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RESUMO  

A maioria dos livros didáticos de Ciências e de Biologia aborda as parasitoses humanas com enfoque 
pouco interessante e fora da realidade sociocultural dos educandos. Diante da necessidade de 
contextualizar e dar significado ao conteúdo, este artigo apresenta como os recursos midiáticos 
contribuem para despertar o interesse do aluno. O objetivo é incentivar a discussão sobre a utilização 
dos recursos midiáticos não como um mecanismo de transposição de conteúdo, e sim, ferramentas 
do processo de ensino e aprendizagem. Em projeto desenvolvido junto a alunos de 7º e 8º anos, 
utilizou-se mídias em uma perspectiva de produção colaborativa, como o jornal, produzido com 
recursos do Word, a construção de mapa conceitual com a utilização do recurso CMap Tolls, a 
história em quadrinhos usando a ferramenta Pixton, mídias que possibilitaram ao aluno o contato com 
programas computacionais e recursos da Internet. A ferramenta Hotpotatoes serviu para avaliar os 
conteúdos no processo de aprendizagem. Ao final das atividades foi possível perceber melhorias no 
interesse dos alunos pelo conteúdo e também na relação entre o educador e os educandos.  

Palavras-chave: Parasitoses humanas. Ensino e Aprendizagem. Tecnologias da 

Informação e Comunicação. 
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1. Introdução 

 

Muitas doenças parasitárias ainda são comuns à população e fazem parte 

da rotina diária na vida dos alunos e de seus familiares. Paralelo a isso, as Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica (DCE) faz a observação de que o aprendizado em 

Ciências de forma significativa só ocorrerá se o estudante atribuir significados ao 

conteúdo científico, estabelecendo relações entre o que já sabe e o conhecimento 

específico mediado pelo professor (DCE, 2008). E conceitos como aspectos 

morfofisiológicos dos parasitos, formas de contágio e profilaxia das parasitoses 
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humanas mais comuns são considerados de pouca relevância quando abordados na 

Escola Básica. 

O Colégio Estadual Professora Maria Aparecida Nisgoski, situado no 

município de Castro (PR), é uma instituição que apresenta certas peculiaridades. 

Apesar de ser uma instituição de localização central, recebe alunos das mais 

variadas regiões do município, oriundos da zona rural e urbana. São alunos 

participativos na comunidade escolar, com conhecimentos que lhes são peculiares, 

e com grandes anseios para adquirirem e compartilharem novos conhecimentos. 

Trazem consigo dúvidas sobre parasitoses humanas que não são abordadas nos 

livros didáticos de Ciências, ou quando essa abordagem ocorre, é de forma 

insuficiente para o contexto em que vivem.  

A mesma escola, apesar de contar com recursos midiáticos em todos os 

ambientes de aprendizagem, pouco se observa nela o uso de ferramentas que 

possibilitem o aprendizado desejado. Devido à evolução tecnológica muito rápida, os 

laboratórios de informática, muitos deles já são desprezados por professores e 

alunos como recurso didático, por serem considerados obsoletos. Os tablets, os 

próprios celulares, muitas vezes utilizados sem a orientação adequada, tornam a 

escola pública à margem do mundo e de pessoas que vivem uma revolução 

tecnológica.  

Escola e professores podem e devem usar mídias para introduzir propostas 

pedagógicas inovadoras integrando-as ao processo de aprendizagem. 

O professor necessita conhecer e fazer uso em suas aulas de ferramentas e 

recursos como o PIXTON, o GIMP, o PREZI, o YOUTUBE, o Blog, o Wiki, o CMap 

Tolls, o HOTPOTATOES entre outros, recursos esses que permitem mesmo sem o 

domínio e a vivência com a tecnologia, enriquecer qualquer assunto dentro da 

ciência e especificamente da parasitologia.  

O PIXTON, uma ferramenta que permite criar histórias em quadrinhos com 

personagens flexíveis e com diferentes expressões, introduzindo balões para 

introduzir as expressões desejadas. Para modificar, transformar e criar efeitos em 

imagens e fotos pode-se usar o aplicativo GIMP. O PREZI é um aplicativo que 

permite a criação de apresentações de slides de forma mais dinâmica. Outra 

ferramenta interessante é o YOUTUBE, o qual pode ser um recurso utilizado para 

publicar vídeos digitais e que poderão ser compartilhados. Já um espaço interativo, 



de divulgação e pesquisa, publicação de vários temas, é o Blog.  É um serviço 

oferecido pelo Google, em um link conhecido por Blogger e nele a criatividade pode 

ser colocada em prática, pois oferece vários recursos. WIKI é uma ferramenta on-

line de colaboração conjunta, onde um determinado conhecimento é construído e 

socializado de forma escrita. Neste tipo de ferramenta os alunos devem estar aptos 

a contribuir e receber informações que poderão ser ampliadas e/ou corrigidas. Para 

a WIKI utiliza-se o Google Drive. O CMapTolls é mais uma ferramenta que permite a 

construção de mapas conceituais sendo esta mais uma técnica no processo de 

ensino aprendizagem. No CMapTolls conceitos são trabalhados com palavras 

chaves, conectadas a objetos que permitirá a construção gráfica do mapa 

conceitual, possibilitando concepções alternativas.(Fonte: PIC – Plano Inovador de 

Capacitação – NUTEAD/UEPG).  

O HOTPOTATOES é um programa que apresenta algumas ferramentas que 

possibilitam a criação de exercícios interativos para a WEB. Nesta ferramenta pode-

se criar exercícios para preencher lacunas, exercícios de múltipla escolha, palavras 

cruzadas, exercícios com frases desordenadas e outros, disponibilizar a atividade 

em um servidor e os alunos terão as atividades para serem realizadas via internet. 

(Fonte: http://www.ufrgs.br/redespecial/_doc/guia_hotpotatoes.pdf.). 

 As ferramentas citadas, quando bem utilizadas na condução das aulas pelo 

professor, permitem ao aluno aprimorar, contextualizar, compartilhar, avaliar os 

conhecimentos, tornando o ensino de Ciências mais atrativo.  

O trabalho sobre parasitoses humanas realizado no Colégio Estadual 

Professora Maria Aparecida Nisgoski, com alunos dos 7º e 8º anos teve por objetivo 

demonstrar as possibilidades do uso de ferramentas e recursos midiáticos nas aulas 

de Ciências, tornando a sala de aula um espaço de discussão de textos científicos, 

de compartilhamento de conhecimentos e propostas, com produção pessoal ou em 

equipe, utilizando ferramentas midiáticas e recursos disponíveis no Colégio ou 

pertencente ao próprio aluno. 

Moran, Masseto e Behrens (2013, p. 59) afirmam que, 

A sala de aula pode transformar-se em um ambiente de começo e de finalização de 
atividades de ensino-aprendizagem, intercalado com outros tempos em que os alunos 
participam de atividades externas – pesquisa, projetos – muitas no ambiente digital. Com 
tantos recursos digitais podemos combinar atividades integradas dentro e fora da sala de 
aula. A informação, a pesquisa, o desenvolvimento de atividades deveriam ser feitas 



virtualmente. E deixar para a sala de aula a discussão, a apresentação dos resultados, o 
aprofundamento das questões.  

 

Diante da afirmativa destes autores (2013), o presente artigo inclui o relato 

das atividades propostas, os estudos e a análise dos procedimentos realizados por 

cada grupo de alunos e uma breve discussão a respeito dos resultados obtidos com 

os recursos midiáticos utilizados. 

 

2. A mídia no processo de aprendizagem em Ciências 

 

O ensino sobre as parasitoses humanas não recebe a devida importância no 

ensino de Ciências, uma vez que muitas vezes o professor se sente obrigado a 

cumprir determinado conteúdo pré-estabelecido pelo currículo escolar, e os alunos 

obrigados a aprenderem, sem a devida compreensão do significado para suas vidas. 

 Em muitas instituições de ensino o livro didático público às vezes é a única 

fonte de pesquisa do educando, o qual relata as parasitoses de forma generalizada 

com pouca ênfase às parasitoses regionais.  

  Para Kovaliczn, 2005: 

(...) a abordagem existente nos livros didáticos de Ciências e de Biologia sobre o referido 
conteúdo não dão a devida ênfase ao cotidiano do aluno, são desvinculados do contexto da 
saúde pública regional, ou até mesmo enfatizam apenas noções de higiene pessoal fazendo 
com que o aluno se sinta culpado da situação, vendo a parasitose de um modo individual e 
não coletivo, principalmente em relação às enteroparasitoses cujo principal fator responsável 
é o precário saneamento básico, ao qual muitas vezes a criança está exposta. (KOVALICZN, 
2005, p. 3). 

 
 

 Observa-se uma grande apatia por parte dos educandos quando não sentem 

o quanto é significativo o conteúdo didático e quando é deixada de lado a prática 

social, a aplicabilidade do mesmo no contexto do educando. 

As parasitoses humanas ainda representam um problema de saúde pública, 

com alta prevalência em nosso país principalmente em populações que vivem em 

precárias condições de saneamento básico, moradia e educação, sendo 

responsáveis também pelo baixo rendimento escolar, provocando incapacidade 

física e intelectual. (MELO et al., 2004; MACEDO, 2005; UCHÔA et al., 2001). 

É importante evitar o distanciamento entre o que preocupa os alunos e o 

conteúdo ligado à parasitologia, relacionando-os com o que realmente tenha 

significado a eles, sempre contextualizando com o meio em que vivem de forma a 



ampliar o conhecimento científico. O professor poderá dar inicio ao assunto trazendo 

à tona conceitos que situem o aluno e os parasitos, ambos no mundo dos seres 

vivos: conceitos sobre organismos eucariontes, heterótrofos, multicelulares, 

parasitismo, parasitos, doenças parasitárias, sintomas, profilaxia, aliando prática 

social e realidade do aluno.  

Segundo Gasparin (2012), ouvir os alunos possibilita ao professor tornar-se 

um companheiro: gera confiança e possibilita também que a relação entre educador 

e educandos caminhe no sentido da superação da contradição, da dicotomia que 

possa existir entre eles. Isso é reforçado por Freire e Campos (1991) quando dizem 

que o ensino deve respeitar os diferentes níveis de conhecimento que o aluno traz 

consigo para a escola.  

Faz-se necessário entender que uma aprendizagem significativa ocorrerá a 

partir do momento em que levamos em conta a natureza do conhecimento do aluno. 

(LEMOS, 2006).  Também há necessidade de busca de mecanismos e técnicas que 

façam com que esta dicotomia deixe de existir, permitindo o repensar dos conceitos, 

e um diálogo maior entre os sujeitos.  

Kenski (2003, p.50) relata que,  

Na atualidade, as tecnologias digitais oferecem novos desafios. As novas 
possibilidades de acesso à informação, interação e de comunicação, proporcionadas 
pelos computadores (e todos os seus periféricos, as redes virtuais e todas as mídias), 
dão origem a novas formas de aprendizagem.  

 

Sobre as parasitoses humanas mais comuns, seus aspectos 

morfofisiológicos, medidas profiláticas e sintomas relacionados, é importante 

acreditar que o educando, dominando os recursos midiáticos e fazendo uso do 

conhecimento adquirido sejam através da pesquisa científica, dos relatos 

vivenciados pelo grupo, das pesquisas em sites educacionais e do próprio livro 

didático, possa transformar a ensino formal em processo de aprendizagem não 

formal. 

Leite esclarece (2011, p. 77), 

O uso da mídia-educação deve ser incorporado à prática pedagógica com o propósito 
de formar continuadamente indivíduos éticos, construtores críticos da sociedade, que 
utilizam mídia na perspectiva da Tecnologia Educacional, sem se distanciar da 
condição humana, ou seja, com princípios voltados para os valores humanos.  

 

 



É importante salientar que o processo de aprendizagem pode se tornar 

motivador a partir do momento em que o aluno passa de agente passivo e mero 

espectador para se tornar agente colaborativo, construindo seu conhecimento. 

Segundo Silva (2012, p. 99): 

O professor é formulador de problemas, provocador de situações, arquiteto de 
percurso, mobilizador das inteligências múltiplas e coletivas na experiência do 
conhecimento. Deve-se considerar que o conteúdo explicitado na mídia será fruto de 
todo um processo de ensino e aprendizagem, onde a autonomia, o processo criativo, 
a expressão individual ou coletiva de forma colaborativa dos educandos podem dar 
sentido ao processo de aprendizagem. 

 

Em pleno século XXI torna-se difícil acreditar que se consegue tornar as 

aulas dinâmicas, atrativas, com a totalidade dos alunos atentos, apenas com uma 

aula expositiva, sem nenhum significado. Os alunos devem compreender que muitos 

são os resultados de pesquisas, que novas descobertas surgem a todo o momento, 

que ações conjuntas e interativas podem estar enriquecendo seus conhecimentos e 

trazendo benefícios a toda comunidade. 

Atualmente os recursos midiáticos disponíveis e acessíveis abrem 

possibilidades de aprendizagem: atividades de pesquisa em tempo real, atividades 

individuais e grupais online, mudando assim a metodologia de ensino. Da mesma 

forma, Moran (2013, p.59) comenta que, o digital deixará de ser um acessório 

complementar, mas, um espaço de aprendizagem tão importante quanto à sala de 

aula.  

Para Moran, Masseto e Behrens (2013, p.60): 

Cada professor e aluno podem criar sua página virtual com todos os recursos 
integrados. Nela o professor pode disponibilizar seus materiais: textos, 
apresentações, vídeos, grupos de discussão, compartilhamento de documentos, 
blogs etc. Com isso, ele pode diminuir o tempo à transmissão de informações, a aulas 
expositivas, concentrando-se em atividades mais criativas e estimulantes, como as de 
contextualização, interpretação, discussão, novas sínteses.  
 

É importante que o professor e o aluno neste processo de aprendizagem se 

dispam de todos os receios e preconceitos que impossibilitem a interatividade, pois 

para que o processo ocorra é necessário colaboração e disciplina de ambas as 

partes, a fim de cumprirem aquilo que for proposto.  

Apesar de este trabalho estar focado no processo de aprendizagem em 

parasitoses humanas, é importante que os educadores possam entender que o 



ensino via WEB pode ser mais um recurso, levando o aluno da educação básica a 

conhecer novas possibilidades de aprendizado, porque para Moran (2000, p. 57): 

Educar é colaborar para que professores e alunos – nas escolas e organizações – 
transformem suas vidas em processos permanentes de aprendizagem. É ajudar os 
alunos na construção da sua identidade, do seu caminho pessoal e profissional – do 
seu projeto de vida, no desenvolvimento das habilidades de compreensão, emoção e 
comunicação que lhes permitam encontrar seus espaços pessoais, sociais e 
profissionais e tornarem-se cidadãos realizados e produtivos.  

 

 Moran (1999, p.7) afirma que: Na sociedade da informação todos estamos 

reaprendendo a conhecer, a comunicar-nos, a ensinar e a aprender, a integrar o 

humano e o tecnológico; a integrar o individual, o grupal e o social.   

Ao utilizar múltiplos recursos midiáticos, é importante que o professor oriente 

o aluno para que seja disciplinado em cumprir com as tarefas e prazos, compartilhe 

conhecimentos, suas produções, e se torne autônomo. (MORAN, 2000). 

Portanto, o uso das tecnologias e das mídias para o ensino sobre 

parasitoses humanas deverá fazer do espaço da sala de aula um espaço interativo 

de aprofundamento, discussões e debates contextualizando a produção individual, 

em grupo, a pesquisa e a experiência vivenciada. 

 

 

3. Metodologia 

 

 A pesquisa foi realizada com alunos dos 7º e 8° anos do Colégio Estadual 

Professora Maria Aparecida Nisgoski e contou com a participação de 35 alunos. As 

atividades foram iniciadas fazendo um levantamento sobre o conhecimento prévio 

que o grupo apresentava sobre parasitoses humanas. Inicialmente, nenhuma 

resposta foi obtida. Aos poucos, a conversa foi sendo conduzida e alguns conceitos 

explicitados, o diálogo foi tomando caminhos interessantes, e sem o compromisso 

de acertos, tomou o rumo que deveria: o compartilhamento de relatos e experiências 

com os colegas. Surgiram nomes de parasitos como o piolho, o carrapato, o berne, a 

pulga e denominações populares como a “bicha”, a “moranga”.  

 Alguns alunos acreditavam que os parasitos eram “bichos” somente de 

animais, como galinha, cachorro, cavalo, vaca. Sabiam que o homem pode 

apresentar piolho. Alguns comentaram que já tiveram a “moranga” e a forma como a 

avó ou a mãe retiravam o bicho-de-pé quando estavam parasitados. Este encontro 



permitiu compartilhar conhecimentos de forma colaborativa e ocorreu no pátio do 

colégio de forma bem descontraída. (Figuras 01 e 02). 

                         Figura 1                                                                Figura 2 

                               

    Foto: Carlos Dias (2015)                                                          Foto: Carlos Dias (2015) 

    Figs. 01 e 02 - Relatos compartilhados das vivências dos alunos sobre parasitoses.  

 

 Em outra etapa foi realizado um levantamento de quais parasitos eram mais 

importantes para a realidade deles. Foram estudados aspectos morfofisiológicos, 

mecanismos de contágio e profilaxia. A seguir, no Laboratório de Ciências da escola, 

com o uso de microscópio estereoscópico (lupa) e microscópio óptico foram 

observados aspectos morfológicos de artrópodes ectoparasitos, como o piolho, a 

pulga e o carrapato. (Figuras 03 e 04).  

 

            Figura 3                                                                        Figura 4 

                      

 Foto: Carlos Dias (2015)                                                       Foto: Carlos Dias (2015)     

          Figs. 3 e 4 - Observação dos aspectos morfológicos de artrópodes ectoparasitos. 

 

 

 Em uma nova etapa das atividades entrou em cena a participação do “adm” 

local, nome dado ao administrador dos Laboratórios de Informática, o qual preparou 



login e senha para cada aluno, com a finalidade de acesso aos computadores da 

escola. A partir deste momento a pesquisa no ambiente virtual possibilitou conhecer 

aspectos da fisiologia e profilaxia dos parasitos observados no laboratório de 

Ciências. (Figura 5).  

 

Figura 5 

 

                                 Foto: Carlos Dias (2015).                                                        

         Figura 5 - Momento de pesquisa com os alunos no Laboratório de Informática. 

  

 

 Com logins e senhas, os alunos puderam colocar em prática no 

Laboratório de Informática, o material didático elaborado pelo professor PDE, 

intitulado Parasitoses Humanas: a mídia como processo de aprendizagem, 

material este elaborado na forma de tutoriais que levaram os alunos a criarem 

uma conta gmail, a qual possibilitou o uso do Google drive e todos os seus 

recursos, a utilização e importância de uma wiki, identificação e descobertas de 

conceitos de algumas parasitoses utilizando a pesquisa on-line, a construção de 

mapas conceituais com a ferramenta Cmaptolls, a construção de um jornal ou 

boletim informativo com recursos do Word.  O material foi finalizado com o 

tutorial para a utilização do Pixton, ferramenta utilizada na construção de 

histórias em quadrinhos.  

 Inicialmente alguns alunos apresentaram dificuldades, mesmo com as 

atividades sendo apresentadas em tutorial. Como se criou um ambiente 

colaborativo prévio, os colegas ajudaram uns aos outros, principalmente aqueles 

que já tinham alguma intimidade com as mídias propostas.  



 Nesta etapa do trabalho, todo o material pesquisado sobre parasitoses 

humanas serviu para construir um mapa conceitual sobre o tema proposto, 

utilizando o recurso Cmaptolls. Este recurso não precisou do tutorial para 

instalação porque é um recurso encontrado na plataforma Linux dos 

Laboratórios de Informática das instituições públicas de ensino do Estado do 

Paraná.  

 Neste momento percebeu-se certa imaturidade dos alunos do 7º ano 

frente aos alunos do 8º ano, os quais apresentaram maior avanço e 

conhecimentos prévios sobre o assunto. (Figuras 06 e 07).  

 

Figura 6 

 

                        Fonte: Os autores.                                                         

                       Figura 06 - Mapa Conceitual sobre ectoparasitoses, construído por um grupo de 
alunos utilizando o recurso midiático Cmaptolls. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 7 
 

   

         Fonte: Os autores.                                                         

          Figura 07- Mapa Conceitual sobre piolhos, construído por um grupo de alunos 
utilizando o recurso midiático Cmaptolls. 

 

 

  As atividades foram finalizadas com a utilização do recurso 

midiático Pixton, na construção de histórias em quadrinhos (HQs). Foram 

analisadas algumas possibilidades e a mais viável foi a construção da 

história fora do Laboratório de Informática para depois usar o recurso. 

Alguns alunos fizeram a mudança no roteiro preparado anteriormente. No 

momento que abriram o recurso observaram que a história poderia tomar 

novos rumos e assim o fizeram. Diante das possibilidades de criação, 

alguns deles resolveram elaborar as HQs com outros temas e isto também 

foi permitido. (Figuras 08, 09 e 10). 

 

Figura 8 

 

Figura 08 - Momento de criação das HQs com a utilização da ferramenta Pixton, no 
Laboratório de Informática da Escola. 



 Os alunos usaram criatividade na escolha dos personagens. (Figura 09). 
 

Figura 9 

 

 Fonte: Os autores 

 Figura 09 – Produção de HQ por alunos, utilizando o recurso midiático Pixton. 
 
 

  Ao inserir os balões com a fala dos personagens, o texto já foi 

pensado previamente pelo grupo de alunos. É na verdade, uma forma de 

fixação do conteúdo apreendido. (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 10 

 

 

              Fonte: Os autores 
 
              Figura 10 – História em Quadrinhos (HQ) criada por outro grupo de alunos, 
              utilizando o recurso midiático Pixton. 
 

 

 

4. Análise e Discussão dos Resultados 

 Para se trabalhar com os recursos midiáticos aqui expostos, foram 

necessárias algumas orientações aos alunos, pois não apresentavam o domínio 

da plataforma Linux, presente nas escolas estaduais no Paraná,  já que em suas 

casas e outros ambientes geralmente utilizam e estão familiarizados com a 

plataforma Windows, fato que dificultou o início dos trabalhos. 



  O material foi elaborado para ser utilizado em qualquer plataforma, mas 

percebeu-se de imediato que alguns recursos seriam melhor trabalhados na 

plataforma Windows. E foi o que aconteceu. Alguns recursos não rodavam de 

forma eficiente no Laboratório de Informática da Escola. Verificou-se que alguns 

alunos não tinham acesso a internet, nem mesmo acesso a outro tipo de mídia, 

como tablet, telefone celular, ou similar.  Mesmo sem o contato com os recursos 

midiáticos, esses alunos se mostraram sempre interessados e de prontidão para 

serem os primeiros a realizar as atividades propostas.  

 Outra questão que foi analisada e considerada muito proveitosa estava 

relacionada às ações colaborativas entre os alunos, sem contar que todo 

conhecimento construído foi compartilhado. 

    A construção dos mapas conceituais reservou grandes surpresas.  

Fornecido a eles o conceito e a proposta dessa ferramenta, construiu-se em grupos 

Mapas Conceituais sobre parasitoses humanas. Mesmo sem o domínio completo da 

ferramenta o resultado foi satisfatório, não só para o professor, como também para 

os alunos. 

 Um fator que deve ser ressaltado foi que, mesmo com o tutorial em 

mãos para utilização dos recursos e ferramentas, novos caminhos foram 

encontrados pelos próprios alunos que facilitaram a sua utilização, como o fato 

que ocorreu com a ferramenta Pixton, onde a sugestão para criar os quadrinhos 

era selecionar em “iniciante”, os alunos descobriram que na plataforma Linux 

funcionava melhor selecionando em “avançado”.  

 Com o encerramento das atividades foi realizada uma avaliação on-line 

utilizando o recurso Hotpotatoes, a qual os alunos consideraram bem 

interessante, pois eles puderam avaliar seus conhecimentos verificando o 

percentual de acertos através das questões propostas. 

 Para uma avaliação qualitativa do trabalho desenvolvido foi coletado 

depoimentos dos alunos que participaram do projeto, onde foi solicitado a eles 

que fizessem um breve comentário sobre as aulas no Laboratório de Informática 

e as ferramentas e recursos midiáticos utilizados na aprendizagem sobre as 

parasitoses humanas.  Alguns relatos foram transcritos aqui:  

- “Bom, eu gostei muito, porque eu acho que o mundo está moderno e hoje em dia até 
as crianças preferem usar o computador ao caderno. Eu já vi uma escola em que todos 
os alunos possuem um notebook que deverá ficar na escola...e não tem papel, caneta, 



etc. Enfim achei uma ideia super legal. Espero que tenham muitas aulas assim! Eu 
também aprendi algumas coisas que não tinham entrado na minha cabeça.” ( GSM - 
aluno do 7º ano) 
 

Outros alunos relataram: 

- “melhora a aula, nova forma de aprendizado para os alunos, e também é divertido, 
uma aula diferente”. (FCF - aluno do 7º ano). 

 
- “Foi uma aula muito legal, pois foi uma experiência nova. Nenhum dos nossos 
professores tinha tido essa ideia, eu gostei bastante e acho que todos os alunos 
gostaram muito, espero ter outras aulas desse tipo”. (MELC aluna do 8º ano). 
 

 Um dos alunos destacou a importância da tecnologia na evolução do 

aprendizado:  

- “A minha opinião é que o uso da tecnologia é muito bom para o estudo e para a 
evolução do aprendizado na escola e em qualquer outro lugar, enfim, eu acho que vai 
nos ajudar muito no colégio”. (IUB - aluno do  8º ano). 

 
 Após o encerramento dos trabalhos e análise dos resultados obtidos 

com a finalização das atividades propostas, e ainda, os depoimentos favoráveis 

dos alunos, foi possível reconsiderar toda proposta pedagógica no ensino de 

Ciências, em especial sobre parasitoses humanas, com o uso das tecnologias 

no processo de aprendizagem. 

 

5. Conclusão 

 

 Com a devida orientação do professor, o uso de recursos midiáticos 

proporcionou aos alunos a elaboração dos seus próprios conceitos sobre 

parasitoses humanas, sendo possível perceber melhoras na aprendizagem dos 

educandos, identificadas nas suas atitudes. 

 Observou-se que o conteúdo apresentado com recursos midiáticos e 

ferramentas da web em atividades individuais ou coletivas tornou-se mais 

interessante, dinâmico, atrativo aos alunos e permitiu aguçar suas curiosidades. 

A construção do conhecimento de forma colaborativa tornou os momentos de 

aprendizagem enriquecedores, com os alunos mergulhados num espaço com 

amplas possibilidades de criação. 

 Além de auxiliarem na aprendizagem, os recursos midiáticos utilizados 

motivaram, ainda, a prática pedagógica do professor e favoreceram a relação 

professor/aluno por intermédio da inovação e ações colaborativas. 
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