que, o desenvolvimento e aplicação de objetos de
aprendizagem num ambiente digital, organizados a fim de proporcionar aos alunos a
interatividade constitui uma possível estratégia para a redução da barreira entre as
experiências culturais de professores e alunos. Essas experiências que por vezes se

2

Disponível em: <www.webquest.futuro.usp.br>.
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confrontam de forma nada producente, quando somente a soma dessas vivências poderá
promover o sucesso do processo ensino-aprendizagem (SILVA, 2002).

1.2 O ENSINO DE CIÊNCIAS NO MUNDO GLOBALIZADO E O MOVIMENTO CTS
É crescente a gama de novas realidades conferidas à educação, por meio do processo
de globalização. Nossos olhares se dividem em duas direções. Numa, percebemos como o
mundo exterior tem múltiplas entradas em sala de aula. Noutra, como a sala de aula se
exterioriza de forma diferenciada (CHASSOT, 2002).
Muitas vezes, essas direções são desprezadas, quando professores e alunos encaram
o conhecimento como um produto acabado, não sendo permitido qualquer tipo de discussão
e inferência a uma realidade próxima, tão próxima que basta olhar sobre os muros da escola
para apropriar-se dela. Um sujeito que não percebe as relações do saber acadêmico com sua
realidade, pode supor que o “saber” não apresenta valor algum.
Desta forma, Freire (1983) aponta:
[...] ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo:
os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo, pelos objetos
cognoscíveis que na prática ‘bancária’ são possuídos pelo educador que os
descreve ou os deposita nos educandos passivos.

Segundo Santos e Mortimer (2001), a interação entre os conceitos científicos e o
contexto social é muito importante para proporcionar uma visão da ciência mais humana,
portanto é necessário que o ensino de ciências realize uma abordagem que explore a interrelação entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (apud NASCIBEM e VIVEIRO, 2013;
MORTIMER, ROMANELLI e MACHADO, 2000).
Deve-se, permitir, que o sujeito desenvolva a criticidade necessária para aquisição de
um real dimensionamento da sua realidade, sendo possível usar o conhecimento adquirido
em seu cotidiano, investigando diferentes situações e ser capaz de analisar fatos que possam
determinar as condições necessárias para uma melhor qualidade de vida (CACHAPUZ et alii,
2005). Até porque a pesquisa científica sofre grande influência dos contextos: econômico,
social e político, ressaltando que no caso dos “esforços massivos voltados para a investigação
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de doenças tropicais [...] só se tornaram possíveis em razão de interesses econômicos e
políticos, e não em razão de preocupações humanitárias” (BASTOS e KRASILCHIK, 2004).
Como professores de profissão (TARDIF, 2002), observamos que nossos alunos
estão inseridos num contexto socialmente desfavorável no tocante a questão de saneamento
básico, e imerso na degradação ambiental de uma comunidade, oriunda de um loteamento
não planejado sem a devida atenção do poder público, em relação à saúde e segurança.
Nesta condição o ensino de ciências vai além de uma exigência curricular, torna-se uma
possibilidade de instituir na comunidade uma vida de cidadania plena.
Nesse sentido, Santos (2007), destaca 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”, explicando que para tal, é necessária uma mudança
profunda não apenas de conteúdos programáticos, mas de processos metodológicos e de
avaliação. Propõe uma reflexão a respeito da lacuna que se abre no confronto da pobreza
formativa e o mito de letramento ideal, e como preenchê-la com atividades transformadoras
em sala de aula, sem a necessidade de locais ou equipamentos sofisticados.
Podemos dizer então, que os conteúdos são considerados como estratégias para a
apropriação de temas socialmente relevantes, se utilizarmos o ensino como uma intervenção
investigativa (AULER e DELIZOICOV, 2001).
A contribuição do ensino de ciências para uma convivência racional e sustentável com
o ambiente é possível, ao promover uma melhoria das condições de vida e de sobrevivência
da própria comunidade, o que nos remete aos fundamentos do movimento Ciência,
Tecnologia e Sociedade (CTS). Sendo essa perspectiva no qual o processo de ensino e
aprendizagem se caracteriza, no despertar a curiosidade no aluno, fomentando um espírito
investigador, questionador e transformador da sociedade (PINHEIRO; SILVEIRA; BAZZO,
2007).
O movimento CTS surgiu nos anos 60, fruto da necessidade de questionar modelos
políticos e econômicos, responsáveis por desastres ambientais e questões armamentistas
desmedidas, que cometiam excessos na época. A Europa e a América do Norte foram seus
precursores, influenciando as origens da área de ensino CTS no Brasil e no resto do mundo
(GOMES et alli, 2016).
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Fahl (2003) relata que, o modelo de ensino CTS difundiu-se no Brasil nos anos de
1980, quando o país passou pela redemocratização com o fim do regime militar. Segundo
Fernandes e Megid (2016),
[...] durante esse movimento, e em função da crise político-econômica da
época, a crença na neutralidade da ciência e a visão ingênua e linear do
desenvolvimento tecnológico visando o bem estar social de toda a população
foram fortemente abaladas. Isto gerou reflexões em vários setores da
sociedade, em especial no campo educacional, vindo a deflagrar no Brasil
uma nova tendência pedagógica conhecida como Movimento Ciência,
Tecnologia e Sociedade (CTS).

A nomenclatura varia de acordo com os autores, como perspectiva CTS, ou
abordagem CTS, modelo CTS entre outras. Porém, mais importante que a denominação que
este movimento receba, é a discussão sobre os avanços da ciência e tecnologia com os
alunos, suas causas e consequências, contemplando dimensões sociais, econômicas e
políticas num processo de contextualização, do indivíduo e da ciência. Tornando assim, os
aspectos sociocientíficos fundamentais para a formação para a cidadania, uma vez que o
aluno é estimulado a refletir sobre a sua realidade de forma mais questionadora (SANTOS e
MORTIMER, 2016).
Nessa perspectiva os PCN colocam que o conhecimento científico deva passar a fazer
parte do cotidiano dos estudantes, e não apenas para dar conta das tarefas escolares, mas
contextualizando a interação da Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS). Destacam que:
[...] as questões éticas, valores e atitudes compreendidas nessas relações
são conteúdos fundamentais a investigar nos temas que se desenvolvem em
sala de aula. A origem e o destino social dos recursos tecnológicos, o uso
diferenciado nas diferentes camadas da população, as consequências para a
saúde pessoal e ambiental e as vantagens sociais do emprego de
determinadas tecnologias também são conteúdos de “Tecnologia e
Sociedade” (BRASIL, 1998).

Entretanto, de acordo com PCN (BRASIL, 1998), muitos dos problemas de saúde que
podem acometer uma comunidade, poderiam ser resolvidos quase que unicamente pela
postura do indivíduo frente à Educação. O que poderia tratar-se apenas de uma dimensão
superficial da realidade atual de nossa sociedade, voltado apenas para o desenvolvimento e
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utilização de novas tecnologias, como se culpasse o sujeito por suas mazelas, sem o
questionamento do contexto social no qual está imerso e/ou das responsabilidades das
políticas públicas frente a população.
A escola não pode isentar-se de reconhecer a importância do fato, de que os sujeitos
do entorno da escola, liberam suas vozes, encontram formas de lazer, fugas da realidade, na
maioria das vezes em suas habilidades de nativos digitais.
Essa busca pelo conhecimento é uma grande aventura, onde o erro ou o risco de
ilusão fazem parte dessa trajetória todo tempo (MORIN, 1999). Os sujeitos valem-se dos sites
de relacionamento para criar um “mundo ideal imaginário”, que em muito se difere da própria
realidade, não refletem sobre os perigos da exposição excessiva dos seus hábitos na rede e
nem questionam o que visualizam. Contudo, a destreza com que participam de jogos virtuais,
ou que realizam tarefas através de aplicativos, não nos permite relegar tanto conhecimento a
um segundo plano.
Sendo assim, a escola precisa se fazer presente neste universo, com possíveis
contribuições para o processo pedagógico, sob o risco de ficar num mundo a parte, sem
representação de valor para o contexto do aluno. O papel do professor como mediador e
orientador dessa busca, é fundamental nessa demanda pelo saber.
Portanto, o ensino de ciências e das novas tecnologias, é primordial para que um país
esteja em condições de atender as necessidades fundamentais da sua população, porque
desta maneira, será multiplicada a participação dos cidadãos pela tomada de decisões
relacionadas a aquisição de novos conhecimentos, através da difusão da alfabetização
científica

em

todas

as

culturas

e

setores

da

sociedade

(DECLARAÇÃO

DE

BUDAPESTE1999).

1.3 OS NATIVOS DIGITAIS E IMIGRANTES DIGITAIS
Nossos alunos recebem a denominação de nativos digitais por terem nascido no auge
do desenvolvimento das novas tecnologias, dos recursos digitais. “Nossos estudantes de hoje
são todos ‘falantes nativos’ da linguagem digital dos computadores, vídeo games e internet.”
(Presnky, 2001).
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No mundo contemporâneo, tudo é conceituado como informação, desde a
notícia nas manchetes até o código genético, passando pela cor do alimento
e pelo tipo de sensação experimentada dentro da barriga quando se encontra
outra pessoa. O mais instigante, entretanto, é que sabemos que nunca
saberemos precisamente para quê nos servirão as inumeráveis informações
com as quais temos que estar atentos, a não ser na hora mesma em que
necessitarmos dela (GIGLIO, 2007).

Muitos de nós professores, segundo Presnky (2001), somos “aqueles que não
nasceram no mundo digital, mas em alguma época de nossas vidas, ficou fascinado e adotou
muitos ou a maioria dos aspectos da nova tecnologia”, sendo chamados de Imigrantes
Digitais.
Os professores Imigrantes Digitais afirmam que os alunos de hoje em dia, não são os
mesmos da sua geração. Mas a sociedade atual é muito diferente a do nosso passado
recente. Da década de 80 para cá ocorreu uma verdadeira explosão de tecnologias de
informação e comunicação (TIC).
Nossos alunos não são os mesmos, nós não somos os mesmos, as formas de
aquisição de informações também precisam ser inovadas. Como culpar nossos nativos
digitais de não prestarem atenção em nossas aulas, quando as comparam com tudo que eles
têm a possibilidade de vivenciar?
Deste modo, Freire (2004) aponta que:
[...] é assim que, vivendo em uma sociedade que estende a teia de sua rede
aos quatro cantos do mundo, os cientistas da informação devem acrescentar
à reconhecida função de ‘mediadores’ a de ‘facilitadores’ da comunicação do
conhecimento. Pois embora a informação sempre tenha sido uma poderosa
força de transformação, o capital, a tecnologia, a multiplicação dos meios de
comunicação de massa e sua influência na socialização dos indivíduos deram
uma nova dimensão a esse potencial. Com isso, crescem as possibilidades
de serem criados instrumentos para transferência efetiva da informação e do
conhecimento, de modo a apoiar as atividades que fazem parte do próprio
núcleo de transformação da sociedade.

Os alunos aderem a tecnologias de forma tão veloz e prazerosa, que seria um
retrocesso não incluir essas tecnologias móveis no cotidiano escolar como uma ferramenta,
para maior aproveitamento. Segundo Moura e Brandão (2013), a utilização das Tecnologias
de Informação e Comunicação (TIC) não representa uma ameaça para a forma de aprender
ou ensinar no ambiente escolar. Elas possibilitam uma construção de universos, confronto de
realidades, informações e conhecimento.

Conhecimento este, que pode incentivar a

aplicação de regras de higiene pela população e a questionar a falta de saneamento básico,
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entre outras tantas situações que envolvem as tão temidas epidemias provocadas pelo
mosquito Aedes aegypti.

1.4 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Para que seja possível o ensino de ciências, atender as expectativas e necessidades
do mudo globalizado é necessário que aconteça uma renovação (CACHAPUZ, 2005). Nesta
nova forma de ensinar ciências, o movimento CTS pode e deve ser um grande aliado, já que
nesse tipo de abordagem são levados em conta os contextos nos quais os problemas são
gerados, dando voz aos sujeitos, aos alunos. O conhecimento prévio popular acerca das
questões ambientais é valorizado reduzindo a distância entre os alunos e a ciência,
promovendo a colaboração entre ciência, tecnologia e flexibilidade social. Nesta nova ótica
da ciência, os cidadãos se apropriam dos assuntos referentes à mesma e a tecnologia, como
elemento da cultura contemporânea emitindo assim opiniões relevantes ao próprio contexto
socioambiental (ALVES e MESSEDER, 2009) e nessa perspectiva a real aprendizagem do
aluno será de extrema importância.
O aluno não pode dissociar sua vivência interagindo com elementos da comunidade,
da sua escola, da sua família e o ambiente em que vive. E nesse contexto, os recursos digitais
podem possibilitar a mediação entre os componentes curriculares da escola e a realidade dos
alunos, transpondo barreiras culturais e geográficas. Promover o ensino de ciências,
utilizando recursos mais eficientes para a aprendizagem, muito mais do que promover a
melhoria da qualidade de vida, mas promovendo um ambiente sociointeracionista: professor,
aluno e o objeto de aprendizagem, a webquest.
O indivíduo transforma a si mesmo quando, ao mesmo tempo, transforma o seu meio
para suprir suas necessidades básicas. O sujeito adquire conhecimentos por meio de suas
interações com outros sujeitos e o meio, num processo denominado mediação. O papel da
escola, não deveria ser só de proporcionar mediadores desse processo de aprendizagem
(VYGOTSKY, 2007).
Por esta razão, pautamos nossa pesquisa em intervenções relacionadas com a Teoria
da Aprendizagem Significativa (Ausubel, 2003; Novak, 1981; Moreira, 2011), porque são
baseadas na concepção que um recurso didático criado para auxiliar na construção de
conhecimentos e destinado a ajudar o aluno a aprender, deve ter seus conteúdos baseados
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numa sequência fundamentada e deve estimular este aluno a buscar internamente sua própria
lógica, uma versão pessoal dos fatos apresentados. O material deve fomentar uma
negociação de significados e tarefas que estimulem o aluno a construir novos conhecimentos
a partir do gerenciamento dos anteriores e demonstrá-los. Para tal, é necessário não abrir
mão de um olhar atento ao contexto, ao tempo e recursos disponíveis (OLIVEIRA, 2015).
Para David Paul Ausubel, cognitivista e sociointeracionista como Vygotsky, precursor
da teoria da aprendizagem significativa, assim que o processo de aprendizagem acontece,
ocorre numa estrutura organizada de conhecimentos hierarquizados, com a atualização da
estrutura cognitiva do indivíduo (MOREIRA, 2011). Onde a interação torna-se a palavra de
ordem: interação do aluno com o material, com seus pares, com seu professor,
desencadeando um processo interno de análise de suas concepções prévias, interagindo com
a informação que vai sendo adquirida, proporcionando uma aprendizagem significativa.
De acordo com Moreira (2011), ela é um processo onde novas informações
relacionam-se com as antigas, são ancoradas por meio do que Ausubel chama de
subsunçores. Um processo de ancoragem de uma nova informação em função do conceito
subsunçor, também chamado de facilitador ou subordinador. Há uma hierarquização
conceitual, na qual elementos mais específicos do conhecimento são ligados a conceitos mais
gerais, mais inclusivos.
Nessa ótica, o conhecimento prévio, o subsunçor, é o que mais influencia a aquisição
de novos conhecimentos, com real significado. Porém, seu caráter pode ser de facilitador da
aprendizagem ou de inibidor, de acordo como esse sujeito é apresentado ao novo
conhecimento. Forçá-lo, de maneira indevida é estimular uma aprendizagem mecânica. O
conhecimento humano evolui. Muito do que tínhamos certeza no passado, hoje foi
ultrapassado, substituído por novos significados e relações, mais elaborados. É necessário
percebê-los de maneira questionadora, crítica e não dogmática (MOREIRA, 2011).
Por isso, Scheid e Reis (2016) enfatizam que “a escola precisa ter presente sua
finalidade democrática e emancipadora, e levar em consideração as dimensões sociais e
políticas do ensino. A educação deverá politizar os estudantes, portanto, não deverá ser sobre
a cidadania, mas, para e na cidadania”.
Desta forma, busca-se por meio do ensino de ciências, através dos processos
educacionais, com o apoio do recurso digital webquest estimular a aprendizagem, para que
seja promovida uma melhor condição de saúde, de uma convivência racional e sustentável
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dos estudantes com o ambiente que os cerca, contribuindo assim para uma melhoria nas suas
condições de vida, de sobrevivência em sua própria comunidade.
Estando o aluno face a face com a webquest, esta atividade pode ser considerada
lúdica. Segundo Luckesi (2014), a ludicidade é intrínseca ao indivíduo. O que pode ser lúdico
para alguns, para outros pode não ser, e pode advir das mais complexas atividades e
experiências humanas. Não significa necessariamente entretenimento ou brincadeiras. Pode
ser qualquer atividade que faça os nossos olhos brilharem.
Nesse sentido, a aprendizagem poderá ocorrer de forma mais espontânea devido ao
caráter lúdico, que promove a socialização do indivíduo, num maior diálogo com seus pares.
Segundo Piaget (1998), “o jogo é a construção do conhecimento. [...] O lúdico possibilita o
estudo da relação do aluno com o mundo. Através da atividade lúdica a criança poderá formar
conceitos, selecionar ideias e estabelecer relações lógicas”.
Segundo Teixeira (1995), a utilização do lúdico, por ocorrer de forma dinâmica,
favorece o trabalho do professor e auxilia na apropriação dos conhecimentos por parte do
aluno de forma prazerosa, numa construção mais efetiva de significados. Quando utilizado na
construção do conhecimento humano, promove o desenvolvimento pela motivação intrínseca,
sendo uma estratégia importante que fomenta a imaginação e o simbolismo, favorecendo a
aprendizagem.
Com o uso dos recursos digitais, podemos oferecer oportunidades concretas de uma
aprendizagem motivadora, com um real significado para o aluno. Demo (2009) destaca que:
[...] impressiona aos adultos o fato de que as crianças apreciem tanto (até
demais) computador e Internet... (e, de modo geral, todas as engenhocas
eletrônicas, com destaque para celular e jogos eletrônicos); estando as
crianças tão desmotivadas na escola, cumpre aproveitar essa chance e
descobrir novas formas de oferecer aprendizagem que as interesse...
Restando sempre o desafio pedagógico monumental de transformar a
internet em referência de pesquisa, não de plágio, e sem sucatear, de
imediato, o livro e outros materiais impressos tradicionais.

O desafio de educar deve ser encarado com ousadia, tendo a devida humildade de
assumir os erros pregressos e a disposição necessária para superá-los, para a construção de
um mundo melhor, ensinando o cidadão a viver em sua aldeia planetária, sem renunciar sua
essência, suas raízes culturais, mesmo numa sociedade globalizada. E nós professores
temos um papel fundamental nesse processo (LAMPERT, 2005).
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Ao professor cabe estimular os alunos a serem os agentes ativos da própria
aprendizagem, atuando como mediador, fomentando suas reflexões a respeito do que lhes é
apresentado. Auxilia o aluno a formular suas próprias respostas ante o desafio proposto.
Interfere de forma motivadora, procurando criar “Zonas de Desenvolvimento Proximal”, que
seriam o espaço entre o desenvolvimento real do aluno e o seu desenvolvimento potencial.
Um indivíduo não reflete o nível de desenvolvimento do outro, mesmo estando com a mesma
idade e nível de escolaridade. Cada um percorreu caminhos diferentes de aprendizagem de
mundo até chegar num ponto comum (VYGOTSKY, 2007).
Nossa atenção se volta para as possibilidades que o sociointeracionismo de Vygotsky
nos proporciona de forma mais abrangente e mensurável. Porque acreditamos ser através
desses processos de mediação e de interação, que o desenvolvimento do aluno acontecerá,
nas trocas com e entre seus semelhantes, seus pares sociais. E sua capacidade para
aprender pode se ampliar, pois seu processo histórico-cultural tem grande peso na forma
como ocorre seu desenvolvimento.
Duschl et. al. (2007), enfatiza que:
É fundamental que o conhecimento prévio das crianças seja levado em conta
na concepção de instrução [...] os alunos precisam de experiências
cuidadosamente estruturados, apoio pedagógico dos professores, e as
oportunidades para o envolvimento contínuo com o mesmo conjunto de ideias
ao longo de semanas [...] a experiência das crianças varia de acordo com seu
contexto cultural, linguística e econômica. Essas diferenças fazem com que
os alunos cheguem à sala de aula, com diferentes níveis de exposição à
ciência e diferentes graus de conforto com as normas da prática científica.
Essas diferenças exigem sensibilidade dos professores, às diferenças de
fundo cultural e doutras, e sua vontade e habilidade para ajustar instruções à
luz dessas diferenças (tradução nossa).

Nesse sentido, a atualização para a busca da melhoria da práxis do profissional da
educação é primordial para a aplicação das TIC em suas aulas. Um bom planejamento da
aula torna-se muito importante, pois os professores são mediadores do processo de
aprendizagem, determinando o conteúdo e orientando um melhor caminho para a sua
aquisição, de forma inovadora e estimulante para a construção do conhecimento, onde o
aluno passa de um “objeto da aprendizagem” a sujeito, segundo Lima e Moita (2011).
O objeto de aprendizagem também pode estar no âmbito digital. Koper (2003) define
objeto de aprendizagem como "qualquer recurso digital, reprodutível e ‘endereçável’, utilizado
para realizar uma atividade para a aprendizagem, até mesmo numa atividade de apoio,
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disponibilizado para que outros o utilizem”. E no contexto desta pesquisa, o objeto de
aprendizagem que estará oportunizando uma parceria entre professor, aluno, conhecimento
e aprendizagem passa a ser a webquest.
Para que tal objeto seja colaborador para aprendizagem significativa crítica é
fundamental despertar “significados” para o aluno e estimular questionamentos acerca da sua
realidade.
Sendo assim, percebemos nesse cenário da webquest uma interface entre a
aprendizagem significativa crítica e a perspectiva CTS. Nas aproximações entre essas
abordagens, observamos a promoção de novas discussões sobre a realidade social e
ambiental. Podem ser motivados questionamentos que contribuirão para uma formação
cidadã mais crítica e que tenha condições de transformar a realidade na perspectiva de refletir
sobre conhecimentos comuns à realidade escolar e para a comunidade do seu entorno,
principalmente no tocante a uma melhoria na qualidade de vida desses sujeitos.

1.5 AEDES AEGYPTI, VETOR TRANSMISSOR DE DOENÇAS.
O mosquito Aedes aegypti é chamado de vetor por transmitir doenças para outros
seres vivos, como apenas um meio de propagação, de passagem dos agentes infectantes de
um organismo para outro, sem, no entanto, adoecer.
Estudos apontam que ele é originário da África, tendo migrado para nosso país nas
embarcações dos nossos colonizadores. Nossos clima e vegetação fizeram seu acolhimento
e a expansão populacional, aumento de áreas desmatadas, degradação ambiental
proporcionaram adaptação deste vetor ao meio urbano também.
Há décadas atrás, campanhas de combate a proliferação de mosquitos foram tão
eficazes, que permitiram sua erradicação por um longo tempo. O controle da população de
Aedes aegypti já fora adotado por Emílio Ribas, para controlar a epidemia de febre amarela
nas cidades cafeeiras de São Paulo ainda no século XIX. Oswaldo Cruz adotou a mesma
estratégia no Rio de Janeiro, onde em 1908, a febre amarela já havia desaparecido do Rio de
janeiro e anteriormente de São Paulo (SILVA, 2003).
Com o processo de urbanização desenfreado dos últimos anos, o mosquito Aedes
aegypti tem encontrado as condições ideais para sobreviver e se reproduzir. O modo de
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produção da sociedade moderna, o aumento populacional, a necessidade de consumo
transformaram nossa sociedade numa máquina de produção de lixo, com eficiência em
desperdício e degradação ambiental. E esse comportamento faz do ser humano seu próprio
algoz, pelo desequilíbrio ecológico por ele provocado. Corpos de água instituídos em
embalagens amassadas ou em um tampa de refrigerante transformam-se em focos de
proliferação de mosquitos.
Para Tauil (2001), o saneamento básico deficiente ou até mesmo inexistente em áreas
da periferia proporciona o aumento do número de criadouros de mosquitos, e destaca que “o
aumento exorbitante, da produção de veículos automotores tem gerado fatores de risco para
proliferação, por meio de um destino inadequado de pneus usados, e para a disseminação
passiva destes transmissores, sob a forma de ovos ou larvas, em recipientes contendo água,
como vasos de flores, plantas aquáticas e outros”.
A contaminação se dá pelo contato do outro ser vivo com a saliva do mosquito, na
picada do inseto, contento os agentes infectantes. O mosquito Aedes aegypti, transmite os
vírus causadores da dengue, febre amarela, chikungunya e da zica, que são as enfermidades
mais divulgadas pela impressa no momento. Essas doenças virais são chamadas de
arboviroses por serem transmitidas por insetos, também denominados vetores artrópodes.
A dengue é transmitida por mosquitos do gênero Aedes, sendo o Aedes
aegypti seu principal vetor [...]. Discussões recentes sobre o controle da
dengue apontam para a necessidade de maiores investimentos em
metodologias adequadas, para sensibilizar a população sobre a necessidade
de mudanças de comportamento que objetivem o controle do vetor; e no
manejo ambiental, incluindo a ampliação do foco das ações de controle
racional de vetores, para minimizar a utilização de inseticidas e, dessa forma,
garantir maior sustentabilidade às ações[...] A distribuição geográfica da febre
de dengue é mundial e envolve países tropicais e subtropicais. Por muito
tempo, a dengue e a febre hemorrágica de dengue constituíram problemas
restritos aos países do Sudeste Asiático e da Oceania (BRAGA e VALLE,
2007).

O aumento populacional e o intenso fluxo migratório entre regiões por fatores
econômicos dentre outros, ocasionou o desenvolvimento de áreas urbanas sem planejamento
ou estudo prévio. Tal situação levou a ausência de condições satisfatórias de saneamento
básico e, por conseguinte, a proliferação do vetor (BRAGA e VALLE, 2007).
Um exemplo de uma situação de uma possível propagação de novos agentes
causadores de doenças, através de intenso fluxo migratório de pessoas, foi o evento mundial,
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“Copa do Mundo”, sediada em nosso país, de acordo com dados da Organização Mundial da
Saúde (OMS). Novos vírus com os quais o mosquito teve acesso, através de sua picada em
pessoas estrangeiras infectadas, fez da população brasileira refém de doenças, tais como
zica e chikungunya, que até então não eram conhecidas pela população, não possuindo
vacinas em nosso país para a prevenção ou um tratamento eficiente para os enfermos, ao
menos até 2016.
A complexidade da vida urbana atual, a falta de políticas públicas que priorizem uma
medicina com caráter preventivo, a ausência de campanhas efetivas de combate ao vetor
durante todo o ano e não só, quando epidemias nos ameaçam, tudo isso, potencializa essa
facilidade de proliferação do mosquito e o aumento das taxas de contaminação e até mesmo,
de letalidade, dificultando ainda mais uma possível erradicação dessas arboviroses.
A reprodução deste inseto é extremamente rápida e eficiente. E na estação do ano
onde há o aumento de temperatura e um maior índice de chuvas, chega a números
exponenciais.
Não basta eliminar a água dos criadouros. Para o controle dos focos do Aedes aegypti
seria necessário higienizar com detergentes a fim de eliminar os ovos, que ainda resistem
fixados no recipiente por longos períodos, aguardando uma nova remessa de água para
prosseguir com seu desenvolvimento (Figura 1.1).
Fora usado o termo controle, porque não há como exterminar permanentemente este
inseto. Ele pode se reproduzir nas imbricações das árvores e de outros vegetais de menor
porte, nos canais de drenagem da água da chuva, tampas de bebidas, enfim uma gama
imensa de possíveis criadouros nos quais a higienização pode não chegar. Daí a vigilância
com atitudes de prevenção e combate ao vetor, serem potencialmente mais eficazes,
justificando a importância do ensino, da educação no combate ao Aedes aegypti.
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Figura 1.1 Ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti, em quatro etapas básicas: mosquito adulto,
ovos, larva e pupa. Tamanho maior que a realidade. Disponível em:
< http://www.cpqrr.fiocruz.br/pg/wp-content/uploads/2017/05/Ciclo-Aedes-aegypti-11024x673.jpg>. Acesso em: 20/07/2017.

Em nosso país, as doenças que comprovadamente são transmitidas pelo Aedes aegypti
e divulgadas com maior frequência pelos órgãos governamentais no momento, são: a dengue,
a chikungunya, a zica e a febre amarela. Alguns dos sintomas estão relacionados na figura
1.2.
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Figura 1.2 Sintomatologia de algumas enfermidades transmitidas pelo Aedes aegypti. Disponível em:
< https://agencia.fiocruz.br/zika-chikungunya-e-dengue-entenda-diferen%C3%A7as>. Acesso em:
20/07/2017.

Apesar do medo de vir a contrair doenças, é grande a desatenção dos moradores com
o descarte do lixo, o que aumenta exponencialmente os criadouros de mosquitos.
Nesse contexto, as questões relativas à saúde interferem nos resultados escolares de
forma alarmante e também na própria subsistência das famílias da localidade. Isso ocorre,
porque o responsável legal do aluno, quando adoece, perde o “emprego” e por não ter muitas
das vezes, uma atividade laboral legalizada, seus filhos menores de idade e “estudantes”
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necessitam trabalhar para auxiliar na composição da renda doméstica familiar, ocasionando
faltas ou abandono das atividades escolares.
Em 2015, foram registrados óbitos de estudantes, da escola que sediou a pesquisa,
provocados por dengue hemorrágica e até mesmo leptospirose (doença provocada pelo
contato com urina de ratos contaminados), confirmados pelo sistema de saúde local e
comunicados pelos familiares dos alunos na secretaria da unidade escolar. Assim, deixa de
ser uma doença física e transforma-se em doença social. Como a escola pode ter seus
objetivos alcançados num quadro tão desfavorável?
Diante dessas questões educacionais construiu-se essa pesquisa que não intenciona
ser a solução das dificuldades como um manual fechado, mas apresenta sugestão de
atividades que estimulem o aprendizado, e, consequentemente, traga proteção à saúde desse
público carente de informações e ações. Desta forma, utilizando recursos digitais, buscamos
motivar e dinamizar o processo de construção de conhecimentos, por alunos do ensino
fundamental, com diálogos entre os diferentes atores envolvidos num ambiente
sociointeracionista. Sem deixar, no entanto, de instigar uma aprendizagem contextualizada e
com significado para esses alunos.
Tendo como questão norteadora desta pesquisa a investigação de como os recursos
digitais, em especial uma webquest, colaboram para a aprendizagem, acredita-se que a partir
de sua utilização como objeto de aprendizagem sobre doenças transmitidas pelo mosquito
Aedes aegypti, e sua posterior aplicação em turmas do ensino fundamental em um ambiente
sociointeracionista (VYGOTSKY, 1982), poderá proporcionar uma aprendizagem de forma
mais eficaz.
De acordo com Dodge (2006), entendida como Busca ou Aventura na Web, a
webquest é definida como “uma atividade investigativa em que alguma ou toda a informação
com que os alunos interagem provém da Internet” (apud MORAN, 2007).
Nesse sentido, como produto educacional pode ser um diferencial na escola, porque
segundo Dewey (1936), nas escolas que oferecem espaços que dão oportunidades ao aluno
de reproduzir situações da vida cotidiana, como parques, jardins, laboratórios, onde podem
ser utilizados jogos, dramatizações e brinquedos, haverá facilidade para a concretização de
ideias e realização de experiências significativas ao desenvolvimento do aluno. Essa troca
retira o indivíduo de um isolamento cognitivo, o permite compartilhar vivências. Essas
reflexões, essas ideias ganham espaços, não ficam segregadas em uma ilha.
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Em vista disso, Oliveira (2016) assinala que:
As mudanças ocorridas nas últimas décadas na sociedade e nas formas de
relacionamento humano geraram novas necessidades. Estas necessidades,
no nosso entender, podem e devem ser atendidas pelo processo educativo.
Mas para isso devem ocorrer modificações dos papéis do professor e do
aluno buscando um novo espaço de ensino-aprendizagem. Acreditamos que
esse espaço deve ser ocupado pela produção/reprodução de conhecimento
deixando o aluno a posição de mero ouvinte/repetidor para ocupar a de autor
de seu próprio conhecimento.

Nesse contexto, Scheid e Reis (2016) afirmam que “a evolução da sociedade na
utilização intensiva de tecnologias questiona os paradigmas de ensino e aprendizagem
tradicionais, fazendo com que o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na
educação se torne, cada vez mais, imprescindível”. Destacam também que já há algum tempo
tem sido alvo de muitos estudos porque “o potencial dessas ferramentas na mobilização de
diversas competências cruciais para a formação científica e atuação cidadã desses
estudantes”. Explicam que o compromisso das escolas vai além da transmissão da herança
cultural, mas preparar os alunos para compreender os conhecimentos científicos produzidos
pela humanidade.
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2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GERAL
Investigar como os recursos digitais colaboram no ensino de ciências, para aperfeiçoar
conhecimentos sobre o mosquito Aedes aegypti, num ambiente sociointeracionista (aluno,
professor e webquest).

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Levantar conhecimentos prévios, apontar comportamentos e hábitos de estudantes do
ensino fundamental, quanto a prevenção de doenças causadas pelo Aedes aegypti.
Analisar o potencial da webquest para a construção de conhecimento, comparando os
resultados dos questionários aplicados antes e após a execução do recurso digital.
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3 METODOLOGIA3
3.1 INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS: ESTUDO DE

CASO E ANÁLISE DE

CONTEÚDOS.
Essa pesquisa se trata de um estudo de caso, com abordagem qualitativa, onde os
dados coletados foram analisados de acordo com análise de conteúdos proposta por Bardin.
Bogdan e Biklen (1994) afirmam que num processo de investigação qualitativa, o
diálogo entre o pesquisador e os sujeitos envolvidos fica cognoscível. Os pesquisadores
determinam os procedimentos e os meios que lhes permite avaliar as experiências do “ponto
de vista” dos sujeitos envolvidos no trabalho.
O Estudo de caso é um método construtivista originado na escola de medicina da
Universidade McMaster, na década de 60, no Canadá. De acordo com Sá et alii (2007), “é
uma variante do método Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), também conhecido
como “Problem Based Learning (PBL)”. Apresenta natureza descritiva e interpretativa definido
por Yin (2001), como sendo:
[...] a estratégia escolhida ao se examinarem acontecimentos contemporâneos
[...] embora os estudos de casos e as pesquisas históricas possam se sobrepor,
o poder diferenciador do estudo é a sua capacidade de lidar com uma ampla
variedade de evidências - documentos, artefatos, entrevistas e observações além do que pode estar disponível no estudo histórico convencional.

Este método sugere que o conhecimento é construído, e não apenas memorizado e
acumulado. Sua aplicação foi iniciada principalmente nas escolas de medicina, porém, seu
potencial tem sido descoberto e aproveitado por diversas outras áreas, tais como: direito,
psicologia, engenharia, e também nas áreas de ensino (SÁ, FRANCISCO, QUEIROZ, 2007).
Sá et alii (2007) destacam ainda, que:
[...] tão antigo quanto contar histórias, o uso de casos é a instrução pelo uso de
narrativas sobre indivíduos enfrentando decisões ou dilemas. Na aplicação

3

Partes deste capítulo se encontram no artigo aceito para apresentação e publicação no VIII EREBIO

RJ/ES-2017.
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deste método o aluno é incentivado a se familiarizar com personagens e
circunstâncias mencionados em um caso, de modo a compreender os fatos,
valores e contextos nele presentes com o intuito de solucioná-lo.

Essa estimulação para fazer interação entre conceitos é uma das condições para que
ocorra a aprendizagem significativa, nos remetendo a perspectiva ausubeliana, descrita por
Moreira (2012).
A discussão de um problema apresentado num caso estimula a curiosidade do aluno,
possibilita a tomada de decisões para resolver esse conflito, fomentando a autonomia desse
sujeito, pela conectividade com experiências já vividas – os subsunçores de Ausubel. Os
conhecimentos antigos servindo de ancoragem para os novos.
No estudo de caso o aluno é o centro do processo, prioriza o aprendizado autodirigido,
onde o professor atua como mediador do processo de aprendizagem. A responsabilidade da
construção do conhecimento é do aluno.
De acordo com o trabalho de Sá e Queiroz (2009) algumas etapas que devem ser
seguidas para ter um bom estudo de caso:
a) selecionar o assunto central que será destacado no caso;
b) confeccionar uma lista com os conceitos que serão trabalhados com a aplicação do caso;
c) listar os prováveis personagens do caso, e por fim,
d) elaborar questões para se discutir em aula.

Essas fases propostas na metodologia estudo de caso se relacionam com as etapas
para a análise de conteúdos proposta por Bardin, que foi utilizada em nossa pesquisa, de
acordo com a tabela 3.1. “Qualquer Análise de Conteúdos passa pela análise da própria
mensagem. Esta constitui o material, o ponto de partida e o indicador sem o qual a análise
não seria possível”, de acordo com Bardin (2011).

Tabela 3.1 A interligação entre a metodologia estudo de caso e a análise de conteúdos.
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ESTUDO DE CASO

ANÁLISE DE CONTEÚDOS – BARDIN

FASES

Seleção do assunto central a ser
destacado no caso.
Lista de conceitos a serem
trabalhados com a aplicação do caso.
Seleção, lista dos prováveis
personagens do caso.
Discussão, análise e interpretação de
suposta solução.

Pré – análise

Exploração do material

Tratamento com inferência

Interpretação dos resultados

Fonte: Carneiro, 2017.

Segundo Bardin (1995), a análise de dados por meio da análise de conteúdos
representa, "um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens,
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às
condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens”.

3.2 SUJEITOS DA PESQUISA
Os sujeitos da pesquisa foram 14 alunos, do sexto ano do ensino fundamental, na faixa
etária de 11 a 14 anos, com o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Apêndice
I) assinado pelos respectivos responsáveis legais. Alunos estes pertencentes a uma escola
da rede pública estadual do Rio de Janeiro, no município de Nova Iguaçu (Figura 3.1), região
da Baixada Fluminense, estrutura física da modalidade CIEP (Centro Integrado de Educação
Pública), também conhecido como Brizolão (Figura 3.2). Obtivemos a autorização da
SEEDUC/RJ, através do processo n° E-03/005/2621/2016, para realizar a pesquisa em uma
unidade estadual de ensino.
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Figura 3.1 Mapa de Nova Iguaçu.

Figura 3.2 Visão frontal prédio CIEP.

No início deste trabalho em 2015, a escola contava com 41 turmas em três turnos.
Entretanto, atualmente são 29 turmas distribuídas em apenas dois turnos. Diversos fatores
concorreram para essa redução de turmas e extinção do terceiro turno, dentre eles, a
insegurança que restringe os horários de circulação de pessoas pela comunidade
principalmente no horário noturno.
É uma área considerada de alta periculosidade devido ao comércio de entorpecentes,
que aumenta os índices de criminalidade da região. O bairro estritamente residencial
apresenta muitas casas inacabadas, pequeno comércio, algumas igrejas evangélicas, duas
escolas estaduais, uma escola municipal, um posto médico, e nenhuma área de lazer. O
espaço da própria escola, televisão e mídias oferecidas pelo uso do celular tornam–se, assim,
as únicas fontes de entretenimento a que os alunos têm acesso.
Nos arredores da escola, entre 2002 e 2003, ergueu-se um assentamento, onde vivem
hoje mais de duas mil pessoas (Figuras 3.3 e 3.4). Dessas, muitas são atendidas pelo CIEP
hoje.

Figura 3.3: Visão da rua em frente da escola.

Figura 3.4: Comunidade nos fundos da escola.
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A visão da comunidade torna-se impactante por apresentar vários terrenos na
vizinhança, abrigando materiais destinados à reciclagem a céu aberto, o acúmulo de água em
bueiros entupidos por lixo descartado de forma inadequada nas ruas, o descaso com o rio
Botas que corta a região, transformado há décadas, em um grande esgoto a céu aberto
(Figura 3.5). Em resumo, a falta de conhecimentos atrelada a degradação ambiental colabora
para a proliferação de doenças transmitidas por diversas pragas urbanas, em especial, pelo
mosquito Aedes aegypti - Vetor de: dengue, febre amarela, chikungunya e zika.

Figura 3.5: Trechos do entorno escolar.

3.3 PASSOS METODOLÓGICOS
De acordo com a autorização advinda da Secretaria de Estado de Educação do Rio
de Janeiro (SEEDUC/RJ) para a pesquisa e aplicação do produto (Anexo I), tal atividade não
poderia comprometer o planejamento e andamento dos conteúdos das aulas ministradas.
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Sendo assim como o tema do material estava em conformidade com o currículo escolar da
turma, na disciplina de ciências da natureza, utilizamos a webquest como uma aula
diferenciada, dentro de uma sequência didática de outras atividades propostas no combate
ao Aedes aegypti, incluídas no rol de práticas desenvolvidas para cumprir as metas do
programa fomentado pela própria SEEDUC/RJ, que se denominava “Escola sem Aedes”.
Posto isto, com interesse nos conhecimentos prévios do aluno, naquilo que ele tem a
dizer, sobre a temática foram adotados os seguintes passos metodológicos na ordem
temporal demonstrada na tabela 3.2.
Tabela 3.2 Cronograma das atividades realizadas
Atividade

Tempo de execução

Local

Sequência Didática
motivacional

08 tempos de aula

Sala de aula

(Fevereiro-março/2016)

(Cada tempo de aula

Questionário A

Sala de leitura

correspondendo 50 minutos)

Pátio

01 tempo de aula

Sala de aula

06 tempos de aula

Laboratório de Informática

(Março/2016)

Webquest

Educativa (LIED)

(Abril-maio/2016)

Questionário B4

01 tempo de aula

Sala de aula

(Junho/2016)
Fonte: Carneiro, 2017.

4

O questionário B é semelhante ao questionário A, porém aplicado em momentos diferentes no decorrer da
pesquisa.
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A razão dessa sequência didática motivacional foi para nos permitir o reconhecimento
das concepções prévias dos estudantes, de forma mais natural e participativa, visando análise
e reconstrução de alguma etapa do processo se necessário, por parte dos docentes e
discentes envolvidos. Entendendo que apresentar um questionário de sondagem de
conhecimentos prévios aos estudantes envolvidos diretamente na pesquisa, poderia inibir ou
constranger por parecer um teste tradicional e poderia despertar um desinteresse, uma
aversão pelo produto a ser utilizado. Tomando por base, o que é colocado por Duschl,
Scweingruber e Shouse (2007), que afirmam que o aluno “ao mesmo tempo apresenta, sua
compreensão do mundo, por vezes, contradiz as explicações científicas e colocam obstáculos
para a aprendizagem da ciência”, buscou-se sistematizar os acontecimentos em sala de aula,
por meio de uma sequência didática de atividades, como “métodos de abordagens”
(SCHMIEDECKE, SILVA e SILVA, 2001).
A sequência didática é uma seleção de atividades encadeadas, num roteiro de
produção e aprofundamento crescente do conteúdo, com mediação do professor. Possibilita
trabalhar o tema com diversas estratégias, como experimentos, jogos, pesquisas entre outras.
O professor tem a oportunidade de acompanhar a aprendizagem dos alunos, respeitando o
tempo de cada um na aquisição de conhecimentos, por ter a chance de trabalhar o tema mais
profundamente durante semanas se necessário. (KOBASHIGAWA et.al.2008).
As atividades da sequência didática motivacional que colaboraram junto com o
questionário A, na descoberta dos conhecimentos prévios da comunidade escolar como um
todo foram:
 Elaboração de histórias em quadrinhos e charges, pelos estudantes sobre o tema “doenças
transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti”;
 Confecção de paródias, com o repertório do próprio aluno com seus pares ou grupos;
 Rodas de bate papo.

Após a aplicação da webquest, os alunos responderam ao questionário B (Apêndice
III) para a observação da construção e desenvolvimento de novos conhecimentos, a partir
desta ação.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 5
O exercício de um ensino de ciências mais crítico acerca da realidade com uso da
tecnologia, não como vilã do trabalho docente, mas como aliada, pode ser de grande
contribuição para o processo de aprendizagem com real significado.
No entanto, uma construção do conhecimento, para a melhoria da saúde do indivíduo
no seu contexto sociocultural representa um dos grandes desafios que o ensino de ciências
vem enfrentando nos últimos tempos. No contexto das instituições de ensino, outro grande
desafio segundo Smole (2007), é que “Na essência ainda temos uma escola meritocrática,
classificatória, que, se não exclui por meio de reprovações, exclui com uma aprendizagem
que não ocorre”.

4.1 O PRODUTO WEBQUEST6
A ideia inicial era mostrar que a parceria professor-aluno poderia colaborar para
transformar essa realidade de forma positiva, aplicando o conteúdo no cotidiano, contribuindo
para uma aprendizagem significativa e a formação da cidadania. Pois como diria Brandão
(2005), neste contexto de imigrantes e nativos digitais, professor e aluno são sujeitos
“aprendentes”, ou seja, participantes ativos vivendo seu aprendizado pessoal, aprendendo a
fazer, naquilo que já faz e compartilhando com seus pares esse conhecimento.
Assim, pensando em nosso papel como educadores, elaboramos uma webquest de
curta-duração em parceria com os alunos do ensino médio da própria escola, que nos
auxiliaram dando sugestões e esclarecendo algumas dúvidas relacionadas a recursos digitais,
em seus tempos vagos, na unidade escolar. Desta forma, o produto final desta pesquisa é a

5

Partes deste capítulo foram apresentadas em artigo com aceite, para o 8º Encontro internacional de
Aprendizagem Significativa, a ocorrer em dezembro/2017, em Esquel/Argentina.
6

Aplicado para a capacitação de agentes de endemias, da secretaria municipal de Itaguaí, em 2016. Apresentado
em dois eventos no IFRJ – campus Nilópolis: “IFRJ contra a dengue”, 2016 e “Comemoração do dia do meio
ambiente”, 2017.
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webquest “Aedes em jogo”, que pode ser aplicada em até seis aulas de 50 minutos cada,
variando de acordo com o planejamento a ser seguido e faixa etária de seus utilizadores.
Essa webquest foi elaborada na plataforma do google sites7 e disponibilizada através
de um servidor de Internet (web server), onde os alunos acessam a partir de computadores,
no laboratório de informática da escola ou fora da mesma.

4.2 APLICAÇÃO DA WEBQUEST
Foram selecionados 14 alunos8 do sexto ano de escolaridade, numa faixa etária dos
10 aos 14 anos, por pertencerem a uma das turmas da autora naquela unidade escolar. A
turma inteira, 36 alunos, teve acesso as atividades propostas, porém para fins de
acompanhamento para esta dissertação, foi feito o registro em separado, sem ser anunciado
a turma, para não influenciar nos resultados.
A turma foi dividida em 02 grupos: um grupo reunido para a atividade no laboratório
de informática educativa (LIED) enquanto os demais, do outro grupo, realizavam outras
atividades, funcionando num sistema de rodízio. Desta forma quando o primeiro grupo
finalizava, trocava de atividade com o outro, que era justamente o restante da turma. Tal
manejo tornou-se necessário, visto o laboratório ter apenas oito aparelhos com conectividade
disponível e não ter outro profissional disponível para auxiliar-me naquele momento.
As atividades que favoreceram esse manejo (Apêndice IV) pertencem a um trabalho
de campo, tendo a frente os representantes da turma como auxiliares da professora, pois a
mesma estaria comprometida com as atividades no laboratório de informática. Os temas
abordados foram escolhidos por sua importância no contexto escolar e sua relação com o
tema da pesquisa.

7

Utilizamos os procedimentos ilustrados no vídeo “Como criar uma webquest usando o Google Sites”, disponível
em:<https://youtu.be/LyOhGsoBFng>. Algumas indicações de outros sites para a construção, contendo outros
modelos de webquest estão disponíveis no anexo VII.
8

A quantidade de alunos selecionados foi determinada pela quantidade de indivíduos que devolveram o TCLE
assinado pelos seus responsáveis.
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Nessa investigação o grupo se dividiu em outros subgrupos, para visitar todas as
dependências da escola e registrar no caderno as observações de que forma a água é
utilizada e como o lixo é descartado na escola.
O dinamismo com o qual os grupos interagiam, se mobilizavam, foi ao encontro do que
Delizoicov et alli (2002) afirma, conseguir que a sala de aula seja significativa tanto para
professor como para alunos torna a aprendizagem dos conhecimentos científicos um desafio
prazeroso. É transformar o processo de aprendizagem num projeto coletivo, onde a busca do
novo seja a oportunidade para o exercício e o aprendizado das relações sociais e dos valores.
Seguindo nessa expectativa, dando prosseguimento as atividades com a webquest,
foram realizadas seis sessões de 50 minutos cada e o manejo dos computadores era feita em
dupla ou em tríade, convergindo para Freire (1983), pois “ninguém educa ninguém, como
tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados
pelo mundo”.
Tal fato pode ser observado no LIED no momento em que um dos alunos apresentou
dificuldades em utilizar o computador e imediatamente depois, foi auxiliado pelo colega. Foi
percebido, que apesar da popularidade do mundo digital, nem todos os alunos estavam
inseridos nesse universo tecnológico. A interação entre os sujeitos promoveu essa ponte de
compartilhamento, dos conhecimentos mínimos necessários para a execução dessa atividade
envolvendo recursos digitais.
As atividades na webquest foram organizadas na seguinte ordem: introdução, tarefa,
investigação (pesquisa), avaliação e conclusão.
Na introdução, texto e imagens fornecem informações de fundo, como preparação
de um cenário, uma simulação de um “palco” onde a história acontece (Figura 4.1). Seu
principal objetivo é de orientar o aluno sobre o que será feito na webquest.
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Figura 4.1: Página de introdução a webquest.

Em seguida, a tarefa é a parte mais importante e propõe desafios que exploram e
exigem novas aquisições de informações sobre o tema proposto, de forma colaborativa pelos
participantes. O aluno poderá buscar essas informações, também pelo acesso da WEB para
solucionar a situação-problema (Figura 4.2). E essa tarefa será usada posteriormente como
um dos instrumentos de avaliação, que consiste na elaboração de um “post”, com mensagens
de combate aos mosquitos, a ser publicada nas redes sociais.

Figura 4.2: Setor tarefa, com orientações sobre a atividade final da webquest.

A webquest em si, funciona semelhante a uma sequência didática, com internet
disponível para pesquisar e com a mediação do professor, possibilitando acesso a uma
quantidade significativa de informações a serem discutidas.
Porém foram providenciados jornais, livros e revistas, acessíveis para consulta numa
das bancadas do laboratório de informática, onde a atividade transcorreu. É muito
interessante demonstrar para os alunos que outros materiais são tão valiosos quanto o que
47

eles estavam utilizando. O quanto de desenvolvimento de tecnologia cada um demandou, até
ser oferecido para a sociedade.

Todos representam um meio de alcançar, construir

conhecimentos.
As fontes de pesquisa através de World Wide Web (WWW), foram previamente
selecionadas e disponibilizadas na própria webquest, onde o aluno realiza uma visitação ao
mundo virtual ou analisar uma polêmica sobre o tema, confrontando-a com seu cotidiano, com
sua própria realidade, sempre sob o olhar do professor (figuras 4.3 a 4.5).
Na tela da pesquisa, ficam disponíveis links ("endereço" de um documento, um recurso
na web) que direcionam o aluno para jogos, textos interativos, paródias, documentários e
notícias sobre a temática, onde o aluno vai construindo seus conhecimentos com acesso aos
conteúdos de diferentes graus de complexidade.

Figura 4.3: Página setor pesquisa da webquest “Aedes em jogo”.

Figura 4.4: Atividade da webquest, também disponível em: <http://www.redescola. com. br/ software
/uacf1008/uacf1008.swf>.
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Nessa atividade da figura 4.4, ao passar o mouse sobre os desenhos, novas janelas
são abertas contendo textos, informações sobre a temática. Semelhante ao da figura 4.5,
onde ao passar o mouse os criadouros de mosquitos vão sendo destacados e surgem
orientações na tela.

Figura 4.5: Atividade da webquest, disponível em:<www.cambito.com.br/dengue/dengue.html>.

Posteriormente, o aluno realiza as demais atividades sugeridas pela webquest, como
participação de jogos educativos on-line (Figura 4.5), audição de paródias, leitura de textos
informativos, assistiu a documentários sobre o tema proposto e realiza uma avaliação para
levantarmos os conhecimentos adquiridos com a webquest.
Para tanto, essa avaliação foi apresentada aos alunos ainda no formato lúdico, por um
quiz (jogo de questionários que podem avaliar conhecimentos sobre determinado assunto)
ilustrado na figura 4.6. Também, pela produção de um post (publicação online), com os
recursos do computador, no word por exemplo, alertando sobre as causas e consequências
da propagação do vetor Aedes aegypti, sendo possível a sua divulgação também pelas redes
sociais.
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Figura 4.6: Quiz da webquest. Disponível em: <http://www.invivo.fiocruz.br/quiz.html>.

Na conclusão apresentou-se um breve resumo sobre a temática e comentários com
citações motivacionais, de encorajamento, pelo sujeito chegar até aquele ponto da atividade.
Além disso, é destacada a importância do compartilhamento dos conhecimentos que ele ou o
próprio grupo tenham construído, com seus pares, família e comunidade, a fim de controlar
os focos desse mosquito vetor de doenças.

4.3 REFLETINDO SOBRE A ATIVIDADE
A webquest proporcionou uma grande mobilização dos alunos que queriam divulgar
seu conteúdo. Executaram isso por meio de mensagens nas redes sociais, pela construção
de um mural expositivo, além de panfletos de conscientização para a comunidade.
As maiores dificuldades, para a realização da webquest, foram as constantes falhas
na conexão no laboratório de informática. No entanto, esses momentos em que os
computadores perdiam o acesso a rede de internet, eram aproveitados para a discussão sobre
a problemática Aedes e sobre outras questões, inclusive as de acesso e aquisição de
informações pelos participantes, fomentando comentários a respeito do progresso de cada
grupo, até que a situação se resolvesse ou fosse dada outra solução. Por vezes era utilizado
o celular da professora em questão, como um roteador, um distribuidor do sinal de internet
para o prosseguimento da atividade por não ter internet disponível no LIED.
A ludicidade da webquest e a proximidade a questão do Aedes favoreciam a atenção
dos alunos na atividade (Figuras 4.7 e 4.8) e estimulam a construção de conhecimentos a
partir de informações obtidas por outros endereços eletrônicos de pesquisa, na internet. Além
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disso, encoraja o professor a ser autor de seu próprio material instrucional e publicá-lo na web
(LEITE, LEÃO, 2017).

Figura 4.7: Alunos do 6º realizando atividades da webquest.

Cada indivíduo teve sua própria trajetória de construção de conhecimentos, mas a
interação que ocorreu durante a realização das tarefas tornou possível um desenvolvimento
em comum de toda a turma (VYGOTSKY, 2007).
Utilizamos para a análise de resultados, a análise de conteúdos proposta por Bardin,
com foco em três etapas fundamentais: Pré-análise, exploração do material, tratamento
com inferência e interpretação dos resultados.
Na etapa de pré-análise houve a transcrição das perguntas e respostas, com
identificação dos estudantes pela letra E, seguida de uma sequência numérica de 1 a 14.
Assim que conhecidas todas as respostas, passamos para a categorização com esses
indicativos na etapa seguinte de exploração do material, como ilustrado nas tabelas 4.1, 4.2,
4.3, 4.4 e 4.5. Concluiu-se esse ciclo, com inferência e interpretação dos resultados, como
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demonstrado a seguir, nas explicações das categorias apresentadas nas respectivas tabelas,
com análises das respostas do questionário A (conhecimentos prévios dos alunos).

Tabela 4.1 Categorização da pergunta 01- Questionário A.

Por que o mosquito Aedes aegypti é chamado de vetor de doenças?
Categorias

N° de alunos

Principais exemplos de sentenças

Porque serve de

*E06 - “Porque ele é um entregador de doenças, ele

veículo

não fica doente”.

para

transmissão

de

03
E13 - “Porque ele só transmite doenças”.

doenças.

E02 - “Porque se ele picar uma pessoa doente, ele
vai transmitir para outras pessoas a doença”.
Outros diversos

04

E04 - “Por causa das doenças dele”.
E14 - “Porque anda em cima da água”.

Não sei

07

E11- “não sei”.

Fonte: Carneiro, 2017 / *E06 = Estudante 06.

Porque

serve

de

transporte,

de

veículo

para

transmissão

de

doenças

–

Aproximadamente 20% dos alunos identificaram a razão pela qual o inseto Aedes aegypti é
denominado vetor de doenças. Para alunos do sexto ano do ensino fundamental, chega a ser
uma questão com um relativo grau de complexidade, visto muitas vezes que pelo senso
comum, percebido nas rodas de conversa durante a sequência didática motivacional, agente
transmissor de doenças é confundido diretamente com patógeno ou agente etiológico, que
neste caso seria um vírus. Os estudantes E02 e E06 explicitaram claramente essa questão
do agente transmissor. Destacamos que 21%, dos 14 alunos avaliados, acertou a pergunta
proposta.
“Outros diversos” e “Não sei” – A falta de significado para o aluno de um termo em ciências
ou na biologia dificulta o entendimento da questão comprometendo sua resposta. É provável
que o sujeito E04 até entendesse do que se tratava, mas não conseguiu formular uma
resposta mais esclarecedora, pela dificuldade de vocabulário ou como os demais, que podem
ter feito de forma aleatória, possivelmente para não deixar em branco ou por pressa para
terminar.
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A necessidade do vocabulário, da linguagem da ciência ser trabalhada pelo professor
para que não se transforme numa barreira ao avanço da educação científica, já foi discutido
por Gunel, Hand e McDermott (2009). E Maturana e Varela (2011) e Maturana (2014) também
enfatizam esta ideia, e sugerem o constante uso do professor em sala, pois o aluno tende a
espelhar seus mestres, reproduzindo suas falas ou citações.
Tabela 4.2 Categorização da pergunta 02 – Questionário A.

Quais as principais causas da proliferação dos mosquitos em ambiente urbano?
Categorias
Muitos

locais

acúmulo
parada,

N° de alunos
de

E12 - “A falta d’água faz o pessoal guardar água

água
descarte

Principais exemplos de sentenças

em baldes, tanquinho etc. Por isso tem muito
04

mosquito por aqui. E ainda por cima jogam lixo no
valão”.

inadequado do lixo,
falta de saneamento

E01 - “Muito lixo pela rua, chama mosquito. Tem

básico e questões

muito lugar pra ele se reproduzir, ainda mais

ambientais.

quando chove”.
E03 - “Porque tem muitas caixas d’água
destampadas. E também quando tacam fogo no
morro, no dia seguinte aqui fica uma mosquitada”.
Outros diversos

07

E07 - “Porque é melhor pra ele”.
E08 – “Porque saem para se reproduzir e deixam
as pessoas muito doentes”.

Em branco

03

___________
Fonte: Carneiro, 2017.

Muitos locais de acúmulo água parada, descarte inadequado do lixo, falta de
saneamento básico e questões ambientais - De acordo com o Instituto Oswaldo Cruz
(2017), os cuidados com os reservatórios de água devem ser redobrados, ainda mais se forem
de grande porte, pois neles o mosquito encontra condições satisfatórias para se desenvolver
de ovo a adulto. Em alguns bairros da periferia do Rio de Janeiro, pode chegar a quase 70%
do total de mosquitos adultos nesses grandes depósitos de água parada. Entretanto outros
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fatores e condições favorecem a vida deste inseto em ambiente urbano, como o clima do
nosso estado, a periodicidade de chuvas, grandes aglomerações de pessoas, representando
alimento para as fêmeas maturarem seus ovos. Criadouros em potencial com o não
tratamento e cuidado com o lixo garantem o abrigo necessário para os ovos desses
mosquitos. Ovos estes, que podem resistir mais de 400 dias aguardando umidade e calor
necessários para eclodir. Nessa questão, 28% dos alunos acertou a resposta.
“Outros diversos” e “Em branco”- As respostas obtidas não explicam as causas de forma
clara e objetiva. Os estudantes responderam de forma evasiva. Aparentemente não houve
uma reflexão sobre o que responder, ou os sujeitos não sabiam ou quiseram passar
rapidamente para a próxima questão. Esse mesmo questionamento paira sobre os que
deixaram a pergunta em branco.
Tabela 4.3 Categorização da pergunta 03 – Questionário A.

Quais os principais criadouros do mosquito Aedes aegypti?
Categorias

N° de alunos

Em reservatórios

06

Principais exemplos de sentenças
E4- “Em vasilhas com água parada limpa”

de água parada
E10- “Em vasos e plantas com água parada”
E11- “Nos pneus abandonados com água”
Outros diversos

06

E2- “Em todo lugar escuro”
E5- “Na floresta”

Não sei

02

E9- “Não sei”
Fonte: Carneiro, 2017.

Reservatórios de água parada- Levando-se em consideração que a resposta esperada era
que todo recipiente ou organismo capaz de acumular água em sua superfície, onde o mosquito
possa ter contato é um potencial criadouro de mosquitos, por favorecer a deposição de ovos
do inseto, dando seguimento ao seu ciclo reprodutivo, seis alunos demonstraram esse
conhecimento da importância da água para o ciclo reprodutivo dos mosquitos. 42% acertou a
resposta.
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Outros

diversos-

Apontar

onde

normalmente

são

encontrados

não

especifica

necessariamente tratar-se de um criadouro. Houve uma tentativa de não deixar a resposta em
branco, porém concorreu a generalizações. Da mesma maneira que respondeu floresta,
poderia ter respondido cidade. Abre a possibilidade de incorrer no erro comum de entender
que as plantas são nocivas por abrigarem insetos, quando na verdade é um mosquito
antropofílico, isto é, ele vive perto do homem. Ele prefere áreas com baixa cobertura vegetal
por facilitar a localização de seus alvos. Isto explica porque sua presença é mais comum em
áreas urbanas e a infestação é mais intensa em regiões de grande densidade populacional e,
principalmente, de ocupação desordenada, onde as fêmeas têm mais oportunidades para
alimentação e dispõem de mais locais para desovar (FIOCRUZ, 2017).
Não sei- Revela que algo que nos parece tão corriqueiro, por muitas vezes ser divulgado pela
mídia constantemente, para o aluno não é. Somos remetidos ao fato, que nem sempre muita
informação gera necessariamente conhecimento e aprendizagem (Almeida e Moita in
Maldonado, 2015).

Tabela 4.4 Categorização da pergunta 04 – Questionário A.

Quais medidas de prevenção, devemos adotar para nos prevenir de doenças transmitidas
pelo mosquito Aedes aegypti?
Categorias
Eliminação

N° de alunos
de

E08 - “Não deixar latas, garrafas e pneus expostos a
chuva”.

criadouros, tratar
a

água,

limpar

recipientes

Principais exemplos de sentenças

12
E10 - “Fechar bem fechadinha a caixa d’água”

e

fazer o descarte

E03 - “Não jogar papel de bala, tampinhas, copos

correto do lixo.

plásticos ou qualquer lixo na rua. Vai para o bueiro e
vira criadouro”.
E05 – “Lavar com água e sabão as vasilhas dos bichos
de casa”.

Em branco

02

__________
Fonte: Carneiro, 2017.
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Eliminação de criadouros, tratar a água, limpar recipientes e fazer o descarte correto
do lixo – 86% dos alunos citaram uma lista de medidas para o controle do Aedes (Figura 4.8).
Dos 14 alunos participantes, 02 deixaram a resposta em branco.

Figura 4.8: Medidas para o controle de infestação do Aedes aegypti escrita por aluno do 6ºano.

Tabela 4.5 Categorização da pergunta 05- Questionário A.

Por que devemos higienizar com sabão e esponja as vasilhas de animais
domésticos e pratinhos de plantas, no combate ao mosquito?
Categorias

N° de alunos

Principais exemplos de sentenças
E01 -“A fêmea do mosquito deposita ovos lá”.

A fêmea do Aedes
aegypti coloca seus
ovos nas paredes dos

06

sobreviver lá por muito tempo. O sabão acaba

reservatórios de água,

com eles”.

junto à superfície.
Outros diversos

E07 – “Porque os ovos dos mosquitos podem

08

E06 – “Pra água não transmitir doenças”.

Fonte: Carneiro, 2017.

A fêmea do A. aegypti coloca seus ovos nas paredes dos reservatórios de água, junto
à superfície. 42% identificou a importância da higiene de tais objetos porque os ovos do vetor
podem permanecer grudados nas paredes das vasilhas por até um ano.
Outros diversos – responderam de forma evasiva, sem detalhamento. O que não significa
que sabem de fato o motivo da necessidade de usar a esponja nesses objetos.
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Através dessa imersão de categorias, fizemos a análise temática, numa abordagem
qualitativa. E posteriormente, o tratamento dos resultados, inferência e interpretação, por
significações fornecidas pela mensagem, também no questionário B. Questionário este,
aplicado após a webquest (igual ao questionário A, Apêndice II) para a finalidade de registro
dos avanços e uma posterior análise de conteúdos, considerando o contexto social e histórico
em que foram criados. De acordo com Mucchielli (1974):
O conteúdo para o usuário da análise de conteúdo é como o líquido para o
químico analista. Tudo está lá e não há nada fora. Os componentes químicos
estão dentro e presentes por definição. Nada mais há o que fazer do que
analisar o que se dispõe.

A seguir serão apresentadas as categorias e análises do questionário B, nas tabelas
4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10.

Tabela 4.6. Categorização da pergunta 01 – Questionário B.

“Quais as principais causas da proliferação dos mosquitos em ambiente urbano?”.
Categorias
Água

parada

e

descarte

Nº de alunos

Principais exemplos de sentenças

05

E02 – “O lixo largado na rua acumula

inadequado do lixo.

água parada para o mosquito”.

Falta de saneamento básico.

03

E04 – “O cano de água quebra
deixando os buracos da rua cheios
d’água e tem muito pneu jogado fora
por aí, pra virar condomínio de
mosquito”.

Água

parada,

descarte

06

E08 – “Muito buraco na rua acumula

inadequado do lixo e falta de

água que vaza dos canos. No lixo que

saneamento básico.

caiu lá vai ter foco de mosquito”.
Fonte: Carneiro, 2017.

Acumulo de água parada, descarte inadequado do lixo e ausência de saneamento
básico eficiente – De uma forma geral, esses motivos foram relatados por 100% dos
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participantes após a atividade com a webquest. Nossa expectativa é que o aluno possa usar
esse conhecimento para desencadear um processo social de transformação de sua realidade,
pois segundo Freire (1983), a educação se constitui num instrumento de libertação, que
deveria ir muito além da repetição. Representa uma superação das condições sociais vigentes
e porque não dizer de si mesmo. Analisar seu próprio contexto criticamente, problematizar,
exercer um profundo questionamento sobre a realidade problema e aceitar o desafio de
transformá-la.
Segundo Santos e Pereira (2012), para que o ensino de ciências se torne relevante,
tanto a perspectiva CTS, como a educação ambiental têm uma prioridade em comum:
Que as disciplinas curriculares além de propiciar o conhecimento dos
fenômenos da natureza devem desenvolver nos estudantes a capacidade dos
mesmos assumirem posições em relação a problemas do mundo atual,
sempre com o foco na sustentabilidade local e global.

E nesse contexto, a aprendizagem significativa crítica converge e corrobora todo o
processo, estimulando uma autonomia moral questionadora em nosso alunado, em face da
construção de novos saberes dinâmicos e transformadores.

Tabela 4.7 Categorização da pergunta 02– Questionário B.

Por que o mosquito Aedes aegypti é chamado de vetor de doenças?
Categorias

Nº de alunos

Principais exemplos de sentenças

Serve de veículo de doenças

04

E07 – “Ele passa a doença de uma

sem adoecer.
É apenas um agente

pessoa para a outra quando pica”.
09

transmissor de doenças

E14 – “Ele transmite a doença
através da picada porque picou
alguém que estava doente antes”.

Resposta em branco

01

---------

Fonte: Carneiro, 2017.

Serve de veículo de doenças sem adoecer, é apenas um agente transmissor de doenças
– Dos 14 alunos participantes, 13 alunos, 93%, reconheceram que o Aedes é apenas o agente
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transmissor, o que difere do agente etiológico, que no caso da dengue, por exemplo, é o vírus.
Traduzir uma denominação científica representou nesse momento um avanço, uma inclusão
de conceitos no vocabulário do aluno, porque não dizer repertório desse ator socialmente
inserido no palco escola. Mas seu grande papel será estrelado na convivência com seus pares
na comunidade onde mora. Daí a importância do entendimento de significados, os auxiliares
dessa atuação. Portanto o papel do professor não é somente de decodificar ou dar solução
para os problemas sociocientíficos, mas de orientar o educando a selecionar por si mesmo o
caminho possível a percorrer (FREIRE, 1992).

Nesse sentido, Paulo Freire (1992)

afirma:
E não se diga, que se sou professor de biologia, não posso me alongar em
considerações outras, que devo apenas ensinar biologia, como se o
fenômeno vital pudesse ser compreendido fora da trama histórico-social,
cultural e política. Como se a vida a pura vida, pudesse ser vivida de maneira
igual em todas as suas dimensões na favela, no cortiço ou numa zona feliz
dos “Jardins” de São Paulo. Se, sou um professor de biologia, obviamente
devo ensinar biologia. Mas ao fazê-lo, não posso secioná-la daquela trama.

Em branco – Pode representar um desconhecimento da resposta adequada ou um
esquecimento ou desejo de finalizar a atividade rapidamente.

Tabela 4.8 Categorização da pergunta 03 – Questionário B.

Quais os principais criadouros do mosquito Aedes aegypti?
Categorias

Nº de alunos

Principais exemplos de sentenças

Pneus, garrafas,
lajes, caixas d’água e
lixo acumulado.

05

E02 – “Atrás da geladeira, nos pratinhos de

Pequenos

03

planta, na laje empoçada”.
E03 – “Na laje da casa da vizinha está cheia de

vazamentos de

água porque o cano quebrou e ainda tem a lata

tubulações e lixo.

de linha da pipa que o filho dela esqueceu por lá”.

Materiais que
armazenam e/ou
acumulam água em

06

E09 – “Nas plantas que juntam água, tipo
bananeira, nos copinhos plásticos jogados na
rua”.

geral.
Fonte: Carneiro, 2017.
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Materiais que armazenam e/ou acumulam água em geral – Houve 100% de acertos. A
aprendizagem necessita de ação, movimento. Implica em atitudes responsáveis, em mudança
de comportamento. Caso contrário não há como controlar a proliferação do mosquito vetor.
Repensar como descartar materiais e refletir como utilizar os disponíveis, pode representar a
diferença entre saúde e doença. Nesse contexto, Gadotti (2016) afirma:
É importante saber o que cada um de nós pode fazer para “salvar o planeta”.
Mas é insuficiente. A responsabilidade individual deve ser associada à luta
global pela transformação do sistema capitalista. Podemos ter novas atitudes
perante a alimentação, o transporte, a limpeza, a iluminação, a planificação
familiar, a redução de demanda de energia doméstica. Há muita energia
desperdiçada.

Tabela 4.9 Categorização da pergunta 04 – Questionário B.

Quais medidas de prevenção, devemos adotar para nos prevenir de doenças transmitidas
pelo mosquito Aedes aegypti?
Categorias

Nº de alunos

Realizar manutenção periódica de
áreas internas e externas, onde se
possa acumular água nas

Principais exemplos de sentenças
E01 – “Guardar garrafas, pneus

06

abrigados da chuva. Jogar lixo na
lixeira e botar para o lixeiro levar”.

residências e demais construções.
Especial atenção com plantas e

04

E014 – “Jogar água sanitária nos

demais objetos que possam se

ralos, deixar potinho do cachorro

tornar reservatórios de água.

sempre limpo, tampar bem a caixa de
água”.

Descarte do lixo em local
apropriado.

04

E013 – “Não jogar lixo no chão e não
deixar água parada. Fiscalizar as
plantas, potinhos e vasos sanitários
sem usar”.

Fonte: Carneiro, 2017.
Cuidados dentro das residências ou na área externa, e descarte correto do lixo – 100%
de acerto. Os conteúdos discutidos, assimilados e multiplicados por nossos alunos formam
uma rede de “empoderamento” para a promoção de hábitos que favoreçam a saúde da
comunidade. O poder da linguagem é notório, principalmente quando dirigida aos nossos
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pares de forma crítica, onde o conhecimento que embasa a fala, que demonstra a relevância
do que nos apropriamos como sujeitos, aumenta o grau de mobilização, o nosso poder de
convencimento. O desenvolvimento dessas atitudes pode se efetivar quando aprendizagem
significativa crítica ocorre e a linguagem é peça primordial nesse processo. Em vista disso,
Maturana (2011) afirma:
O fato de existirmos na linguagem, e de constitutivamente não podermos
existir fora dela, e de estando na linguagem apenas gerarmos experiências
na linguagem, não é uma limitação em nós, mas, ao contrário, é a condição
que torna possível a ciência como um domínio explicativo tal que tudo o que
nela produzimos torna-se parte do nosso existir como seres humanos.

Tabela 4.10 Categorização da pergunta 05 – Questionário B.

Por que devemos higienizar com sabão e esponja as vasilhas de animais
domésticos e pratinhos de plantas, no combate ao mosquito?
Categorias

N° de alunos

Principais exemplos de sentenças

A fêmea do Aedes

10

E01 -“A fêmea do mosquito deposita ovos
lá”.

aegypti coloca seus
ovos nas paredes dos
reservatórios de água,
junto à superfície.

E03 – “Porque os ovos dos mosquitos ficam
grudados nas vasilhas. Esfregando com
A esponja com sabão
elimina os ovos de
mosquito aderidos no
recipiente.

04

sabão acaba com eles”.
E12 - “Só os pratinhos não, as caixas d’água
também, os mosquitos botam ovos lá. O
vento tira a tampa da caixa do lugar. Sai um
monte de pupa na torneira de casa”.

Fonte: Carneiro, 2017.

A fêmea do Aedes aegypti coloca seus ovos nas paredes dos reservatórios de água,
junto à superfície – 100% de acertos. Nesta questão (Tabela 4.10) é fundamental ter o
entendimento que não basta lançar a água fora do recipiente, mas esfregar com sabão sempre
que possível, para exterminar os ovos do vetor. Entretanto, é necessário estimular os porquês
dos alunos. Ser nativo digital não significa necessariamente ter um olhar crítico sobre tudo o
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que o cerca, muitas vezes o que vem pela web é aceito sem maiores questionamentos. Com
a mediação do professor, quando os alunos estão engajados no contexto de um ambiente
dinâmico que os recursos digitais promovem, é possível ter um aprendizado mais significativo
com a utilização de seus conhecimentos para diferentes finalidades, muito além das cercas
ou muros escolares (ARROIO, 2013).
Confrontando os questionários A e B9, foi possível analisar a colaboração da webquest
(WQ) na construção de conhecimentos dos alunos, como demonstra a tabela 4.11, com
algumas categorias das perguntas realizadas.
Tabela 4.11 Comparativo entre questionário prévio e posterior a webquest
Perguntas

Questionário A
(prévio)

% de
acertos
Pré WQ

Questionário B
(posterior)

% de
acertos
Pós WQ

04 alunos
Causas da

reconheceram que

05 alunos destacaram água

proliferação dos

o acúmulo de água

parada e lixo.

mosquitos em

parada, a falta de

ambiente urbano

saneamento básico

28%

e o descarte

03 alunos destacaram a falta

100%

de saneamento básico.

inadequado do lixo
favorecem a

06 alunos referiram-se as três

proliferação do

condições.

mosquito.
04 alunos disseram que o
mosquito não fica doente só
transmite as doenças.
A razão pela qual o

03 alunos relataram

mosquito é chamado

o motivo

de vetor

21%

09 alunos identificaram o
inseto como um agente

93%

transmissor, que não
desenvolve as doenças no
próprio organismo.
01 aluno deixou a resposta em
branco

9

Os resultados da segunda etapa constam de um artigo submetido em setembro de 2017 (em avaliação) a um
periódico da área de ensino, Qualis A2 da CAPES.
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05 alunos citaram pneus,
garrafas, lajes, caixa d’água e
Quais os principais

06 alunos

lixo.

criadouros do

apontaram a

03 alunos destacaram os

mosquito Aedes

resposta correta

42%

vazamentos das tubulações de

aegypti.

100%

água e lixo.
06 alunos referiram-se aos
materiais que armazenam os
acumulam água em geral.

Medidas de

06 alunos identificaram duas

prevenção as

12 alunos

medidas profiláticas.

doenças transmitidas

nomearam as

08 reconheceram acima de

pelo mosquito

medidas profiláticas

duas medidas.

86%

100%

10 alunos descreveram a
A importância de

06 alunos

importância.

higienizar (sabão e

identificaram tal

04 alunos comentaram sobre

esponja) vasilhas de

atitude como

água de animais

combate aos ovos

importância de higienizar e/ou

domésticos para

aderidos a

verificar também a caixa

combater o Aedes

superfície desses

d’água. Na região venta muito,

Aegypti.

recipientes

movimentando as tampas.

42%

essa ação e destacaram a

100%

Fonte: Carneiro, 2017.

Cada resposta fornecida pelos sujeitos está relacionada com as condições contextuais
de quem a produziu (FRANCO, 2012). Condições estas que envolvem seu processo históricocultural, condições econômicas, mas que apresentam possibilidades de construção e de
reconstrução desse discurso, de forma trabalhosa, explicitando os processos de ancoragem,
com meta ao desenvolvimento da consciência, ponto de partida para a aprendizagem
significativa crítica.
Em vista disso, apesar do conceito de aprendizagem significativa ter sido proposto por
Ausubel na década de 1970, ainda assim é muito atual. Além de percebermos isso em nossa
pesquisa, foi notado também, que ocorreu alguns dos princípios facilitadores de
aprendizagem significativa crítica, dentro de uma ótica contemporânea, foram evidenciados
pelos sujeitos da pesquisa (MOREIRA, 2012), tais como descritos na tabela 4.12.
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Tabela 4.12 Alguns princípios facilitadores de uma aprendizagem significativa crítica.

Princípios

Comportamento descritor

Conhecimento prévio

Preenchimento do questionário prévio detalhando o
que já se sabia sobre a temática.

Diversidade de materiais

Utilização de diversos materiais, tais como:
computador, livros, jornais, revistas, relatos orais.

Perguntas ao invés de respostas

Questionamento de alunos e professores de forma
constante durante a atividade principal e em seus
desmembramentos.

Desaprendizagem

Aluno reconstruindo seus conceitos, corrigindo erros
de seus conceitos anteriores que ofereciam
obstáculo epistemológico.

Abandono da narrativa

Compreensão pela interatividade.

Aluno como preceptor-

Representação dos conhecimentos nas atividades

representador

que foram aperfeiçoados e/ou construídos com a
proposta.
Fonte: Adaptado de Moreira (2012).

4.4. CONTRIBUIÇÕES PARA A COMUNIDADE ESCOLAR E REDONDEZAS
No decorrer desta pesquisa, percebemos um vínculo, uma reflexão sobre a relação
Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), com uma notável preocupação com a questão
ambiental. “Nessa ação interativa e colaborativa, os conhecimentos vão sendo construídos
pelos estudantes a partir de seus conhecimentos prévios e experiências cotidianas, de suas
ações sobre a realidade concreta e em articulação e confronto com os conhecimentos
científicos historicamente acumulados” caracterizando nosso trabalho como modelo
pedagógico de ensino e aprendizagem numa perspectiva CTS, de acordo com Fernandes e
Megid (2016).
Neste processo, coerente com a Teoria da Aprendizagem Significativa, partimos do
pressuposto que a quantidade de informações não é o primordial, mas as ideias centrais do
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tema trabalhadas de formas diferentes e em momentos diversificados contribui para a
formação de um olhar mais questionador, crítico dos nossos alunos. Onde o que ele aprende
não representa o fim de sua busca, mas o ponto de partida para novas habilidades cognitivas,
e porque não dizer, novos compartilhamentos de conhecimento com a sociedade na qual está
inserido.
Segundo Krasilchik (2005), o ensino de Ciências em todos os níveis ou setores da
sociedade passará a ter mais importância, a partir do momento em que a Ciência e a
Tecnologia forem reconhecidas fundamentais para o desenvolvimento econômico e
sociocultural, servindo de modelo para reformas educacionais.
Foi possível perceber indícios dessa transformação com a aplicação da webquest na
unidade escolar, que resultou em outras ações, tais como:


Mobilização para o combate aos focos do mosquito nos sites de relacionamento mais

populares, ampliando o campo de participações, por meio de outros equipamentos com
internet disponível.


Criação dos grupos: Monitores Contra o Aedes e Inspetores do Meio Ambiente,

ambos investigando sobre focos e condições de proliferação do mosquito na escola e na
comunidade do entorno, orientando a população através de conversa informal e fazendo a
distribuição de panfletos explicativos (Figura 4.9).

Figura 4.9 Distribuição de panfletos explicativos realizada por alunos do 6ºano, após a webquest.



Confecção de jornal mural e exposição de paródias, alertando a comunidade escolar

dos riscos que o Aedes aegypti oferece, destacando formas de prevenção (Figuras 4.11). As
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figuras utilizadas foram trazidas pelos alunos e organizadas no mural em conjunto com a
professora titular da disciplina de ciências (Figura 4.10).

Figura 4.10 Mural sobre o mosquito Aedes aegypti

Figura 4.11: Paródia confeccionada por aluno da escola que sediou a pesquisa.



Debates e discussões, com a temática “Comportamento sustentável no uso dos

recursos naturais e no descarte de lixo”, realizadas com os representantes das turmas/2016,
para delineamento de ações na escola e comunidade do entorno (figura 4.12).
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Figura 4.12: Mesa redonda com diversos grupos de alunos, de diferentes turmas, sobre o tema.



Desenvolvimento de palestra10 sobre o tema Aedes e o uso da webquest, realizada

em junho de 2016, no Instituto Federal em Nilópolis, a convite da Professora Vera Lúcia
Rangel de Souza, do projeto “IFRJ contra a dengue” (Figuras 4.13, 4.14 e 4.15).

Figura 4.13 Palestra realizada no auditório do IFRJ, sobre o uso da webquest no combate ao Aedes.

10

Este evento foi assistido por 03 alunos que representavam a escola que sediou a pesquisa, os alunos e
professores do IFRJ, e a comunidade do entorno do campus.
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Figura 4.14: Professora Vera, anfitriã do evento no IFRJ, com a mestranda e alunas do CIEP onde a
webquest foi aplicada.

Figura 4.15 Folder do evento “IFRJ contra a dengue”


Oficina para aplicação da webquest na Secretaria de Saúde de Itaguaí em outubro de
2016, para a capacitação para agentes de endemias (Figuras 4.16, 4.17 e 4.18), promovida
pela Bióloga Priscilla Dévaud, aluna do mestrado acadêmico do IFRJ- campus Nilópolis, em
ensino de ciências 2015/2016, atualmente com o título de mestre desta instituição.
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Figura 4.16: Capacitação de agentes de endemias de Itaguaí, com a Bióloga Priscilla Dévaud.

Figura 4.17: Agentes de endemias utilizando a webquest, com a mestranda Júlia Aparecida Carneiro.
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Foi perceptível através de relatos e desempenho nas atividades com a webquest,
como o tripé pesquisa-extensão-educação pode colaborar modestamente, para a melhoria da
qualidade de vida de uma comunidade, ampliando os horizontes de estudantes da educação
básica e do seu entorno. Contribuições para os agentes de endemia que participaram,
promovendo um possível aperfeiçoamento no seu laborar, também foram notadas, através do
depoimento da Bióloga que os acompanhou.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através desta pesquisa foi possível perceber que, a aliança entre o ensino de ciências
e os recursos digitais pode ser muito eficaz, no intuito de favorecer a aprendizagem
significativa crítica e aproximar o aluno das atitudes que podem promover uma melhor
qualidade de vida para a comunidade. Atitudes estas percebidas na comparação das
respostas dos questionários A e B, e também evidenciadas na mudança de hábitos na escola,
principalmente na questão do descarte de lixo e fiscalização de possíveis focos do mosquito
Aedes.
Esses sujeitos passaram a monitorar as atitudes dos demais alunos em relação ao lixo
jogado no chão, ajudando a identificar defeitos ou má utilização da parte hidráulica,
sinalizando situações de desperdício ou vazamentos, passando assim a auxiliar os gestores
na administração do CIEP.
Assim, parafraseando Paulo Freire, “Não há saber mais ou saber menos, há saberes
diferentes”. O não protagonismo único do professor, tornando-se um companheiro de
trabalho, mediador na construção do conhecimento. Dispersões não foram notadas, pois
aparentemente uma comunhão de interesses e de mundo.
Nesse contexto, a construção do conhecimento trata-se de um processo contínuo,
onde a sociointeração, a ludicidade, a aprendizagem significativa crítica, todos representados
no produto educacional apresentado a escola, visaram contribuir na contextualização de
questões relativas à saúde-doença, principalmente as ligadas ao mosquito Aedes aegypti.
A webquest criada, disponível <https://sites.google.com/site/webquest1aedesem
jogo/>, pode ser percebida como instrumento sociointeracionista, para a promoção de um
aprendizado crítico dentro da perspectiva CTS.
Acredita-se que a perspectiva CTS não se finda no fato de ter sido criado um recurso
digital, que familiariza estudos do ensino fundamental entre outros, com os conhecimentos
científicos sobre o Aedes aegypti.
Na visão de trabalhos atuais, de acordo com HAYASHI (2014), chamamos a
perspectiva de CTS trabalhada nesta pesquisa, de CTS Brasileiro. Em função disso, a
webquest aborda os aspectos sociais numa linha freiriana, para a construção de
conhecimentos. Torna possível tomada de decisões por parte dos alunos, numa reflexão
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crítica sobre suas ações, oportunizando mudanças positivas no contexto em que vivem,
priorizando a saúde e o bem-estar coletivo.
Consideramos que se a webquest for bem trabalhada por meio da mediação, possa
funcionar como um recurso para a reflexão sobre o aprendizado de conteúdos. Um
instrumento para promover a avaliação e a autoavaliação, tanto para o docente como para o
discente.
Destacamos que é imprescindível que o professor pesquise, prepare-se para esse tipo
de intervenção, a fim de estar aberto aos questionamentos e situações que possam advir da
interação com o grupo.
O entendimento da real importância da comunidade e de seus saberes acumulados
durante toda a sua existência, para o ensino CTS, só podem ser alcançados se o espaço
escolar for participativo promovendo a interação entre os sujeitos, onde ética e
responsabilidades são indispensáveis para uma intervenção que busque uma aprendizagem
significativa crítica.
Esta pesquisa não se encerra nesta dissertação, há possibilidades de outros possíveis
desdobramentos visto que, por este produto educacional se encontrar on line, está acessível
a docentes e discentes que intencionem aperfeiçoar seus conhecimentos nesta área, ou até
mesmo que sem compromissos científicos, queiram interagir no seu cotidiano, almejando
melhorar sua qualidade de vida.
A ciência e a tecnologia apesar de tornarem nosso planeta pequeno pela amplitude de
suas inovações, também nos permite ter, alunos e professores, notícias que quaisquer
mudanças em qualquer parte do planeta afeta a todos. O ensino de ciências na escola não
visa a formação de “minicientistas” (ARROIO, 2013), mas sujeitos que possam buscar não
somente conhecimentos, mas que possam ser agentes de uma transformação social, através
da criatividade, da criticidade e com resolução de problemas reais. Ter o conhecimento como
ponto de partida, e não como o objetivo final, para a melhoria da condição humana nesta
sociedade planetária.

72

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABAR, C. A. A. P. & BARBOSA, L. M. Webquest: um desafio para o professor! São Paulo:
Avercamp, 2008.
ALVES, Elaine Moreira; MESSEDER, Jorge Cardoso. Elaboração de um vídeo com enfoque
ciência-tecnologia-sociedade (CTS) como instrumento facilitador do ensino experimental de
ciências. VII encontro nacional de pesquisa em educação em ciências (enpec). Atas, 2009.
ARROIO, Agnaldo, et al. O ensino de ciências da natureza para uma sociedade
contemporânea. Formação de professores: múltiplos enfoques, 2013, 165-180.
AULER, D. e DELIZOICOV, D. Alfabetização científico-tecnológica para quê? EnsaioPesquisa em Educação em Ciências. Volume 03. N°1. Jun. 2001.
AUSUBEL, D.P.; NOVAK, J.D.; HANESIAN, H. Psicologia Educacional. 2ªed. Rio de Janeiro:
Interamericana Editora.1980.
AUSUBEL, D. P. Aquisição e Retenção de
Cognitiva. Portugal: Plátano Editora, 226p, 2003.

Conhecimentos:

Uma

Perspectiva

BARATO, J.N. Um jeito novo, simples e moderno de educar, 2005. Disponível em
<http://www.webquest.futuro.usp.br/artigos/textos_jarbas.html>. Acesso em: 20/06/2015.
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1995.
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Tradução: L. A. Reto, A. Pinheiro, 1ª ed. São Paulo:
Edições 70, 2011.
BARROS, G. C. Webquest: metodologia que ultrapassa os limites do ciberespaço.
Paraná: EscolaBr, 2005. Disponível em: <http://www.gilian.escolabr.com/webquest>
Acesso em: 20 de fev. de 2017.
BASTOS, Fernando; KRASILCHIK, Myriam. Pesquisas sobre a febre amarela (1881-1903):
uma reflexão visando contribuir para o ensino de ciências. Research on yellow fever (18811903): a reflexion aiming to contribute to Science Education. Ciência & Educação, 10.3,p.417442, 2004.
BOGDAN, R. C. e BIKLEN, S. K. Investigação Qualitativa em Educação. Portugal. Porto
Editora LTDA. 1994.
BRAGA, Ima Aparecida; VALLE, Denise. Aedes aegypti: histórico do controle no Brasil.
Epidemiologia. Serv. Saúde, Brasília, v. 16, n. 2, jun. 2007.
Disponível em
<http://scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742007000200006&ln
g=pt&nrm=iso> acesso em 30/12/2015.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Comunidades aprendentes. Encontros e caminhos, 2005.

73

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências
Naturais/ Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF,1998.138p.1.Parâmetros
Curriculares Nacionais. 2. Ciências Naturais: Ensino de quinta a oitava séries .I. Título. CDU:
371.214.
CABRERA, W.B. A ludicidade para o ensino médio na disciplina de biologia: contribuições ao
processo de aprendizagem em conformidade com os pressupostos teóricos da aprendizagem
significativa. Universidade Estadual de Londrina. Londrina, 2007. (Dissertação de Mestrado).
CACHAPUZ, A.; GIL-PEREZ, D.; CARVALHO, A.M.P.; PRAIA, J.; VILCHES, A. (Orgs.). A
necessária renovação do ensino de ciências. São Paulo: Cortez, 2005.
CARVALHO, Anna Maria Pessoa de (Org.). Formação de professores: múltiplos enfoques.
São Paulo: Sarandi, 2013. 296p.
CHASSOT, Attico. Alfabetização científica: uma possibilidade para a inclusão social.
Asociação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, 2006. III Cumbre
Iberoamericana de Rectores de Universidades Públicas, 25 a 27 de abril de 2002. Publicado
na Revista Brasileira de Educação nº 21, seção Documentos, p. 157-158, set./dez. 2002.
DECLARAÇÃO DE BUDAPESTE. Marco general de acción de la declaración de Budapest,
1999. Disponível em: <http://www.unesco.org/science/wcs/esp/declaracion_s.htm>. Acesso
em: 05/12/2015.
DELIZOICOV, Demétrio et al. Ensino de Ciências: fundamentos e métodos. Cortez Editora,
2002.
DEWEY, J. Democracia e educação. São Paulo. Cia. Ed. Nacional, 1936.
DEMO, Pedro. Educação hoje: "novas" tecnologias, pressões e oportunidades. São Paulo.
Editora Atlas, 2009.
DODGE, B. WebQuests: A Technique for Internet - Based Learning. The Distance Educator,
V.1, nº 2. 1995.
DUSCHL,R.A.; SCHWEINGRUBER, H.A.; SHOUSE, A.W. National Research Council. Taking
Science to School: Learning and Teaching Science in Grades K-8. Washington, DC: The
National
Academies
Press,
2007.
doi:10.17226/11625.
Disponível
em:
<http://www.nap.edu/read/11625/chapter/1>. Acesso em: 21/05/2016.
FARIA, A. N. M. M. C. Utilização do wiki como ferramenta colaborativa de aprendizagem. 143
f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Instituto de Educação, Universidade de Lisboa,
Lisboa, 2011. Disponível em: <http://repositorio.ul.pt/handle/10451/6252>. Acesso em: 30
nov. 2015.
FAHL, D. D. Marcas do ensino escolar de Ciências presentes em Museus e Centros de
Ciências. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Campinas. Campinas, SP,
Brasil, 2003. Disponível em:<http://www. educadores.diaadia .pr.gov.br/arquivos/File/2010/
artigos_teses/Ciencias/Dissertacoes/dissertfahl.pdf >. Acesso em 17/08/2017.

74

FERNANDES, Rebeca Chiacchio Azevedo; MEGID, Jorge. Práticas Pedagógicas CTS no
Ensino de Ciências dos Anos Iniciais: um estudo a partir de pesquisas acadêmicas
brasileiras. Indagatio Didactica, 2016, 8.1.
FIOCRUZ. IOC. Departamento de comunicação. Disponível em:< https://portal.fiocruz.br/ptbr/content/comunica%C3%A7%C3%A3o-e-informa%C3%A7%C3%A3o>.
Acesso
em:
05/02/2017.
FRANCO, M.L.P.B. Análise de conteúdo. Brasília, 4ª ed.: Liber Livro, 2012.
FREIRE, Isa Maria. A responsabilidade social da Ciência da Informação na perspectiva da
consciência possível. Datagramazero, v. 5, n. 1, 2004. Disponível em:
<www.dgz.org.br/fev04/Art_02.htm>. Acesso em: 05/12/2015.
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 13ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
_________. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1992.
_________. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática docente. São Paulo: Paz
e Terra, p. 25, 1996.
FREIRE, Paulo; OLIVEIRA, W. F.; FREIRE, A. M. A. Pedagogia da solidariedade. Indaiatuba:
Villa das Letras, 2009.
FREITAS, D. A perspectiva curricular Ciência Tecnologia e Sociedade – CTS – no ensino de
Ciência. In A. C. Pavão, & D. Freitas (Orgs.), Quanta Ciência há no Ensino de Ciências
(pp.229- 238). São Carlos: EdUFSCar, 2011.
GADOTTI, Moacir. Boniteza de um sonho: ensinar-e-aprender com sentido. FEEVALE, 2003.
GADOTTI, Moacir. Educar para a sustentabilidade-uma contribuição crítica à década da
educação para o desenvolvimento sustentável. 2016.
GIGLIO, Z. G. A criatividade e os caminhos: em busca do mapa no processo de
envelhecimento. In: ______. Envelhecimento humano: diferentes perspectivas. Campinas:
Alínea, 2007. P.73-90.
GOMES, Luciana Maria de Jesus Baptista; FERREIRA, Roni Costa; DUARTE, Sergio
Eduardo Silva. Análise crítica do material pedagógico de ciências produzido pela Secretaria
Municipal de Educação do Rio de Janeiro–Brasil. Indagatio Didactica, v. 8, n. 1, 2016.
GUNEL, Murat; HAND, Brian; MCDERMOTT, Mark Andrew. Writing for different audiences:
Effects on high-school students' conceptual understanding of biology. Learning and instruction,
v. 19, n. 4, p. 354-367, 2009.
HAYASHI, M. C. P. I. Fertilizações cruzadas entre a Cientometria, a Sociologia da Ciência e
os Estudos Sociais da Ciência. In: Sociologia da ciência: contribuições ao campo CTS. 1. ed.
Campinas: Allínea, v. 1, p. 267-305, 2014.
KOBASHIGAWA, A.H.; ATHAYDE, B.A.C.; MATOS, K.F. de OLIVEIRA; CAMELO, M.H.;
FALCONI, S. Estação ciência: formação de educadores para o ensino de ciências nas séries
75

iniciais do ensino fundamental. In: IV Seminário Nacional ABC na Educação Científica. São
Paulo,2008.p.212-217. Disponível em: <http://www.cienciamao.usp.br/dados/smm/_estacao
cienciaformacaodeeducadoresparaoensinodecienciasnasseriesiniciaisdoensinofundamental.
trabalho.pdf>. Acesso em: 22/05/2016.
KOPER, R. Combining re-usable learning resources to pedagogical purposeful units of
learning. In: LITTLEJOHN, A. (ed.). Reusing online resources: a sustainable approach to
eLearning.
Londres:
Kogan
Page,
2003.
Disponível
em:
<http://dspace.learningnetworks.org/retrieve/39/Combining-pre>. Acesso em: 26/05/2016.
KRASILCHIK, Myriam. Reformas e realidade: o caso do ensino das ciências. São Paulo em
perspectiva, v. 14, n. 1, p. 85-93, 2000.
KRASILCHIK, M.; MARANDINO, M. Ensino de Ciências e cidadania. SP: Moderna, 2007.
LAMPERT, E. Pós-modernidade e educação. In: LAMPERT, E. Pós-modernidade e
conhecimento: educação, sociedade, ambiente e comportamento humano. Porto Alegre:
Sulina, 2005.
LEITE, Bruno Silva; LEÃO, Marcelo Carneiro. Considerações sobre webquests e flexquests
no ensino de química. X congreso internacional sobre investigación en didáctica de las
ciencias, Nº Extraordinário, 2017.
LIMA, R., P., O.; MOITA, F. M. G. S.; A tecnologia e o ensino de química: jogos digitais como
interface metodológica. In: SOUSA, R. P., MOITA, F. M. C. S. C., MOURA, Eliane. BRANDÃO,
Edmeilson. O uso das tecnologias digitais na modificação da prática educativa escolar.
Revista Cientifica Fazer. Rio Grande do Sul: v.1, nº 1, 2013.
LUCKESI, Cipriano. Ludicidade e formação do educador. Revista entreideias: educação,
cultura e sociedade, 2014, 3.2.
MALDONADO, E.R. (Org). Aprendizaje em Ciencia, Matemáticas y Tecnología. vol. 02, n.02,
2015.
MATURANA, H.R.; VARELA, F.J. A árvore do conhecimento: as bases biológicas da
compreensão humana. Tradução: Humberto Mariotti e Lia Diskin. 9ª ed. São Paulo, SP:Palas
Athena, 2011.
______. Cognição, ciência e vida cotidiana. Tradução: Cristina Magro e Victor Paredes.
2ª. ed. Belo Horizonte, MG: Editora UFMG, 2014.
MOREIRA, M. A. Teorias de aprendizagem. 2ª ed. São Paulo: EPU, 2011.
______. Mapas conceituais e aprendizagem significativa1 (concept maps and meaningful
learning). Aprendizagem significativa, organizadores prévios, mapas conceituais, diagramas
v e unidades de ensino potencialmente significativas1. Material de apoio, para o curso
aprendizagem significativa no ensino superior: Teorias e Estratégias Facilitadoras.
PUCPR/UFRGS, p41-50, 2012.
MORAN, J. M. A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá. São
Paulo: Papirus. (Educação) 174p, 2007.
76

MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez 1999.
MORTIMER,E.F.;ROMANELLI,L. I. e MACHADO,A. H. A proposta curricular de Química do
estado de Minas Gerais: Fundamentos e Pressupostos. In: Química Nova. V.23, n°2. p273283.2000.
MOURA, Eliane. BRANDÃO, Edmeilson. O uso das tecnologias digitais na modificação da
prática educativa escolar. Revista Cientifica Fazer. Rio Grande do Sul: v 1, nº 1, 2013.
MUCCHIELLI, S. L. Analyse de contenu desdocuments et des communicatios. Paris: Les
Libraries Techiques,1974.
NASCIBEM, F.G; VIVEIRO, A. A. Percepções de alunos do ensino médio sobre a natureza
das ciências e o ensino de ciências. In: IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em
Ciências. Águas de Lindóia, São Paulo. 2013. Anais eletrônicos: Disponível em:
<http://nutes.ufrj.br/abrapec/ixenpec/atas/resumos/R0898-3.pdf>. Acesso em: 06/12/1015.
OLIVEIRA, Pablo Roberto Fernandes de. A Webfind como resposta à Webquest: trabalhando
com
o
nativo
da
cibercultura.
2015.
Disponível
em:
<
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/handle/123456789/6568>. Acesso em: 02/07/2017.
OLIVEIRA, R. de; PINTO, J. M. de O. & OAIGEN, E. R. “Clubes de Ciências: Ferramenta
Educacional para a Construção de Caminhos para a Iniciação à Educação Científica”. IX
Anped Sul, Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sul, Universidade de Caxias do
Sul,
Caxias
do
Sul,
Rio
Grande
do
Sul,
2012.
Disponível
em:<http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.
php/anpedsul/9anpedsul/pa-per/viewFile/
2674 / 631>. Acesso em 24/11/2016.
OLIVEIRA, Tânia Roberta Costa de, et al. A facilitação da aprendizagem significativa do tema
ambiente com auxilio de webquests em cursos de formaçâo de professores em uma
universidade brasileira. 2016. Disponível em:< http://riubu.ubu.es/handle/10259/4521>.
Acesso em: 30/03/2016.
PIAGET, Jean. A psicologia da criança. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.
PINHEIRO, N. A. M; SILVEIRA, R. M. C. F; BAZZO, W. A. Ciência, tecnologia e sociedade: a
relevância do enfoque CTS para o contexto do ensino médio. Ciência & Educação, Bauru, v.
13, n. 1, p. 71-84, 2007.
PRENSKY, Marc. Nativos digitais, imigrantes digitais. Tradução de Roberta de Moraes Jesus
de Souza. 2001.
RADIS: Comunicação e Saúde. Rio de Janeiro: FIOCRUZ/ENSP, n.161, fev. 2016.
RIO DE JANEIRO. Secretaria do Estado de Educação do Rio de Janeiro. Currículo Mínimo
2012-Ciências e Biologia. 2012. Disponível em:<http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibe
conteudo?article-id=759820>.Acesso em:20/06/2015.
ROSSA, A.A. O sistema de recompensa do cérebro humano. Revista textual. Edição 2,16.
2012.

77

SÁ, L. P.; FRANCISCO, C. A.; QUEIROZ, S. L. Estudos de caso em química. Química Nova,
2007.
SÁ, L. P.; QUEIROZ, S. L. Estudo de casos no ensino de química. Campinas. Editora Átomo,
2009.
SANTOS, T.C.; PEREIRA, E. G.C. O enfoque CTS e a educação ambiental (EA) através de
dinâmicas de grupo e aula-passeio: um estudo com licenciandos em química. In: ENCONTRO
NACIONAL DE ENSINO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO AMBIENTE, 3., 2012, Niterói/RJ.
Anais... Niterói/RJ, 2012.
SANTOS, Wildson L. Educação Científica na perspectiva de Letramento como prática Social.
Revista Brasileira de Educação V.12 n. 36 set/dez 2007.
SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos; MORTIMER, Eduardo Fleury. Abordagem de aspectos
sociocientíficos em aulas de ciências: possibilidades e limitações. Investigações em Ensino
de
Ciências,
2016,
14.2:
191-218.
Disponível
em:
<https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/article/view/355>. Acesso em 30/10/2016.
SEDANO, L.; CARVALHO, A. M. P. de. Ensino de ciências por investigação: oportunidades
de interação social e sua importância para a construção da autonomia moral. Alexandria:
Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, Florianópolis, v. 10, n. 1, p. 199-220, maio
2017. ISSN 1982-5153. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria
/article/view/1982-5153.2017v10n1p199>. Acesso em: 08/09/2017.
SCHEID, Neusa Maria J. ; REIS, Pedro G. Rocha dos. As tecnologias da informação e da
comunicação e a promoção da discussão e ação sociopolítica em aulas de ciências naturais
em contexto português. Ciênc. educ. (Bauru), Bauru, v. 22, n. 1, p. 129-144, Mar/2016.
Disponível
em<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151673132016000100129&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 13/03/2016.
SCHMIEDECKE, W.G.; SILVA, M.P.C.; SILVA, W.M. A história da ciência na composição de
sequências didáticas: possibilidades trabalhadas em um curso de licenciatura em física. In:
XIX Simpósio Nacional de Ensino de Física – SNEF. Anais. Manaus, AM, 2011. p. 1-10.
Disponível em: <http://www.sbfI.sbfi sica.org.br/snef/xix/sys/resumos/T0441-2.pdf>. Acesso
em: 21/05/2016.
SILVA, Luiz Jacintho da. O controle das endemias no Brasil e sua história. Ciência e Cultura,
2003, 55.1: 44-47.
SILVA, M. Sala de aula interativa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Quartet. 2002. 220p.
SMOLE, Kátia Stocco, et alli. Jogos matemáticos do 1º ao 5º ano. Porto Alegre: Artmed, 2007.
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional e formação profissional. Petrópolis:
Vozes, 2002.
TAUIL, Pedro Luiz. Urbanização e ecologia do dengue. Cad. Saúde Pública, Rio de
Janeiro, v.17, supl.p. S99-S102, 2001. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?Script =
sci_ arttext&pid=S0102-311X2001000700018&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 15/03/ 2016.
TEIXEIRA, C. E. J. A ludicidade na escola. São Paulo: Loyola, 1995.
78

VENTURA, Magda Maria. O estudo de caso como modalidade de pesquisa. Pedagogia
Médica Rev.Socerj. 20.5. p. 383-386. 2007.
VIEIRA, Rui Marques; VIEIRA, Celina. Estratégias de ensino/aprendizagem. Lisboa: Instituto
Piaget, 2005.
VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
VYGOTSKY, Lev Semenovitch. Obras Escogidas: Vol. 2. Madrid: Visor Distribuciones, 1982.
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos / Robert K. Yin; trad. Daniel Grassi 2. ed. -Porto Alegre : Bookman, 2001.

7 APÊNDICES
APÊNDICE I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
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Ministério da Educação
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP IFRJ
Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(de acordo com as Normas da Resolução nº 466, do Conselho Nacional de Saúde de
12 dezembro de 2012).li
Você está sendo convidado para participar da Pesquisa sobre “A UTILIZAÇÃO DE “WEBQUEST” COMO INSTRUMENTO
COLABORADOR NO ENSINO DE CIÊNCIAS, EM TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DO
RIO DE JANEIRO”. Você foi selecionado para responder a uma WEBQUEST e os questionários de avaliação para a mesma, e
sua participação não é obrigatória.
A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em
sua relação com o (a) pesquisador (a) e nem com qualquer setor desta Instituição.
O objetivo deste estudo é INVESTIGAR COMO OS RECURSOS DIGITAIS COLABORAM PARA UMA APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA, NUM AMBIENTE SOCIOINTERACIONISTA (ALUNO, PROFESSOR E “WEBQUEST”) NO ENSINO DE
CIÊNCIAS, EM ESPECIAL SOBRE DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO MOSQUITO AEDES AEGYPTI.
Não há riscos relacionados com a sua participação nesta pesquisa.
As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguram os o sigilo sobre a sua participação. Sua
colaboração é importante para identificarmos e analisarmos os fatores inter e extraescolares. Os dados serão divulgados de
forma a não possibilitar sua identificação. Os resultados serão divulgados em apresentações ou publicações com fins científicos
ou educativos.
Participar desta pesquisa não implicará nenhum custo para você, e, como voluntário, você também não receberá qualquer
valor em dinheiro como compensação pela participação.
Você receberá uma cópia deste term o com o e-mail de contato dos professores que acompanharão a pesquisa para maiores
esclarecimentos.
_________________________________________
Assinatura do pesquisador
Instituição: IFRJ - Nilópolis
Nom e do pesquisador: Júlia Aparecida Carneiro Telefone: (21)99336-7733
E-mail: juliacidinha@gmail.com
CEP Responsável pela pesquisa: CEP IFRJ
Rua Lúcio Tavares, 1045 – Centro – Nilópolis – Rio de Janeiro – CEP: 26530-060.
Declaro que entendi os objetivos e os benefícios de minha participação na pesquisa, e concordo em participar.
_____________________________________________________________
Sujeito da pesquisa

Obs: Em caso do aluno ser menor de idade, solicita-se a assinatura do responsável.
Data ____/___/___

____________________________________________
Assinatura do responsável

APÊNDICE II – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM E VOZ
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Termo de Autorização do Uso de Imagem e Voz
Pelo presente termo particular de autorização de uso de imagem e voz.
Nome: ______________________________________________________________________.
Nacionalidade:___________________________________ Estado civil: __________________.
Profissão: _____________________________________ RG nº. ________________________.
Autorizo ao INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE
JANEIRO (IFRJ), instituição pública de ensino e pesquisa, a gravar e registrar todas as atividades
pertinentes a realização da pesquisa conduzida por “Júlia Aparecida Carneiro”, sob o título “Aedes
em jogo: Uma webquest para aperfeiçoar conhecimentos”, das quais participei voluntariamente.
Este estudo não oferece nenhum risco aos participantes. A pesquisa terá duração de “24” meses, com
término previsto para “Outubro de 2017”.
O presente instrumento particular de autorização é celebrado a título gratuito, podendo a
referida participação ser utilizada com a finalidade de divulgação do projeto, sob o formato de artigo
científico, dissertação, tese, comunicação em congressos ou similares, livros, relatórios de pesquisa
e/ou outros instrumentos de divulgação científica. A minha imagem, voz e/ou texto podem ser
reproduzidos em qualquer veículo (rádio, TV, impresso, internet com todas suas ferramentas e
tecnologias existentes e que venham a existir), por todo o território nacional e internacional, no todo ou
em parte, de forma ao vivo ou gravada, podendo ser reexibidos a qualquer tempo conforme
necessidade.
O IFRJ está autorizado, gratuita e exclusivamente, a fixar todo ou parte, o conteúdo de minha
participação e sua conexa interpretação e execução em CD, DVD, CD-ROM, MD e/ou qualquer outra
modalidade de utilização, existente ou que venha a ser inventada. Podendo essa instituição divulgar,
distribuir e comercializar tais fixações.
O presente instrumento particular de autorização é celebrado em caráter definitivo, irretratável
e irrevogável, obrigando as partes por si e por seus sucessores a qualquer título a respeitarem
integralmente os termos e condições estipuladas no presente instrumento.
Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento
será divulgado o seu nome. Quando for necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade
será assegurada. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados
divulgados apenas em produções científicas.
Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você poderá recusar-se a responder
qualquer pergunta ou poderá desistir de participar da pesquisa, e retirar seu consentimento. Sua recusa
não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. Sua participação
nesta pesquisa consistirá em responder perguntas de um questionário e/ou sob a forma de entrevista,
que poderá ser gravada em áudio para posterior transcrição, e suas respostas serão guardadas por até
cinco anos e incineradas após esse período.
O Sr.(a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. O benefício
relacionado à sua participação será o aumento do conhecimento científico para a área de ensino de
ciências.O Sr.(a) receberá uma cópia deste termo no qual constam os dados de identificação do
pesquisador responsável, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou
a qualquer momento.
_____________, ____ de _____________ de 2017.
___________________________________________________
(Participante voluntário da pesquisa)

APÊNDICE III – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA (A=B)
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APÊNDICE IV – ATIVIDADES DE APOIO AO RODÍZIO DE TURMA
ATIVIDADE A
Análise do uso eficiente dos recursos naturais – Em inspeção: Água.
Alunos(as):________________________________________________________________
____________________________________________ Turma:______. Data:___/___/2017.
Professora Júlia

1) Quais locais na escola foram examinados para detectar possíveis ocorrências?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2) Onde foram detectados vazamentos?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3) Onde foram detectados desperdício de água ou má utilização?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4) Quais equipamentos, tipo bicas ou chuveiros, estão ausentes para uso da água, nos
locais

apropriados

em

nossa

escola?

Aponte

locais

ou

setores.___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5)

Quais

materiais

estão

danificados?

Aponte

locais

ou

setores.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6) Espaço destinado para esquemas ou observações gerais:

ATIVIDADE B
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Análise do uso eficiente dos recursos naturais – Em inspeção: Descarte de lixo
Alunos(as):________________________________________________________________
____________________________________________ Turma:______. Data:___/___/2017.
Professora Júlia

1) Quais locais examinados para detectar possíveis ocorrências? Contabilize o número
de lixeiras disponíveis.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2) Onde foram detectados desperdício de materiais ou descarte inadequado de lixo?
Quais as prováveis razões?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3) Quais as áreas da escola estão devidamente limpas e preservadas? Quais as
prováveis razões?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4) Quais as consequências que o descarte inadequado de lixo pode trazer para os
frequentadores da escola? Qual o local mais crítico em relação ao lixo, na escola?
Justifique sua resposta.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ANEXOS
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ANEXO I – Autorização fornecida pela SEEDUC/RJ, para a realização da pesquisa numa
escola estadual.
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ANEXO II – PROJETO DE PESQUISA NA PLATAFORMA BRASIL

ANEXO III – FOLDER: “IFRJ CONTRA A DENGUE”.
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ANEXO IV – CERTIFICADO DO EVENTO “COMEMORAÇÃO DO DIA DO MEIO
AMBIENTE/IFRJ”.
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ANEXO V – ACEITE DO PEDIDO DE SUBMISSÃO DE ARTIGO PARA REVISTA
ALEXANDRIA.
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ANEXO VI – ACEITE DE ARTIGO PARA O 8º ENCONTRO INTERNACIONAL DE
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
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ANEXO VII – INDICAÇÕES DE OUTROS SITES PARA A CONSTRUÇÃO DE WEBQUEST,
DISPONÍVEIS NA WEB.
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www.webquest.futuro.usp.br
www.ese.ips.pt/abolina/webquests/bio/biodiversidade.html
www.escolabr.com
www.edukbr.com.br
www.escolanet.com.br
www.iep.uminho.pt/encontro.webquest/workshops.htm
www.livre.escolabr.com/ferramentas/wq/
www.webquestfacil.combr
http://www.projectos.esffl.pt/phpwebquest/
www.vivenciapedagogica.com.br
webquest.sp.senac.br
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