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RESUMO 

 

Este trabalho investigou as contribuições de metodologias ativas por meio do modelo Flipped 

Classroom (sala de aula invertida) associado às tecnologias digitais como potência para o 

ensino-aprendizagem de botânica em uma escola de ensino médio, no município de Pereiro-

Ceará. A pesquisa experimental foi desenvolvida durante um período de aproximadamente 1 

(um) semestre com um universo de 32 (trinta e dois) estudantes, numa turma de 3ª ano. O 

desenvolvimento dessa investigação configurou-se nos moldes da sala de aula invertida, onde 

o espaço de aprendizagem não mais se restringiu ao ambiente escolar, com aulas 

convencionais. Na metodologia deste trabalho utilizou-se a construção de interfaces como 

um blog intitulado de botânica interativa, para facilitar os estudos prévios dos alunos, 

visitação a sites de aulas com animações, como o planetabio e videoaulas no youtube. O 

estudo de botânica passou a ser contemplado por uma ótica não comum para os estudantes, 

já que podiam utilizar as potencialidades digitais, como smartphones, tablets ou 

computadores para enriquecer sua aprendizagem. O modelo de pesquisa estimulou a 

ocorrência do protagonismo dos estudantes, tendo em vista que ao término dos três módulos 

estudados em cada assunto eles realizaram produções coletivas para apreciação de todos e 

posterior postagem no blog. Os dados deste trabalho foram construídos juntamente com os 

alunos por meio da pesquisa-formação, na qual o pesquisador atuou como coparticipe desta 

investigação com os demais participantes. Além da averiguação cautelosa das diversas 

narrativas resultantes dessa empreitada, aplicou-se um questionário semiestruturado ao 

término deste trabalho, buscando aferir o ponto de vista dos estudantes em relação a 

metodologia ativa utilizada durante o semestre de estudo. Como resultados, verificou-se uma 

ótima aceitação dos alunos pelo modelo proposto, maior interação nas discussões, mais 

conhecimento dos assuntos estudados e uma relação mais prazerosa entre o ensino-

aprendizagem, no qual o estudante mostrou-se instigado e motivado a aprender. Ao término 

desta pesquisa concluiu-se que é possível e necessário incrementar novos elementos na 

prática educativa em botânica, utilizando tecnologias digitais como aliadas na educação para 

fortalecer formas de aprendizagem que estimulem o estudante a buscar conhecimentos de 

forma prazerosa, afastando-se de métodos ultrapassados e pouco eficazes para a 

aprendizagem, podendo superar limitações impostas por modelos tradicionais de ensino. 

 

Palavras-Chave: Tecnologias digitais. Metodologias ativas. Ensino de botânica. Sala de aula 

invertida. Ensino-aprendizagem. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This work investigated the contributions of active methodologies through the Flipped 

Classroom model associated to digital technologies as a teaching-learning potentialize of 

botany in a high school in the municipality of Pereiro-Ceará. The experimental research was 

developed during a period of approximately 1 (one) semester with a universe of 32 ( 

thirty-two) students, in a class of 3rd year. The development of this research was shaped by 

the flipped classroom, where the learning space was no longer restricted to the school 

environment, with conventional classes. In the methodology of this work was used the 

construction of interfaces such as a blog titled interactive botany, to facilitate the previous 

studies of students, visitation to sites of classes with animations, such as planetabio and 

video classes on youtube. The study of botany began to be contemplated by an optics not 

common for the students, since they could use the digital potentialities, as smartphones, 

tablets or computers to enrich their learning. The research model stimulated the occurrence 

of the protagonism of the students, considering that at the end of the three modules studied 

in each subject they produced collective productions for everyone's appreciation and later 

blog post. The data of this work were constructed together with the students through the 

research-training, in which the researcher acted as coparticipe of this investigation with the 

other participants. In addition to the cautious investigation of the various narratives resulting 

from this work, a semistructured questionnaire was applied at the end of this study, seeking 

to assess the students' point of view regarding the active methodology used during the 

semester. As results, there was a great acceptance of the students by the proposed model, 

greater interaction in the discussions, more knowledge of the subjects studied and a more 

pleasant relationship between teaching and learning, in which the student showed to be 

instigated and motivated to learn. At the end of this research it was concluded that it is 

possible and necessary to increase new elements in the educational practice in botany, using 

digital technologies as allies in education to strengthen forms of learning that stimulate the 

student to seek knowledge in a pleasurable way, moving away from outdated methods and 

little effective for the learning, being able to surpass limitations imposed by traditional 

models of education. 

 

 

 

Keywords: Digital technologies. Active methodologies. Teaching botany. Flipped 

classroom. Teaching-learning. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

No contexto educacional atual são crescentes as discussões sobre o papel das novas 

tecnologias e as estratégias de como utilizá-las com eficiência para potencializar os conceitos 

estudados na escola e atingir uma aprendizagem significativa. Segundo Moran (2000), 

estamos experimentando que a sociedade está mudando nas suas formas de organizar-se, de 

produzir bens, de comercializá-los, de divertir-se, de ensinar e de aprender. Nesse sentido, 

nota-se a necessidade de pesquisas que busquem investigar as possíveis contribuições das 

tecnologias digitais inseridas em metodologias ativas de aprendizagem. 

 

 Na prática educativa, a abordagem de temas no ensino de biologia é enfocada por 

métodos tradicionais de ensino, nos quais, o cenário, na maioria das vezes se restringe a sala 

de aula, e o estudante se detém apenas aos conceitos presentes no livro didático, muitas vezes, 

distantes da realidade. Esses métodos favorecem a monotonia e o desinteresse durante as 

aulas. Nas referidas situações: 

 

Muitas formas de ensinar hoje não se justificam mais. Perdemos tempo demais, 

aprendemos muito pouco, nos desmotivamos continuamente. Tanto professores 

como alunos têm clara sensação de que muitas aulas convencionais estão 

ultrapassadas (MORAN, 2015, p.137). 

 

Entre os temas estudados em biologia, alguns não são preferidos pelos estudantes, o 

grande número de conceitos a serem memorizados, as estratégias pouco instigantes utilizadas 

pelo professor, além do próprio desinteresse pelo assunto proposto são vistos como fatores 

que interferem nessa falta de predileção. Como exemplo, pode-se citar o estudo de botânica. 

“A despeito do reconhecimento da importância das plantas para o homem, o interesse pela 

biologia vegetal é tão pequeno que estas raramente são percebidas e quando são, constituem 

apenas um componente da paisagem ou são vistas como objeto de decoração” (ARRAIS; 

SOUZA e MASRUA 2014, p. 5.410). Essa problemática retrata a necessidade da busca por 

novas alternativas para lidar com esse assunto no ambiente escolar, buscando reduzir a 

aversão a esse estudo por parte dos estudantes. 

 

A utilização de metodologias ativas com uso das tecnologias digitais nas aulas de 

botânica pode instituir uma visão diferenciada dessa área da biologia, que, geralmente, não é 

vista como relevante para o aluno. Essas metodologias são assim chamadas por possuírem a 
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característica de envolver o aluno como principal agente de sua aprendizagem.  Isso pode 

ocorrer mediante diversas estratégias citadas por Moran (2018), como por exemplo, a 

discussão de temas, trabalho em equipe, estudo de caso, debates sobre temas atuais, geração 

de ideias para solucionar um problema, mapas conceituais, modelagem e simulação de 

sistemas típicos da área de formação. Também merecem destaque o modelo sala de aula 

invertida e a aprendizagem baseada em problemas (PBL).  

 

As tecnologias digitais associadas com metodologias ativas podem estimular o 

estudante a ser pesquisador e lidar com o conhecimento de forma mais dinâmica e prazerosa, 

afastando-se da passividade de aulas tradicionais. Valente (2014) destaca que além de reter 

informações, o aprendiz necessita ter um papel ativo para significar e compreender essas 

informações com base nos conhecimentos prévios, construindo novos conhecimentos, e 

sabendo aplicá-los em situações concretas. 

 

Em relação aos diversos modelos de metodologias ativas que podem ser utilizados na 

prática pedagógica com excelência de resultados, pode-se citar o modelo Flipped Classroom, 

no português, define-se por sala de aula invertida. Pereira e da Silva (2018) destacam que a 

sala de aula invertida é um modelo pedagógico criado em 2007 pelos professores de química 

norte-americanos, Jonathan Bergmann e Aaron Sams, os quais são considerados os pioneiros 

do modelo no ensino médio. Nessa perspectiva, é importante saber que: 

 

A sala de aula invertida é uma modalidade de e-learning na qual o conteúdo e as 

instruções são estudados on-line antes de o aluno frequentar a sala de aula, que 

agora passa a ser o local para trabalhar os conteúdos já estudados, realizando 

atividades práticas como resolução de problemas e projetos, discussão em grupo, 

laboratórios etc. A inversão ocorre uma vez que no ensino tradicional a sala de 

aula serve para o professor transmitir informação para o aluno que, após a aula, 

deve estudar o material que foi transmitido e realizar alguma atividade de 

avaliação para mostrar que esse material foi assimilado. Na abordagem da sala de 

aula invertida, o aluno estuda antes da aula e a aula se torna o lugar de 

aprendizagem ativa, onde há perguntas, discussões e atividades práticas. 

(VALENTE, 2014, p. 85). 

 

 A sala de aula invertida acontece com uma metodologia na qual o professor favorece 

a construção do conhecimento pelos próprios estudantes, havendo mais protagonismo por 

parte deles.  Nessa empreitada, há um investimento na utilização de recursos audiovisuais, os 

quais podem ser escolhidos previamente pelo professor para sugerir um estudo preliminar 

dos assuntos pelos alunos e, em momentos posteriores, através de conversas e debates, as 
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dúvidas surgidas são sanadas e o conhecimento é compartilhado. Destacamos que “A 

discussão e a utilização deste modelo não são recentes. “Os primeiros estudos foram 

realizados por Eric Mazur, na Universidade de Harvard, nos anos 90” (TREVELIN et al, 

2013). No entanto, enquanto princípio epistemológico e metodológico, a primeira metade do 

século XX é um marco na discussão e proposição de práticas que trazem para a centralidade 

o protagonismo dos alunos. Em Johw Dewey, a relação teoria e prática, o pensamento e a 

ação e o aprendizado inserido no contexto dos alunos já era enfatizado; Para Kilpatrick, o 

aprendizado precisaria partir de problemas reais; Decroly, enfatizava os centros de interesse 

como condição para a atuação ativa e significativa na aprendizagem; em Auzubel, os 

conhecimentos prévios dos alunos são condição para uma aprendizagem significativa e 

profunda (CAMARGO e DAROS, 2018).      

 

Após os primeiros estudos sobre sala de aula invertida, outros trabalhos ocorreram 

posteriormente, apresentando resultados favoráveis a essa metodologia ativa. Trevelin et al 

(2013) cita um trabalho publicado no ano 2000 pelos professores Lage, Platt e Treglia da 

Universidade de Miami, nos Estados Unidos. O método aplicado por eles foi chamado de 

“Inverted Classroom” em disciplinas de introdução à economia. Em 2004 Salman Khan 

iniciou a publicação de vídeos gravados por ele mesmo, posteriormente surgiu a entidade 

Khan Academy, disponível no link: https://pt.khanacademy.org/. Nessa página estão 

disponíveis várias videoaulas referentes a diversos assuntos para jovens e adultos. Em 2007 

o autor Jeremy F. Strayer em sua tese de doutorado em filosofia, pela Escola de Ohio State 

University, relata a experiência da utilização do método em cursos de nível superior. Sua 

pesquisa mostrou que os estudantes sentiram grande inovação e espírito de cooperação em 

comparação com aulas tradicionais, embora alguns tenham relatado dificuldades em se 

adaptar ao método. Em 2008 dois professores de química da Woodland Park High School, 

Aaron Sams e Jonathan Bergmann, desenvolveram um projeto com produções de videoaulas 

e postagem desse material visando atender alunos que tinham perdido as suas aulas. O que 

consideraram curioso foi que tanto os alunos que perderem às aulas como os outros, passaram 

a visualizar o material. A partir dessa experiência eles criaram o termo Flipped Classroom. 

Desde então, vêm aumentando os esforços para a disseminação deste conceito com grande 

reconhecimento no meio da educação nos Estados Unidos, tendo inclusive criado uma 

organização para tal objetivo, a Flipped Learning Network, que pode ser visitada em 

http://www.flippedlearning.org. 

 

https://pt.khanacademy.org/
http://www.flippedlearning.org/
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A sala de aula invertida cria um cenário diferenciado para a ocorrência da 

aprendizagem quando comparada ao modelo tradicional de ensino. Nessa proposta, o 

estudante é um sujeito ativo e autônomo na busca pelo conhecimento, reconhecendo diversos 

cenários possíveis de aprendizagem. A figura 1, disponibilizada a seguir, retrata um 

comparativo realizado por Shneiders (2018), entre o modelo tradicional de ensino e a sala de 

aula invertida, enfocando a mudança de comportamento do educando nessas duas vertentes. 

A partir dessa ilustração é possível notar que o estudo invertido proporciona mais 

dinamicidade na construção de conhecimentos.  

 

Figura 1: Modelo tradicional versus sala de aula invertida. 

 

Fonte: (SCHNEIDERS 2018, p.8). 

 

Considerando essas premissas, partimos para o foco da problemática deste trabalho 

que tem como matriz investigativa: O ensino-aprendizagem de botânica a partir de 

metodologias ativas com o uso de tecnologias digitais e suas contribuições para a ocorrência 

de uma aprendizagem significativa. Nesse contexto, verifica-se a necessidade de aproximar 

a escola das possibilidades inovadoras ofertadas pelas novas tecnologias, construindo 

conhecimentos através da dinâmica de metodologias ativas, proporcionando protagonismo e 

flexibilidade ao ensino-aprendizagem.  

 

Os fatores que me motivaram nesta investigação emergiram da percepção frequente 

das influências advindas das tecnologias digitais na sociedade e, consequentemente, na 

escola, modificando a relação entre professores, alunos e conhecimento; a minha reflexão 

sobre o predomínio do ensino tradicional nas aulas de biologia; a aversão dos alunos a temas 
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de biologia, como  botânica e, por fim, o desejo de potencializar o estudo dos vegetais 

através da associação de metodologias ativas e recursos digitais.  

 

1.1. NA INTINERÂNCIA FORMATIVA, O ENCONTRO COM O TEMA DE PESQUISA 

 

A compreensão de como é construído um perfil de educador durante a formação até 

sua atuação profissional somente é possível quando conhecemos seu histórico, verificamos 

os fatores que os levaram à docência e que influências internas e externas auxiliaram na 

construção desse profissional. Nesse contexto, relato um pouco da minha trajetória como 

professor, destacando o perfil que acredito ter desenvolvido no decorrer de uma década de 

docência e como cheguei até essa pesquisa. 

 

Sou professor de ciências biológicas, tenho 34 anos, natural de Pereiro, município 

interiorano do Estado do Ceará, localizado na mesorregião de Jaguaribe. Minha cidade se 

estende por 423,1 km², possui uma população estimada pelo IBGE até 2018 de 

aproximadamente 16.281 habitantes. A densidade demográfica é de 36,35 habitantes por 

km² no território do município. 

 

                 Foto 1: Imagem aérea do município de Pereiro. 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Nesta cidade, cursei todo o meu ensino básico, desde o fundamental até o médio. 

Filho de agricultor e professora, sempre estudei em escola pública e, possivelmente, à 
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docência de minha mãe tenha influenciado na escolha de minha formação profissional. Em 

2005 ingressei em minha graduação, concluída com êxito em 2009, ano que me tornei 

licenciado em biologia pela Universidade Regional do Cariri- URCA. Nesse mesmo 

período, dei continuidade a vida acadêmica ingressando numa especialização em Vigilância 

Sanitária e Meio Ambiente pela Faculdade da Aldeia de Carapicuíba- FALC/ São Paulo.  

 

Meus primeiros passos na docência foram trilhados a partir de 2009 na Escola 

Estadual de Ensino Médio Virgílio Correia Lima, mesmo local em que estudei parte de 

minha vida escolar. Esse fato Coincidiu com o término da graduação, onde assumi a função 

de professor temporário de biologia na referida instituição. Nessa trajetória como educador, 

consegui aprovações em concursos públicos para professor de ciências biológicas, um deles, 

realizado em 2011 pelo Estado do Rio Grande do Norte. Além disso, logrei êxito em 

seleções públicas para professor substituto no Instituto Federal de Ciências e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte- IFRN, onde atuei por um período de aproximadamente dois anos e 

meio. Atualmente, ainda faço parte do corpo docente da instituição onde iniciei minha 

carreira profissional. 

 

Como professor, sou admirador de aulas dinâmicas, enriquecidas com desenhos, 

imagens e vídeos. Tento utilizar novas estratégias que melhorem o ensino da disciplina que 

leciono, acreditando que a sala de aula é um espaço de inovações e que a escola deve 

acompanhar as mudanças ocorridas no meio social, especialmente, no que se refere ao ato 

de ensinar.  

 

Esse espírito de encontrar novas possibilidades de ensino deu origem a meu trabalho 

de conclusão na graduação, o qual buscou investigar as contribuições das novas Tecnologias 

da Informação e Comunicação- TIC,s para o ensino de biologia. Nesse período, as mídias 

digitais, não tinham tanta influência na educação como ocorre atualmente, mas minha 

pesquisa já enfatizava que essas ferramentas poderiam ser melhor utilizadas para enriquecer 

as aulas de biologia. 

 

Partindo desse contexto, esse primeiro trabalho defendido em 2009 influenciou na 

escolha da minha pesquisa atual, em que avalio as potencialidades das tecnologias digitais 

no ensino de biologia, utilizando metodologias ativas, buscando melhorar a compreensão 

dos estudantes no estudo de botânica. Embora ainda exista a necessidade de mais pesquisas 
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dessa natureza para o ensino brasileiro, autores como, Lilian Bacich (2015), José Moran 

(2018), Edmea Santos (2005), e outros citados neste trabalho apontam para a urgente 

necessidade dessa reflexão no campo educacional. 

 

Como objetivo geral desta pesquisa, busquei identificar as contribuições de 

metodologias ativas associadas às tecnologias digitais como potencializadoras do ensino-

aprendizagem de biologia, com ênfase em botânica. De forma específica, verifiquei como e 

quais metodologias ativas poderiam ser relevantes quando associadas ao uso das tecnologias 

digitais, avaliando as potencialidades do uso destes recursos no estudo de botânica. Nesse 

sentido, optei por desenvolver a metodologia sala de aula invertida no ensino-aprendizagem 

com os alunos e criar um blog para mediar o processo de aprendizagem, servindo como 

ambiente de atividades formativas e repositório de produções dos estudantes. 

 

2. INFLUÊNCIAS DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ESCOLA, UMA 

OPORTUNIDADE PARA O USO DE METODOLOGIAS ATIVA 

 

A utilização de metodologias ativas com uso das tecnologias digitais nas aulas de 

biologia pode ofertar para o educando uma visão científica aproximada dos fenômenos que 

o cercam, assim, o que para ele era compreendido pelo senso comum, torna-se factível, 

principalmente, numa sociedade dominada pelas mídias digitais. “Os educadores hoje se 

acham frente ao que pode ser considerado um grande desafio, mas também uma grande 

oportunidade quanto à utilização das TICs para alcançar melhores resultados no processo 

de ensino-aprendizagem” (SABINO et al, 2013, p. 1). Acredita-se que por meio de aulas 

mais atraentes, torna-se possível criar um elo mais forte entre os conhecimentos prévios dos 

estudantes e o conhecimento científico, além de possibilitar estímulo e criação de 

conclusões próprias sobre os fenômenos estudados e protagonismo na própria 

aprendizagem. Sobre isso é importante destacar que: 

 
Na aurora do século XXI, necessitam os professores estar preparados para 

interagir com uma geração mais atualizada e mais informada, porque os modernos 

meios de comunicação, liderados pela Internet, permitem o acesso instantâneo à 

informação e os alunos têm mais facilidade para buscar conhecimento por meio 

da tecnologia colocada à sua disposição (FARIA, 2004, p.1). 

 

A velocidade com que o acervo de inovações tecnológicos se expandem e se 

implantam no cotidiano dos jovens é algo surpreendente. Da mesma maneira, ocorre a 
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aquisição e apropriação dessas novidades por esses indivíduos.  “Vive-se a era tecnológica, 

quando é fácil perceber e observar que crianças e adolescentes são fascinados pela 

tecnologia e muitas vezes utilizam-na com mais desenvoltura e facilidade que muitos 

adultos”. (RUPPENTHAL et al, 2011, p.378). É nesse contexto de complementariedade 

que a escola pode utilizar da familiaridade do mundo tecnológico que cerca o estudante para 

instruí-lo na busca pelo conhecimento, motivado pelo seu próprio esforço e nesse 

direcionamento, ressaltamos: 

 

As novas gerações estão mais propensas a se informar, se entreter, se relacionar e 

trabalhar com base na mediação das novas plataformas móveis, diferentemente 

de gerações anteriores que, apesar de também fazerem o uso dos smartphones e 

tablets, possuem um repertório mais amplo de uso de mídias mais tradicionais e 

optam, por vezes, por outros tipos de mediação tecnológica. (PASSARELLI & 

ANGELUCI, 2018, p.128). 

 

Segundo Santaella (2014) há três tipos de leitores: o leitor contemplativo, o leitor 

movente e o leitor imersivo. O primeiro é o leitor meditativo da idade pré-industrial, da era 

do livro impresso e da imagem expositiva, fixa.  O segundo se tornou dominante a partir do 

século XVI, da leitura individual, solitária, silenciosa. O terceiro é destacado como um leitor 

imersivo que emergiu com as redes de comunicação planetárias. Porém, de acordo com a 

autora, a velocidade assombrosa de transformações pelo qual tem passado a cultura digital 

nos últimos tempos fez surgir o leitor ubíquo, esse, está sempre presente em qualquer tempo 

e lugar que interessa, pois;  

 

Não são mais simplesmente dispositivos que permitem a comunicação oral, mas 

sim um sistema de comunicação multimodal, multimídia e portátil, um sistema 

de comunicação ubíqua para leitores ubíquos, leitores para os quais não há tempo 

nem espaço para a reflexão, a reflexão, este tipo de habilidade mental que precisa 

do tempo para se tecer e que, por isso mesmo, é característica primordial do leitor 

contemplativo (SANTAELLA 2014, p. 36). 

 

Vive-se na era da interatividade, na qual a transmissão que predominava no século 

XX perdeu espaço para uma forma comunicacional mais ativa, desafiando os diversos 

indivíduos a adquirirem uma nova postura em um cenário dominado por tecnologias 

interativas. “A disposição interativa permite ao usuário ser ator e autor fazendo da 

comunicação não apenas o trabalho da emissão, mas co-criação da própria mensagem e da 

comunicação”. (SILVA, 2001, p.2). 
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Faria (2004) destaca que a interação do professor na pesquisa com os estudantes, 

problematiza e desafia-os, pelo uso da tecnologia, à qual os jovens modernos estão mais 

habituados. Atividades em grupos favorecem ao professor e aluno aprenderem juntos, são 

de grande relevância no processo de aprendizagem, essa situação traduz o que chamamos 

de metodologias ativas.  Dessa forma, o emaranhado de relações incrementados pelas 

tecnologias digitais torna possível estabelecer uma relação mais recíproca entre o processo 

de ensino e aprendizagem. 

 

3. OS DESAFIOS DO ENSINO APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO 

CONTEMPORÂNEA 

 

O ensino tradicionalista acaba burocratizando à docência, não conseguindo extrair 

toda a essência do ato de ensinar e aprender, com isso, a aula fica repetitiva e monótona. 

Atividades investigativas são vistas como importantes instrumentos pedagógicos. Essas 

atividades estimulam os estudantes a buscarem soluções para os problemas surgidos, 

abrindo espaço para a curiosidade, assim os diversos saberes individuais intercruzam-se e 

complementam-se, aumentando o interesse sobre o que está sendo tratado, pois;   

 

A escola padronizada, que ensina e avalia a todos de forma igual e exige 

resultados previsíveis, ignora que a sociedade do conhecimento é baseada em 

competências cognitivas, pessoais e sociais, que não se adquirem da forma 

convencional e que exigem proatividade, colaboração, personalização e visão 

empreendedora. (MORAN, 2015, p.16). 

 

As metodologias ativas remontam ao início do século XX com educadores como 

Dewey, Freinet e muitos outros. Porém, no contexto das tecnologias digitais ganham 

potência. Esse método valoriza o saber discente e defende a necessidade das práticas 

educativas estarem voltadas para o incentivo do protagonismo estudantil. De Sena, Rabelo 

e Escalante (2018) destacam que os avanços nas ferramentas de ensino e aprendizagem 

acompanham o dinamismo das modificações científicas e tecnológicas que vive o mundo 

após a modernidade industrial. E a literatura ainda acrescenta; 

 

As metodologias ativas têm o potencial de despertar a curiosidade, à medida que 

os alunos se inserem na teorização e trazem elementos novos, ainda não 

considerados nas aulas ou na própria perspectiva do professor. Quando acatadas 

e analisadas as contribuições dos alunos, valorizando-as, são estimulados os 

sentimentos de engajamento, percepção de competência e de pertencimento, além 

da persistência nos estudos, entre outras (BERBEL, 2012, p. 27). 
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A disciplina de biologia apresenta conteúdos no currículo que necessitam de uma 

abordagem dinâmica que fortaleça conceitos prévios trabalhados em sala de aula. Dessa 

maneira, a utilização de métodos explicativos sobre determinados assuntos sem a utilização 

de momentos de prática, culminam em aulas monótonas que não despertam o interesse e a 

curiosidade. Para Faria (2004) o papel do educador está em orientar e mediar as situações 

de aprendizagem facilitando a interação de alunos e ideias, reforçando a aprendizagem 

colaborativa. 

 

3.1. DILEMAS NO ENSINO DE BOTÂNICA E AS METODOLOGIAS ATIVAS COMO 

ALTERNATIVAS DE SUPERAÇÃO 

 

Entre os conteúdos de biologia, o estudo de botânica merece a visualização de novas 

estratégias metodológicas para trabalhá-los na escola. Uma característica dos estudantes 

quando estudam os vegetais é memorizar apenas conceitos básicos relativos a esse 

conteúdo, não gerando muita empolgação ou domínio do que foi explorado. Katon, Towata 

e Saito (2013) relatam que uma abordagem descontextualizada, com excesso de teoria, 

extremamente descritiva e focada em conhecimento conteudista pode levar a perda do 

entusiasmo dos estudantes, e o estímulo para a aprendizagem fica cada vez mais diminuto. 

 

Um dos motivos destacados para justificar a aversão dos estudantes e outros 

indivíduos ao estudo dos vegetais foi empregada por alguns autores como “cegueira 

botânica”. Esse termo é atribuído para descrever o desinteresse e a desatenção dos diversos 

indivíduos em relação a presença dos vegetais. Assim, entende-se que:  

 

Pessoas com a chamada “cegueira botânica” podem apresentar as seguintes 

características: dificuldade de perceber as plantas no seu cotidiano; enxergar as 

plantas como apenas cenários para a vida dos animais; incompreensão das 

necessidades vitais das plantas; ignorar a importância das plantas nas atividades 

diárias; dificuldade para perceber as diferenças de tempo entre as atividades dos 

animais e das plantas; não vivenciar experiências com as plantas da sua região; 

não saber explicar o básico sobre as plantas da sua região; não perceber a 

importância central das plantas para os ciclos biogeoquímicos; não perceber 

características únicas das plantas, tais como adaptações, coevolução, cores, 

dispersão, diversidade, perfumes etc. (KATON, TOWATA e SAITO 

2013, p.179). 
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Devido a esse cenário, onde já existe uma predisposição dos estudantes a não 

desenvolverem tanta predileção pelo estudo de botânica, torna-se imprescindível utilizar 

metodologias que aproximem o estudante do assunto de forma ativa, evitando apenas a mera 

memorização e a construção de conceitos fragmentados, sem o devido significado. Dessa 

forma, é crucial compreender que estratégias podem aproximar os estudantes do 

conhecimento almejado de forma dinâmica e atrativa, afastando-os da passividade da sala 

de aula. 

 

Nesse enfoque, é possível enfatizar que o uso da internet como acervo para pesquisa 

e estudo, proporciona a ruptura do paradigma de restringir a aprendizagem a sala de aula 

convencional, evidenciando a necessidade de integração em práticas curriculares, as quais 

ainda são pautadas em modelos passivos de ensino. A interatividade1 que emerge no 

ciberespaço com a geração net vem pondo em xeque o modelo comunicacional de 

distribuição passiva e linear de informações, próprias da mídia de massa e das salas de aula 

tradicionalmente transmissoras (SANTOS, 2005, p. 27). 

 

A busca pelo conhecimento num ambiente dinâmico e inovador, revela que aprender 

pode se dá de forma prazerosa, independente do assunto. Dessa forma, é possível haver um 

maior significado no conhecimento adquirido. 

 

O modelo sala de aula invertida promove o interesse e a curiosidade em aprender, 

revigorando os momentos de estudo, tornando-os mais valorizados, estimulando a 

investigação, o pensamento e a memória, além de gerar oportunidades de dar um significado 

mais efetivo ao objeto de estudo. 

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa que norteou este trabalho configurou-se na pesquisa-

formação. Nesse processo, o pesquisador se entrelaça num feixe de relações recíprocas 

juntamente com o público pesquisado, e as experiências formativas tornam o desenrolar da 

pesquisa um campo fecundo de descobertas e aprendizagens mútuas. Compreender esse 

                                                 
1 Interatividade: é um princípio do mundo digital e da cibercultura, isto é, do novo ambiente 
comunicacional baseado na internet, no site, no game, no software. 
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processo exigirá do pesquisador uma metodologia coerente com essa dinâmica, uma 

abordagem de pesquisa que o insira no processo como um sujeito implicado nessa emergente 

rede de relações (SANTOS, 2005, p. 140). Assim compreendido; 

O objeto de estudo não pode ser visto como um alvo a ser atingido. É necessário 

perceber que o objeto como um ente vivo, que se auto-organiza pela 

complexidade dos processos instituídos e instituintes onde seres humanos e 

objetos técnicos se implicam, se transformam e se afetam, produzindo assim 

modos de ser, de pensar e de viver que vêm desafiando os processos formativos 

legitimados por uma forma cartesiana, racionalista de conhecer.  (SANTOS, 

2005, p. 141).  

 

 

Fazer parte da pesquisa como investigador e investigado traz a possibilidade de 

acompanhar progressivamente o processo com um olhar mais integrado, reconhecendo 

nuances de aprendizagem em conjunto, à medida que cada etapa do trabalho toma forma. 

Afirma-se que nesse método de pesquisa ninguém é objeto, todos são sujeitos, todos são 

pesquisadores. Em reforço a isso, Santos (2005) destaca que os espaços de aprendizagem não 

se reduzem a repositórios de informações, tendo em vista que são ambientes fecundos de 

inteligência coletiva.  

No tocante a metodologia de aprendizagem, foi desenvolvido um projeto trimestral 

referente ao estudo de botânica com uma turma de terceiro ano do Ensino Médio, na 

instituição onde se desenvolveu a pesquisa. Na ocasião, formaram-se grupos de estudo e 

discussões entre os estudantes, os quais foram direcionados na distribuição dos conteúdos 

que deveriam apropriar-se previamente para compartilhá-los e tirar dúvidas em encontros 

presenciais na escola.  

A proposta de metodologia ativa enfocada neste trabalho teve por base o modelo de 

sala de aula invertida (Flipped Classroom). Nesse contexto, os alunos foram estimulados a 

estudar os conteúdos previamente, de forma individual e em grupos com auxílio de recursos 

digitais (smartphones, tablets ou computadores) que tivessem a disposição para possível 

aprofundamento e interação em momentos posteriores. Nessa metodologia, eu, professor 

copartícipe da pesquisa, estimulei os estudantes, mediei as discussões, tirei dúvidas e aprendi 

através da minha experiência individual e compartilhada. 
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No mapa conceitual ilustrado a seguir, apresento de forma resumida o trajeto 

percorrido durante a pesquisa com os estudantes, desde a sua organização, desenvolvimento 

de etapas até a sua conclusão. Nessa relação de estudo compartilhado mediado por 

metodologias ativas, tendo o acervo tecnológico disponível, pôde-se vislumbrar a ocorrência 

de uma aprendizagem mais significativa. 

Figura 2- Metodologia da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.1.  LOCAL E DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Em relação ao campo de estudo, a pesquisa foi realizada na Escola Estadual de Ensino 

Médio Virgílio Correia Lima, na cidade de Pereiro/ Ce. Esta unidade escolar pertence à 

Secretaria de Educação do Estado do Ceará, ofertando a modalidade de ensino médio. 

Atualmente conta com 535 estudantes matriculados no ensino regular, onde foi feita uma 

amostragem com aproximadamente 32 alunos, durante a pesquisa realizada entre os meses 

de maio a outubro, no ano letivo de 2018. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa foram produzidas narrativas dos alunos 

referentes à experiência formativa com metodologias ativas com o uso das tecnologias 

digitais em seu meio, observando e verificando melhoria da aprendizagem em aulas de 

botânica sobre essa nova ótica. Nesse processo, foram produzidos dados em narrativas 

escritas e em imagens, possibilitando aos sujeitos da pesquisa expressarem os sentidos 

atribuídos ao aprender mediado por tecnologias e epistemologias em que se autorizam a 

produzirem conhecimento colaborativamente. Considera-se importante ainda, percebemos a 

aprendizagem dos conteúdos de botânica em atividades formativas que possam expressar a 

compreensão desses conteúdos.    

4.2. DISPOSITIVOS DA PESQUISA-FORMAÇÃO 

Durante esse trabalho foi criado um blog para ser um espaço de discussão e postagens. 

A produção de dados foi realizada com observância de imagens e narrativas produzidas pelos 

alunos disponibilizadas nesse espaço de interação. Para aferição de opiniões dos estudantes 

sobre o desenvolvimento da pesquisa, utilizou-se do questionário semiestruturado elaborado 

no Google drive. Esse documento era composto por perguntas objetivas e subjetivas, na 

forma de amostragem (anexo: termo de esclarecimento livre e esclarecido; e termo de 

consentimento livre e esclarecido), e tendo a colaboração da coordenação da escola (anexo: 

Carta de Anuência), que permitiu a realização da pesquisa, com a turma do terceiro ano, 

período (vespertino), com alunos do ensino médio com idades entre 16 e 18 anos em média. 

 Os procedimentos metodológicos aplicados nesta pesquisa, investigaram as possíveis 

contribuições advindas da utilização de tecnologias digitais associadas com metodologias 

ativas no ensino-aprendizagem de biologia, com ênfase na área curricular de botânica. Desta 
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maneira, os componentes que alicerçaram este trabalho resultaram da análise bibliográfica 

que fundamentou essa temática, como também pela verificação da satisfação e domínio de 

conhecimentos por parte da turma pesquisada, tendo em vista que foram avaliados no 

decorrer dessa investigação, visando averiguar as potencialidade da utilização destas 

inovações para a construção de ambientes fecundos de aprendizagem significativa. 

 No final deste trabalho, além do blog construído como produto final, o qual serviu de 

interface para estudos e também como acervo das produções dos estudantes, foram 

disponibilizadas às sequências didáticas utilizadas como roteiro durante essa investigação, 

podendo servir de orientação para trabalhos semelhantes. 

4.3- ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDOS DO TEMA ESTUDADO 

Para organização da proposta de trabalho, os conteúdos de botânica presentes na 

matriz curricular do programa de aulas foram distribuídos em três blocos a serem estudados 

progressivamente no período de aproximadamente seis meses. A princípio, foram elencados 

os principais conteúdos desse tema para posterior organização nos blocos de estudo e 

possíveis adequações à proposta de ensino e pesquisa. 

A adequação dos conteúdos e organização nos blocos a serem estudados ocorreram 

com base na sequência presente na matriz curricular de biologia da E.E.M. Virgílio Correia 

Lima, evitando assim, fugir da dinâmica de estudo já iniciada no ano letivo corrente. Além 

disso, busquei realizar um comparativo com a distribuição dos conteúdos no website 

planetabio.  Na tabela 1, apresentada a seguir, está elencada a organização dos temas de 

botânica que seriam estudados no decorrer dos bimestres. 
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Tabela 1- Organização dos conteúdos de botânica em blocos de estudo. 

BLOCO DE 

ESTUDO 

PERÍODO CONTEÚDOS TRABALHADOS 

1º Bloco Maio a junho ● Introdução a botânica (características gerais, 

origem e evolução das plantas); 

● Grupos vegetais: briófitas, pteridófitas, 

gimnospermas e angiospermas; 

● Reprodução dos grupos vegetais. 

2º bloco Agosto a 

setembro 

● Histologia vegetal (tecidos vegetais e 

características). 

3º bloco Outubro a 

novembro 

● Morfologia vegetal (raiz, caule, folha, flor, 

fruto e semente); 

● Fisiologia vegetal: fitormônios, 

fotoperiodismo e transporte de seiva. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A dinâmica de cada bloco de estudo seguiu a proposta do ensino híbrido, defendida 

neste trabalho com base no modelo sala de aula invertida. Bacich e Moran (2015) definem 

que híbrido significa misturado, mesclado, blended. Enriquecendo essa definição, verifica-se 

que:  

De acordo com o modelo proposto por Clayton Christensen institute, o ensino 

híbrido é um programa de educação formal no qual um aluno aprende por meio 

do ensino-online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, o 

lugar, o modo e/ou o ritmo do estudo, e por meio do ensino presencial, na escola. 

(BACICH et al, 2015). 

 

Tendo por base esse conceito de estudo mediado pelo ensino híbrido, as aulas de 

botânica, anteriormente realizadas de forma convencional, com predomínio da exposição do 

conteúdo, ganharam mais dinamismo através das inúmeras possibilidades formativas 
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vivenciadas com as interfaces disponíveis na internet e do estudo aos pares. O trabalho 

colaborativo pode estar aliado ao uso das tecnologias digitais e propiciar momentos de 

aprendizagem e troca que ultrapassam as barreiras da sala de aula. (BACICH e MORAN 

2015, p. 45). 

Os assuntos para estudo prévio foram selecionados com cautela tentando adequar-se 

da melhor maneira possível à proposta curricular da escola. Isso representou sem dúvida, um 

dos momentos de tensão, tendo em vista que, em anos anteriores, a sequência de conteúdos 

nem sempre foi vista em sua totalidade na instituição. Entre os exemplos de fatores que 

interferiram nesse processo, destacou-se os feriados previstos ou não, eventos corriqueiros 

na escola, conteúdos não finalizados no período almejado, entre outros. Porém, para que as 

etapas da pesquisa não sofressem tanta influência negativa no seu desenrolar, precisou-se de 

mais atenção ao calendário letivo e adequações as possíveis atividades propostas. 

Dando continuidade às etapas deste trabalho, construí um blog intitulado “botânica 

interativa”, o qual tinha a finalidade de servir como interface para orientar e ofertar materiais 

formativos sobre os temas para os estudantes, como: videoaulas, documentários, slides de 

autoria do professor e links com sugestões de sites. Além disso, esse espaço destinou-se a 

servir como repositório para as produções dos estudantes, assim, eles teriam o papel de 

autores na produção de materiais disponibilizados nesse ambiente de aprendizagem durante 

o decorrer da pesquisa. Na figura 3 e 4, disponível a seguir, observa-se, respectivamente, a 

página inicial do blog botânica interativa e materiais do youtube disponibilizados para 

estudos prévios. 
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Figura 3- Página inicial do blog. 

 

        Fonte: Blog botânica interativa. 

 

Figura 4- Materiais formativos do youtube disponibilizados pelo professor no blog. 

 

           Fonte: Blog botânica interativa. 

 

Além do blog como interface principal utilizada na pesquisa, foi sugerido para os 

estudantes, consultarem outras fontes, como o site planetabio, disponível na url: 

http://www.planetabio.com.br. Esse website foi considerado por estudantes brasileiros que 

se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio- ENEM, segundo dados do site 

www.infoenem.com.br, como a segunda melhor opção para estudar biologia pela internet. 

Nessa interface, os alunos encontrariam animações e simuladores online, relacionados ao 

http://www.planetabio.com.br/
http://www.infoenem.com.br/
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conteúdo em estudo, podendo aprender de maneira mais dinâmica e interativa. Nos encontros 

presenciais ocorridos no laboratório de informática, os grupos de estudantes tinham a 

possibilidade de acessar novamente estas páginas utilizadas, para compartilhar 

conhecimentos entre eles e tirar dúvidas com o professor. Segundo Moran (2018, p. 3): 

A aprendizagem se constrói num processo equilibrado entre três movimentos principais: a 

construção individual – em que cada aluno percorre seu caminho -; a grupal – em que 

aprendemos com os semelhantes, os pares e a orientada, em que aprendemos com alguém 

mais experiente, com um especialista, um professor. 

 

 

Por meio dessa metodologia ativa utilizada com o modelo sala de aula invertida, os 

estudantes tiveram a oportunidade de se situarem num contexto de aprendizagem inovador 

que possivelmente, foi pioneiro na instituição pesquisada, tendo em vista que, embora 

existam trabalhos singulares sobre essas metodologias e não sejam novidade no contexto 

acadêmico, ainda há o predomínio de práticas tradicionalistas no ensino público brasileiro. 

De acordo com Bergmann e Sams (2018, p. 6): 

A debilidade do método tradicional é a de que nem todos os alunos chegam à sala de aula 

preparados para aprender. Alguns carecem de formação adequada quanto ao material, não 

têm interesse pelo assunto ou simplesmente não se sentem motivados pelo atual modelo 

educacional. 

 

 

Os registro disponibilizado na figura 5 destaca a página inicial do website planetabio 

e momentos de navegação por essa página, a qual despertou fascínio nos estudantes a cada 

janela acessada, devido a rica diversidade de informações, imagens e animações sobre o 

conteúdo estudado. 
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Figura 5- Página inicial do site planetabio 

 

               Fonte: Site planetabio. 

 

Nas fotos 2 e 3 estão disponibilizados registros de consulta ao website em momentos 

presenciais ocorridos no laboratório de informática da escola. Esses encontros eram marcados 

por muita investigação, trocas de ideias e construção conjunta de conhecimentos pelos 

estudantes. A apreciação destes momentos foram singulares para os objetivos dessa pesquisa 

e para minha auto-formação. 

 

Foto 2- Grupo de alunos em acesso ao site planetabio 

 

                     Fonte: Acervo do professor. 
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Foto 3- Estudo em grupo. 

 

                    Fonte: Acervo do professor. 

 

A maioria dos encontros presenciais ocorreram preferencialmente no laboratório de 

informática da escola. A escolha pelo local objetivou proporcionar para os estudantes, um 

ambiente onde tivessem acesso à internet, já que na escola, era o único lugar que permitia 

isso. Dessa maneira, eles tinham às interfaces disponíveis para tirar dúvidas, facilitando as 

discussões e trocas de conhecimentos. Para enriquecer esses momentos de estudo, a turma 

foi dividida em pequenos grupos. As dúvidas individuais surgidas no estudo prévio eram 

compartilhadas pelos estudantes e, caso não fossem sanadas pelo grupo, eram relatadas e 

buscávamos resolvê-las no grupão. Ao término das aulas presenciais, novos conteúdos eram 

colocados como foco de pesquisa para estudos posteriores.  

Durante estas vivências, percebeu-se que a relação entre alunos e objeto de estudo foi 

superior ao que ocorria frequentemente em aulas convencionais, nas quais alguns se 

mantinham inertes, omissos em participar dos momentos de interação. Essa observação 

trouxe reflexões acerca de como deveriam ser estruturadas as aulas seguintes, além da certeza 

de que estes mesmos jovens que preferiam se manter no anonimato em aulas convencionais, 

fazem parte da geração digital, tendo contato frequente com dispositivos móveis como 

smartphones ou computadores, dessa forma, sentiam-se mais à vontade quando estudavam 

em espaços mediados por tecnologias, num cenário onde muitos já estão adaptados a fazer 

uso rotineiramente. Esses jovens estão nas escolas, fazendo uso de diversos dispositivos 
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tecnológicos e aprendem a acessar sites, desbloquear aparelhos, fazer downloads 

praticamente sozinhos. (ALCÂNTARA et al, 2018, p. 76). 

Foto 4- Professor e estudantes no laboratório de informática. 

 

             Fonte: Acervo do professor. 

 

 A foto 4, ilustrada anteriormente, ocorreu em aulas presenciais, realizadas no 

laboratório de informática. No primeiro encontro, foram apresentadas às interfaces que 

seriam utilizadas no estudo de botânica e a proposta de cada bimestre. Em seguida, eles 

tiveram a liberdade de explorar e conhecer os ambientes que seriam utilizados na dinâmica 

das aulas. Nesse primeiro encontro, após o início do estudo de botânica através da navegação 

pelas páginas sugeridas na internet, os estudantes foram direcionados ao ambiente externo da 

escola. A ideia é que procurassem registrar em seus smartphones, algum exemplar de 

briófitas, o grupo vegetal mais simples. 

 

A visita ao ambiente externo da instituição estimulou a curiosidade dos estudantes em 

encontrar as plantas sugeridas. A busca terminou quando alguns musgos foram identificados 

nas proximidades da quadra poliesportiva da escola. O local estava úmido e favoreceu o 

desenvolvimento desses vegetais. Nesse momento, ocorreu diálogos e conversação sobre as 

características desse vegetais, na ocasião, os alunos fizeram registros fotográficos por meio 

de seus smartphones. Nas fotos 5, 6 e 7, respectivamente, estão registradas as vivências deste 

rico momento de aula campal. 

 



 

37 

 

Foto 5- Professor e estudantes observando musgos no entorno da escola. 

 

            Fonte: Acervo dos estudantes. 

 

Foto 6- Estudante fotografando musgos. 

 

                           Fonte: Acervo dos estudantes. 
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Foto 7- Fotografia de musgos registradas por uma estudante. 

 

 

            Fonte: Acervo dos estudantes. 

 

A vivência sólida do que é estudado consegue motivar os estudantes, atendendo aos 

anseios dos mesmos quando se trata de associar teoria e prática. Momentos de aula onde o 

cenário habitualmente utilizado é modificado por outro, traz novos significados para a 

aprendizagem, especialmente, quando o educador faz parte do processo e se entusiasma 

juntamente com o alunado. Nesse sentido, Santos (2005, p.25) enfatiza que não basta apenas 

mexer com a forma nem com o conteúdo dos materiais ou estratégias de ensino. É 

necessário mexer com o processo de comunicação dos sujeitos envolvidos.  

 

O contato com os estudantes é um dos motivos apontados por Bergmann e Sams 

(2018), para inverter à aula. Segundo esses pesquisadores, nós, professores, não estamos na 

escola apenas para ensinar o currículo, mas também para inspirar, encorajar, ouvir e 

transmitir uma visão a nossos alunos. 

 

Nessa breve descrição, apresentou-se as características, estratégias e técnicas que 

nortearam esta pesquisa, indicando também o referencial teórico que respaldou este trabalho, 

destacando autores como Moran (2000), Bergmann e Sams (2018), Faria (2004), Novak e 

Cañas (2010), Coutinho (2014), Ruphental et al (2011), Santos (2005), Santaella (2014), 

Trevelin (2013), Valente (2014) e outros que foram reportados a fim de nortear nesse 

percurso interpretativo.  
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4.4. PRODUÇÕES DE MATERIAIS FORMATIVOS 

Na segunda etapa da pesquisa, a proposta para enriquecer o estudo invertido e reforçar 

o domínio de conhecimentos em botânica ocorreu por meio das produções formativas 

elaboradas pelos próprios estudantes. Dessa forma, poderiam criar materiais referentes aos 

temas estudados, utilizando o acervo digital que tinham disponibilidade. Essa parte da 

pesquisa foi indispensável para estimular os alunos a consolidarem os conhecimentos 

adquiridos no decorrer do estudo preliminar por meio de suas produções, estimulando o 

protagonismo dos mesmos e também como um artifício avaliativo do professor pesquisador. 

Para Moran (2018) a aprendizagem é mais significativa quando os alunos sentem-se 

motivados, quando acham sentido nas atividades propostas, quando consultamos suas 

motivações profundas e se engajam em projetos em que trazem contribuições, quando há 

diálogo sobre as atividades e a forma de realizá-las. 

 Ao término de cada bloco de estudos, como conclusão do processo avaliativo dos 

conteúdos vivenciados, cada equipe produziu um material sobre o assunto investigado, como 

havia sido previsto. Esses materiais eram apreciados em sala de aula, debatidos juntamente 

com o professor e, em seguida, disponibilizados no blog e youtube. As produções dos 

estudantes concretizaram e fortaleceram o que já havia sido estudado por eles em outros 

momentos da pesquisa.  

No 1º bloco de estudos foi realizada uma produção audiovisual no estilo slide show 

narrada, referente às características dos grupos vegetais e seus tipos de reprodução.  As 

divisões das temáticas de estudo foram: briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, 

ciclo reprodutivo das gimnospermas e das angiospermas. Nesse período, as aulas 

continuaram ocorrendo com estudos prévios fora do ambiente escolar e, durante as aulas 

presenciais no laboratório de informática, os estudantes, distribuídos em grupos, poderiam 

me consultar para tirar dúvidas e trocar experiências. Ao término das produções houve 

culminância em aulas presenciais com apreciação de cada trabalho produzido pelas equipes. 

Após as exibições pude mediar as reflexões juntamente com os alunos, tirar dúvidas, corrigir 

erros relacionados a termos de botânica, além de sugerir adequações aos materiais 

produzidos. Nos registros disponibilizados nas figuras a seguir, de 6 a 11 estão destacados o 

slide inicial dos materiais produzidos pelas equipes. 
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Figura 6- Slideshow referente à briófitas. 

 

                      Fonte: Acervo dos estudantes. 

 

Figura 7- Slideshow referente à pteridófitas. 

 

                Fonte: Acervo dos estudantes. 

 

Figura 8- Slideshow referente aos ciclos de vida de briófitas e pteridófitas. 

 

            Fonte: Acervo dos estudantes. 
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Figura 9 – Slideshow referente às gimnospermas. 

 

             Fonte: Acervo dos estudantes. 

Figura 10- Slideshow referente às angiospermas. 

 

             Fonte: Acervo dos estudantes. 

 

Figura 11- Slideshow referente ao ciclo reprodutivo de gimnospermas e angiospermas. 

 

             Fonte: Acervo dos estudantes 
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 No 2º bloco, a proposta de estudo foi direcionada para histologia vegetal, nesse 

contexto foi explorado os tipos de tecidos vegetais, suas características e curiosidades. A 

metodologia utilizada seguiu a proposta já realizada no 1º bloco, havendo estudos prévios 

por intermédio das interfaces na internet e momentos de intervenção nos encontros 

presenciais. Como proposta avaliativa do bloco em questão, o dispositivo de metodologia 

ativa utilizado na construção de conhecimentos científicos foram os mapas conceituais. Em 

um dos encontros presenciais, incentivei os estudantes a pesquisarem sobre essas ferramentas 

de estudo. Após os direcionamentos, cada equipe construiu um mapa conceitual referente aos 

tipos de tecidos vegetais e suas características, em seguida esse trabalho foi apresentado em 

sala e, posteriormente, publicado no blog botânica interativa.  

Durante a construção dos mapas, percebi nos grupos, algumas dúvidas e dificuldades 

relativas à organização das informações que deveriam estar na construção dessa ferramenta 

metodológica. Para desenvolver a produção dos estudantes nesse bloco, foi necessário, 

inicialmente, instigar a pesquisa na internet sobre as características e tipos de mapas 

conceituais, buscando o melhor direcionamento para essa tarefa. Nas fotos de 8 a 11, expostas 

a seguir, estão demonstrados os mapas construídos pelas equipes. 

                    Foto 8- Mapa conceitual produzido pelos estudantes. 

 

                         Fonte: Acervo dos alunos e professor. 
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   Foto 9- Mapa conceitual produzido pelos estudantes. 

 

                         Fonte: Acervo dos alunos e professor. 

                

Foto 10- Mapa conceitual produzido pelos estudantes. 

 

            Fonte: Acervo dos alunos e professor. 
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 Foto 11- Mapa conceitual produzido pelos estudantes. 

 

       Fonte: Acervo dos alunos e professor. 

 

A escolha por essa ferramenta se deu pela eficiência dos mesmos na fixação de 

conceitos e por desafiar os estudantes na associação e exposição dos novos conhecimentos 

aprendidos. “Os próprios alunos envolvidos na criação de bons mapas conceituais estão se 

dedicando a um processo criativo, o que pode ser desafiador, especialmente se esses alunos 

passaram a maior parte da vida aprendendo mecanicamente”.  (NOVAK e CÃNAS, p.65, 

2010). Os momentos de apresentação dos mapas conceituais estão disponibilizados nas 

figuras a seguir. 

Foto 12- Apresentação dos mapas conceituais na sala de aula. 

 

                    Fonte: Acervo dos professor. 
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Foto 13- Apresentação dos mapas conceituais na sala de aula. 

 

                   Fonte: Acervo do professor. 

 

 

Foto 14- Apresentação dos mapas conceituais na sala de aula. 

 
                       Fonte: Acervo do professor. 

 

No 3º e último bloco de estudo, cada grupo realizou uma produção audiovisual sobre 

morfologia e fisiologia vegetal em formato de videoaula. Nessa dinâmica, os grupos tinham 

a liberdade de escolher qual seria a forma mais criativa de construir essa produção, podendo 

optar por realizá-la em cenários naturais ou não, usar personagens fictícios, fazer encenações, 

enfim, a única exigência era seguir o programa definido no sorteio dos assuntos. Essa 

filmagem foi realizada pelos estudantes, utilizando recursos como smartphones, tablets e 

programas de edição de vídeo.  A utilização desses dispositivos móveis potencializaram as 
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produções, reforçando a característica de ubiquidade e mobilidade de tais recursos existente 

no universo dos jovens atualmente.  É importante saber que: 

 

Antes dos equipamentos móveis, nossa conexão às redes dependia de uma 

interface fixa, os computadores de mesa. Enquanto as redes digitais, por sua 

própria natureza, são sempre móveis, a entrada nas redes implicava que o usuário 

estivesse parado à frente do ponto fixo do computador. Agora, ao carregar 

consigo um dispositivo móvel, a mobilidade se torna dupla: mobilidade 

informacional e mobilidade física do usuário. (SANTAELLA, 2014, p.34). 

 

Nas salas de aula, num contexto em que os dispositivos móveis servem de janela para 

conectar os jovens em diversos ambientes via internet, é notável que a possibilidade de 

criação por parte deles torne-se mais rica. Em décadas anteriores, criar vídeos ou 

apresentações audiovisuais era vista como uma possibilidade pouco acessível no ambiente 

escolar, ao contrário do que se enxerga hoje, em ambientes dominados por tecnologias 

digitais. Por isso: 

 

Mais do que um mero domínio técnico, a experiência dos jovens com diferentes 

recursos tecnológicos, principalmente aqueles que envolvem processos 

comunicacionais tornou-se assunto corrente também para educadores que lidam 

com uma nova realidade escolar: nas salas de aula, professores encontram um 

perfil de estudante que busca suas próprias fontes de informação e pode produzir 

conteúdos escolares e do próprio cotidiano a partir de diferentes suportes 

midiáticos. (PEDROSA, 2012, p.29). 

 

  A familiaridade com esses dispositivos, permitiu que os estudantes fizessem registros 

de suas observações com fotografias e vídeos. Aumentou a liberdade para ousar, criar e 

aprender de forma prazerosa. Na imagem disponibilizada na foto 15, membros de uma equipe 

cultivaram sementes em casa e com o smartphone fotografaram o comportamento de plantas 

em germinação, podendo registrar diariamente esse processo, sem perder de vista sua 

evolução. Essa atividade de observação foi sugerida para os estudantes, a fim de facilitar a 

compreensão do assunto estudado, porém, ocorreram alguns eventos na instituição que não 

eram previstos, dessa forma, nem todas as equipes conseguiram realizar a prática.  
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Foto 15- Sementes cultivadas em casa por um grupo de estudantes. 

 

               Fonte: acervo dos estudantes. 

 

Após a construção desses materiais, houve a apreciação em sala de aula. Na ocasião, 

todos os vídeos foram exibidos, em seguida, abri momentos de discussão sobre as produções, 

nos quais os estudantes poderiam realizar comentários sobre o que aprenderam e pude dá 

sugestões sobre os materiais apresentados. Por questões de tamanhos e formatos, os vídeos 

foram postados no youtube, na página a qual possuo, em seguida, os links desses vídeos foram 

disponibilizados no blog botânica interativa, assim como outras produções. Nas figura 12 e 

13, presentes na próxima página, estão apresentados alguns recortes dessas videoaulas. 

Figura 12- Produção audiovisual sobre raízes, disponibilizada no youtube e no blog. 

 

                Fonte: Recorte do youtube. 
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Figura 13- Imagem de algumas produções dos estudantes disponibilizadas no blog. 

 

                 Fonte: Acervo do blog. 

 

Como fase de conclusão da pesquisa, após os momentos de estudo, os alunos da turma 

pesquisada responderam individualmente a um questionário semiestruturado de aferição, 

produzido no google formulário. Nesse instrumental, constavam alguns questionamentos 

relacionados ao contato dos estudantes com recursos digitais, com que finalidade eram 

utilizados e quais os mais usados. Nesse questionário, os estudantes também avaliaram a 

metodologia ativa utilizada durante o estudo de botânica no decorrer do semestre, registrando 

seus pontos positivos, negativos e impressões sobre essa forma diferenciada de estudar 

biologia. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A POTÊNCIA DOS DISPOSITIVOS 

ACIONADOS 

 

Para organizar os resultados e estudo, foi necessário condensar os dados e dividi-los 

em diferentes momentos com base em sua ocorrência, embora se relacionem, buscando 

identificar tendências, avanços e dados relevantes que ocorreram no decorrer deste 

trabalho. 

A elaboração desta investigação demandou a coleta de registros em diferentes 

ocasiões, por meio de dados e narrativas apresentadas pelos pesquisados durante o período 

em estudo. Além disso, nesta pesquisa-formação, vários aspectos foram considerados 
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cruciais para a avaliação desta metodologia.  Destaca-se, por exemplo, o desempenho 

individual e coletivo dos estudantes nos momentos de estudo, a interação nos debates, a 

autoestima e dedicação apresentada por eles, o interesse em aprender, a satisfação em 

adquirir conhecimentos de forma inovadora. Além desses fatores, buscou-se verificar a 

ocorrência de resultados significativos de aprendizagem na compreensão dos conceitos 

trabalhados em botânica. Por fim, como tratou-se de pesquisa-formação, foi indispensável 

a minha visão como pesquisador e docente em exercício, avaliando pela própria experiência 

o desenvolvimento, as dificuldades e avanços desta proposta de pesquisa. 

Para uma aferição quantitativa do ponto de vista dos estudantes sobre a metodologia 

utilizada no semestre, a aplicação dos questionários semiestruturados ao término da 

pesquisa evidenciou as impressões deles sobre esta proposta no estudo de botânica, 

tornando possível comparar esses dados com minha opinião como professor pesquisador e 

sujeito interno e externo no desenrolar deste trabalho. Além disso, realizou-se uma 

verificação comparativa sobre os dados relativos à aprovação bimestral da turma durante a 

realização da pesquisa. 

A seguir apresenta-se e discute-se os resultados obtidos durante essa investigação, 

assim como a exposição das impressões dos alunos frente a experiência de estudar botânica 

a partir de metodologias ativas potencializadas com o uso de dispositivos digitais. Nesse 

sentido, inicia-se a apreciação dos resultados obtidos a partir da condensação das respostas 

dos estudantes no questionário semiestruturado. Vale salientar que o objeto de aferição 

mencionado foi respondido por 28 estudantes, esse número não condiz com o quantitativo 

inicial de estudantes matriculados na turma em virtude da transferência de alguns alunos 

da instituição entre o terceiro e quarto bimestre. 

  Diante do questionamento que buscou verificar a porcentagem de estudantes que 

possuíam acesso aos recursos digitais, percebeu-se que todos os pesquisados (100%) 

possuem acessibilidade a essas tecnologias. Esse resultado retrata um fato atualmente 

corriqueiro que enfatiza a rápida expansão das tecnologias digitais nos lares dos jovens 

brasileiros, e a certeza de que a cibercultura faz parte do cotidiano de cada indivíduo. Nesse 

sentido Santaella (2003, p. 30) destaca que: 
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A cibercultura, tanto quanto quaisquer outros tipos de cultura, são criaturas 

humanas. Não há uma separação entre uma forma de cultura e o ser humano. Nós 

somos essas culturas. Elas moldam nossa sensibilidade e nossa mente, muito 

especialmente as tecnologias digitais, computacionais, que são tecnologias da 

inteligência [...] 

 

O público alvo dessa pesquisa foi uma turma de 32 alunos do 3º ano do Ensino 

Médio, turno vespertino. Entre eles, 14 residem na sede do município e 13 são oriundos da 

zona rural. O perfil socioeconômico destes jovens que compõem a turma pesquisada se 

enquadram nas características de outros municípios e Estados nordestinos, onde, apesar das 

condições sociais mais adversas, uma boa parcela de indivíduos ainda consegue 

acessibilidade a algum tipo de recurso digital conectado à internet.  “No Nordeste, cerca de 

30% dos domicílios possuem internet, ou seja, 4,9 milhões de domicílios conectados” 

(FELIZOLA et al, 2017, p. 123). 

 

Não se pode negar que o fator social poderia influenciar negativamente no 

andamento desta pesquisa, havia o temor dos estudos prévios que deveriam ocorrer fora da 

escola não se realizarem por todos os estudantes em virtude da possível indisponibilidade 

de acesso e a dúvida se todos tinham recursos digitais a disposição. Porém, nos dados 

apresentados anteriormente, verificou-se que esse problema não ocorreu. Além disso, o 

laboratório de informática da escola também foi utilizado como suporte pelos estudantes no 

contra turno, caso não tivessem disponibilidade de acesso. 

 

É provável que para muitos educadores, essas dificuldades interfiram na busca por 

investir nessas metodologias em sala de aula, porém mesmo com adversidades, existem 

estratégias para driblar tais obstáculos, uma delas seria a utilização dos smartphones. O uso 

desses dispositivos portáteis aumenta cada vez mais e o fato de executarem funções 

semelhantes a computadores, além de terem um custo menor, favorece a expansão destes 

dispositivos nos lares. “O barateamento de aparelhos celulares e a facilidade de acesso por 

meio de smartphones fizeram com que o acesso através desses aparelhos se tornasse ainda 

mais presente na vida dos consumidores da internet, principalmente dos jovens” 

(FELIZOLA et al, 2017, p. 122). 

 

  Com base na discussão anterior, apresenta-se o resultado do segundo 

questionamento, no qual verificou-se que recursos digitais eram utilizados pelos estudantes 

com maior frequência. Os dados estão disponibilizados nos gráficos a seguir. 
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Gráfico 1-  Recursos digitais mais utilizados pelos estudantes. 

 
               Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em observância aos dados apresentados no gráfico anterior, confirmam-se as 

informações já mencionados por alguns autores, evidenciando que o celular/smartphone é 

o aparelho digital mais utilizado pelos estudantes pesquisados, totalizando 67% da 

preferência. Em seguida, o computador com 27%, o tablet e outros recursos tiveram apenas 

3%. O resultado encontrado nesse questionamento vai ao encontro de dados fornecidos por 

relatórios do CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da 

Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso da Internet por Crianças e 

Adolescentes no Brasil - TIC Kids Online Brasil 2017. Esses dados mostram que 93% dos 

jovens de 13 a 17 anos utilizam o aparelho celular como principal fonte de acesso à Internet.  

 

A cultura dos dispositivos digitais mostra-se impregnada no cotidiano não só dos 

jovens, mas da sociedade contemporânea como um todo. Os referidos aparelhos promovem 

inúmeras possibilidades de uso, como a comunicação em tempo real usando as redes sociais, 

diversão, entretenimento, pesquisa e estudo. Sem contar que hoje, com esses dispositivos, 

é possível pagar contas em aplicativos de bancos, contatar taxistas, usa o Sistema de 

Posicionamento Global, popularmente conhecido como GPS, entre outras utilidades. Essas 

facilidades potencializam a utilização em massa desses dispositivos, assim, usá-los com fins 

educativos seria certamente uma forma assertiva de inserir a escola nesse contexto de 

mudanças e, a partir disso, atingir uma aprendizagem mais sólida, mediada por essas 

tecnologias.  

 

0%

celular/smartphone
67%

Computador
27%

tablets
3%

outros
3%

QUAL DESTES RECURSOS VOCÊ UTILIZA COM 
MAIS FREQUÊNCIA?
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Temos consciência de que, embora, muitos alunos tenham familiaridade com as 

novas tecnologia, é preciso que eles sintam a necessidade de utilizá-las voltada 

para os ambientes educacionais Os professores, por sua vez, precisam estar 

atentos ao uso das novas tecnologias, se apropriarem destas ferramentas buscando 

novas formas de lidar com os conteúdos de suas disciplinas a fim de que estejam 

mais próximos da realidade de uma geração que já nasceu utilizando as novas 

tecnologias e de outra bastante resistente ao uso delas (CASTRO et al, 2015, p. 

48). 

 

No terceiro questionamento, verificou-se em que atividades os estudantes 

costumavam fazer uso da internet nos recursos digitais que possuíam, dessa maneira, foi 

possível ter uma análise dos hábitos deles quando em posse de tais dispositivos. Os dados 

referentes a esse questionamento estão disponibilizados no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 2- Atividades em que os estudantes fazem uso da internet em computadores ou 

outros recursos digitais. 

 
              Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em análise às respostas demonstradas no gráfico anterior, nota-se que o acesso às 

redes sociais prevaleceu como atividade rotineira, desenvolvida pelos estudantes quando 

fazem uso de aparelhos digitais para acessar a internet, totalizando 96,2% das respostas, 

seguido de trabalhos escolares, num total de 69, 2%. Em seguida, com 38,5%, ficaram os 

jogos/programas didáticos, 38,5%, jogos de diversão e 11,5%, outras atividades, no qual foi 

citado filmes, animes, séries, pesquisa sobre conteúdos da escola e YouTube. Ressaltamos 

que durante a resolução desse questionamento, os alunos podiam optar por mais de um tipo 

de atividade e que alguns estudantes não marcaram nenhuma opção.  

 

Ainda em reflexão aos resultados obtidos no último gráfico, percebeu-se que quase 

100% dos estudantes fazem uso dos recursos digitais para acessar as redes sociais, esse fato 
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reflete o que já foi destacado por autores sobre o grande avanço da cultura digital no que se 

refere às relações humanas. “As redes sociais e as plataformas digitais contemporâneas têm 

instaurado um novo ecossistema de relações e interações humanas e de interfaces 

inteligentes, alterando profundamente a apropriação e produção do conhecimento em 

relação aos métodos tradicionais” (PASSARELLI & ANGELUCI, p. 127, 2018). 

 

 Na sociedade de hoje, independentemente do local, da origem, da cultura, nota-se 

que a interação promovida pela internet é possivelmente a forma mais utilizada de 

comunicação. Nesse sentido Coutinho (2014, p.3) enfatiza que:  

 

Aplicativos de relacionamento como o Whatsapp e Facebook, que permitem a 

troca de mensagens, comentários e compartilhamentos entre usuários, e que 

funcionam conectados à redes digitais móveis, já possuem centenas de milhões 

de usuários e concorrem de forma direta ou indireta com operadoras de telefonia.  

 

Partindo para a discussão sobre o uso das tecnologias digitais pelos estudantes, o 

questionamento a seguir buscou investigar se eles utilizavam tais recursos para auxiliar em 

seus estudos, além de citar quais seriam os dispositivos mais utilizados com essa finalidade. 

Nas respostas fornecidas pelos estudantes, 99% afirmaram que utilizam essas possibilidades 

tecnológicas com esse objetivo. Em relação ao recurso mais utilizado, o gráfico 3 

apresentado a seguir destacou o celular/smartphone com 60% da preferência, seguido do 

computador com 40%. Passarelli & Angeluci (2018) reforçam que jovens que usam a 

Internet em suas atividades diárias têm recentemente migrado de computadores pessoais, 

para dispositivos móveis com uso individual e telas menores, como tablets e smartphones. 

 

Gráfico 3- Recursos digitais mais utilizados pelos estudantes para fins de estudo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 



 

54 

 

 

 Ainda sobre o questionamento mencionado anteriormente, os estudantes citaram 

quais as interfaces e de que maneira utilizavam esses recursos tecnológicos para auxiliar 

nos trabalhos escolares e outros estudos. A partir desses dados, foi possível notar quais eram 

os hábitos dos mesmos visando essa finalidade. De acordo com Alcântara et al, (2018, p. 

75) “são os jovens os que fazem uso mais intenso de dispositivos móveis para efetuar uma 

enorme variedade de tarefas: desde o contato com amigos até pesquisas escolares e 

atividades profissionais”. 

 

A condensação dos dados relativos a esse questionamento está disponibilizada na 

tabela a seguir, na qual apresento as principais atividades desenvolvidas pelos estudantes 

por meio de recursos digitais visando auxílio em trabalhos escolares e para estudar 

 

Tabela 2- Atividades realizadas pelos alunos na internet através de recursos digitais. 

Atividades realizadas na internet com recursos 

digitais 

Percentual 

Videoaulas no youtube 18% 

Pesquisas avulsas no google 12% 

Pesquisas na Wikipédia 12% 

Elaboração de slides 12% 

PowerPoint online 12% 

Programas didáticos 12% 

Estudos diversos 12% 

Textos no Microsoft Word 6% 

Trabalhos escolares no geral  4% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

De acordo com a tabela acima, percebeu-se que as videoaulas no youtube são 

habitualmente utilizadas como maior frequência pelos estudantes quando utilizam os 

recursos digitais com finalidade educativa. Essa preferência foi ao encontro dos aspectos 

metodológicos do modelo Flipped Classroom utilizado nesta pesquisa, no qual o estudante 

podia utilizar essa ferramenta para estudar em casa ou outro ambiente. A preferência pelas 

videoaulas no youtube podem evidenciar o imediatismo de estudantes quando estão 
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atarefados com muito estudo e sentem a necessidade de tirar dúvidas de forma rápida ou 

revisar conteúdos da escola.  Da Silva e Sales (2015, p.2) destacam que: 

 

Hoje a presença do Youtube e outras ferramentas da web 2.0, como as redes 

sociais digitais, em programas televisivos, no rádio, em revistas e jornais 

impressos e no dia-a-dia das pessoas não pode mais ser ignorada e sua 

participação na cultura, no comportamento e nas ações dos indivíduos torna-se 

cada dia mais perceptível. Essa participação também adentra o espaço escolar à 

medida que os/as jovens estudantes inserem a web 2.0 em sua rotina diária. 

 

A utilização de videoaulas via Youtube favoreceu o estudo prévio dos estudantes 

sobre os conteúdos orientados no decorrer da pesquisa. Em uso dessa interface, o aluno 

poderia assistir aulas sobre os diversos assuntos escolhidos de forma prática, sem as 

interrupções características da sala de aula. Além disso, o estudante tinha a liberdade de 

rever o vídeo quantas vezes considerasse necessário, reduzindo assim, possíveis dúvidas 

surgidas no decorrer do processo de aprendizagem. Nesse contexto: 

 

A geração formada por meio da mediação dos dispositivos tecnológicos traz 

consigo uma série de práticas culturais que são desenvolvidas de maneira 

diferenciada em relação às gerações anteriores. Esses jovens estão nas escolas, 

fazendo uso de diversos dispositivos tecnológicos e aprendem a acessar sites, 

desbloquear aparelhos, fazer downloads praticamente sozinhos. Neste percurso 

aprimoram habilidades de leitura, compreensão e articulação de forma 

completamente autônoma, aprendizagem que está relacionada a uma pedagogia 

de compreensão do mundo. (ALCÂNTARA et al 2018, p.76). 

 

O quinto questionamento, buscou investigar se os estudantes tinham a noção de que 

as tecnologias digitais influenciam na vida das pessoas. Essa simples pergunta podia ser 

respondida com um sim ou não. Por meio dela, determinou-se com previsibilidade a visão 

dos estudantes sobre o fato de reconhecerem ou não a influência direta e indireta dessa 

evolução tecnológica em todos os setores sociais. A seguir, os dados estão disponibilizados 

com os resultados desse questionamento. 
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Gráfico 4- Respostas dos estudantes sobre a influência das tecnologias digitais na vida das 

pessoas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O gráfico anterior aponta que quase 100% dos estudantes concordaram que as 

tecnologias digitais realmente influenciam na vida dos indivíduos. Apenas 4%, o 

equivalente a 1 estudante respondeu não. Nesse contexto, como já foi mencionado por 

alguns autores os diversos indivíduos percebem que a era digital já está disseminada de 

forma progressiva em seus cotidianos, não havendo como fugir dessa realidade que só se 

expande rapidamente com novas possibilidades. Na sociedade contemporânea, tendo em 

vista que as mudanças mediadas por tecnologias ocorrem instantaneamente, é preciso 

considerar que diante de um universo de tantas possibilidades, também é necessário adaptar 

a forma como se lida com o conhecimento. Refletimos assim que: 

 

Na era digital, estamos rodeados, na verdade imersos, em tecnologia. Além disso, 

a taxa de mudança tecnológica não mostra nenhum sinal de abrandamento. A 

tecnologia está levando a grandes mudanças na economia, na nossa forma de nos 

comunicarmos e relacionarmos com os outros, e cada vez mais no modo como 

aprendemos. No entanto, nossas instituições educacionais foram construídas em 

grande parte para outra era, baseadas em uma era industrial, em vez de digital 

(BATES, 2017, p. 49). 

 

Durante o processo metodológico utilizado nessa pesquisa, buscou-se investir em 

grupos de estudo para facilitar a construção dialogada de conceitos e favorecer a 

aprendizagem compartilhada. Além disso, as produções ocorridas após cada bloco no 

estudo de botânica também foram realizadas de forma coletiva, construindo relações de 

reciprocidade e protagonismo entre os estudantes. 
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Em relação ao trabalho coletivo desenvolvido, os estudantes responderam ao 6º 

questionamento, destacando quais foram os benefícios encontrados no estudo em grupo, 

além de comentarem sobre a dinâmica ocorrida no decorrer da pesquisa. As respostas e 

comentários foram condensados e estão apresentados na tabela a seguir. 

 

Tabela 3: Benefícios encontrados no estudo em grupo pelos estudantes. 

Respostas dos estudantes Percentual (%) 

Aprenderam mais e expandiram seus conhecimentos. 46 % 

A interação em grupo favoreceu o estudo.  32 % 

Esclareceram melhor suas dúvidas. 13 % 

Trouxe dinamismo às aulas. 10 % 

Melhorou a organização das aulas. 3 % 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Mediante as respostas dos estudantes, percebe-se que um número significativo 

consideram que os grupos de estudo favoreceu a ocorrência da aprendizagem, expandindo 

o acervo de conhecimentos que já possuíam. Além disso, a interação entre eles foi apontada 

como fator motivador que permitiu a troca de informações e soluções de dúvidas.  

 

Em menor proporção, foi citado o fato das aulas terem se tornado mais dinâmicas e 

organizadas, o que pode ter sido um ponto negativo expressado pelos estudantes, tendo em 

vista que mesmo com a metodologia utilizada, ainda sentiram falta de mais organização nos 

encontros. Pela logística dos encontros, devem ter existido fatores que contribuíram para 

essa avaliação, como a disponibilidades de computadores para uso individual, o estado 

desses recursos e o fato das dificuldades individuais. 

 

 Dessa maneira, em meio a essas relações de interatividade e poucos conflitos, a 

busca pelo conhecimento a partir de metodologias ativas, potencializados pelas tecnologias 

digitais criaram um cenário propício para desenvolver a aprendizagem colaborativa. 

 

 A sétima pergunta do questionário semiestruturado buscava investigar a opinião dos 

alunos sobre quais as contribuições que a utilização de recursos digitais poderia 
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proporcionar para a aprendizagem deles durante as aulas. A síntese das opiniões dos 

estudantes está disponibilizada na tabela 4, citada a seguir. 

 

Tabela 4: Contribuições que a utilização de recursos digitais proporcionou para a 

aprendizagem dos estudantes durante as aulas. 

RESPOSTAS Percentual 

Muita aprendizagem e conhecimento. 40% 

Deixou as aulas mais atrativas e dinâmicas. 19% 

Novas descobertas sobre o assunto estudado. 16% 

Ajudou na resolução de dúvidas. 11% 

Assistir videoaulas e realizar pesquisas sobre o assunto estudado. 8% 

Contribuiu bastante para despertar o interesse nas aulas. 3% 

Contribuiu com que fosse feito bom uso dos meios digitais associados ao estudo. 3% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

De acordo com os comentários dos estudantes, percebi que eles estão conscientes 

dos benefícios trazidos pelo estudo mediado por recursos digitais, o que para eles 

proporcionou muito aprendizado. Nota-se também que alguns consideraram as aulas mais 

atrativas e dinâmicas em comparação a outras que eram convencionalmente ministradas. 

Outros aspectos foram relatados pelos alunos, como as novas descobertas sobre o assunto 

estudado, destacando assim o universo de informações que podem ser encontradas na 

internet, expandindo os horizontes do conhecimento. Além disso, relataram que essa forma 

de estudar despertou o interesse nas aulas e a forma como utilizaram os recursos digitais 

para fins de estudo.   

 

As contribuições apontadas pelos estudantes sobre a utilização de recursos digitais 

nas aulas, retratam os pontos positivos de utilizar tais recursos em uma era dominada pela 

rapidez com que são disseminadas novas informações e que molda gradativamente os 

indivíduos na busca por adequar-se a essas novas demandas.  Para De Sena, Rabelo e 

Escalante (2018) a cultura da inovação tem sido definida como um processo 

multidimensional, incluindo a intenção de ser inovativo que assume um papel de suporte ao 

comportamento inovador de nível operacional e o ambiente para implementar a inovação. 
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5.1. AS CONTRIBUIÇÕES DE METODOLOGIAS ATIVAS COM UTILIZAÇÃO DE 

RECURSOS DIGITAIS NAS AULAS DE BOTÂNICA. 

 

Estudar botânica requer entusiasmo e abstração, torna-se necessário a criação de um 

ambiente de aprendizagem em que se possa inserir estratégias que aproximem o assunto do 

contexto vivenciado pelos estudantes. Assim, as metodologias ativas podem minimizar a 

aversão dos estudantes e educadores a essa temática. 

 

No Brasil, o ensino de botânica há muito tempo já vem trazendo preocupação, sendo 

considerada um tema enfadonho. Katon, Towata e Saito (2013) destacam que a botânica 

permanece como tema subestimado da biologia, com abordagem tradicional e 

descontextualizada, excessivamente teórica, descritiva e pouco relacional, provocando assim, 

baixo interesse e motivação nos estudantes. 

 

A utilização de recursos da internet são apontados como estratégias para dinamizar o 

ensino de conteúdos que necessitam de uma abordagem diferenciada e mais prática. Segundo 

Santos, Dantas e Landim (2017) a utilização das TIC são alternativas para suprir a 

necessidade de recursos didáticos que facilitem a abordagem dos conteúdos de Biologia, 

havendo um crescimento significativo na utilização de sites como ferramenta pedagógica 

com o propósito de interação dos discentes e docentes. Assim, as metodologias traçadas neste 

trabalho buscaram aproximar o objeto de estudo do público alvo através do vasto acervo 

disponível por meio dos recursos digitais, usando para isso, simuladores virtuais, imagens e 

vídeos. 

 

Pela observação do comportamento dos estudantes durante as aulas, verificou-se a 

alternância de sentimentos como, estranheza, curiosidade e entusiasmo. O que proporcionou 

essas expressões seriam em maior parte o fato da metodologia utilizada não ser habitualmente 

comum nos cenários em que as aulas eram corriqueiramente ministradas. 

 

No oitavo questionamento, os alunos puderam avaliar de forma geral as metodologias 

que haviam sido utilizadas durante as aulas de botânica, atribuindo conceitos como, ótimo, 

bom, regular ou ruim. No gráfico a seguir, percebe-se que a aceitação pela metodologia 

adotada foi bastante significativa, tendo em vista que 92% dos estudantes consideraram-na 

ótima e 8% boa. Desse modo, o modelo Flipped Classroom, juntamente com auxílio de 
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recursos digitais pôde ser considerado uma estratégia plausível no processo de ensino e 

aprendizagem, principalmente em conteúdos como botânica, o quais são considerados 

complexos por alguns estudantes. 

 

Gráfico 5- Avaliação pelos estudantes das metodologias utilizadas na pesquisa. 

 

                          Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No que se refere ao uso dessas metodologias buscou-se identificar se os estudantes 

consideraram que a estratégia diferenciada de estudo tinha auxiliado-lhes na aprendizagem. 

Nesse caso, 100% dos estudantes pesquisados afirmaram que isso havia ocorrido. Nos 

encontros presenciais, realmente, percebeu-se uma maior apropriação do que era estudado 

por parte dos estudantes, chegando inclusive a dar suporte a outros que aparentavam ter 

dificuldades. Durante as produções realizadas, também verifiquei uma aproximação 

cautelosa desses jovens com o objeto de estudo, dessa forma, é possível concordar com os 

estudantes que houve mais aprendizado. Esse fato refletiu-se nos resultados bimestrais, os 

quais apresentaram melhoria gradual no desempenho em biologia durante o ano letivo em 

curso. 

 

  Em relação à utilização do blog durante o período de estudo, algumas dificuldades 

foram mencionadas pelos estudantes, como o fato de realizarem o cadastro no mesmo para 

poderem interagir por meio de curtidas ou comentários. Devido ao tempo curto para orientá-

los, optou-se por mobilizar alguns estudantes que possuíam mais familiaridade com blogs 

e já tinham realizado o cadastro para auxiliarem os colegas. Assim, foi possível sanar essa 

dificuldade e possibilitar um melhor aproveitamento dessa interface. 
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  Durante as postagens, havia o cuidado de selecionar estratégias que deixassem a 

página atraente e que proporcionassem mais curiosidade aos estudantes, e assim, 

conseguissem estimulá-los a realmente visualizar os materiais postados para estudos 

prévios. Dessa forma, as cores, imagens e frases escolhidas para essa função eram 

selecionadas com atenção. A figura 14 enfatiza os vídeos de apoio mais visualizados pelos 

estudantes por meio do blog, totalizando 57 visualizações. Na figura 15 mereceu destaque 

a videoaula sobre raízes, produzida por uma das equipes de estudantes. Nessa produção 

ocorreu 21 visualizações. 

 

Figura 14- Página do blog com materiais mais visualizados pelos estudantes. 

 

                Fonte: Recorte do blog. 

 

Figura 15- Videoaula produzida pelos estudantes com mais visualizações. 

 

                 Fonte: Recorte do blog. 
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Apesar das dificuldades enfrentadas na elaboração do blog, o mesmo trouxe 

motivação para a continuidade deste trabalho, por tornar-se um produto da coletividade 

entre eu enquanto professor/pesquisador e alunos. Dessa forma, foi posto em exercício a 

criatividade, a busca conjunta por conhecimentos, evidenciando a importância de trilharmos 

novos caminhos para o processo de ensinar e aprender. 

 

5.2. DIFICULDADES APRESENTADAS PELOS ESTUDANTES EM RELAÇÃO ÀS 

METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO-APRENDIZAGEM  

 

Atualmente, lidar com recursos digitais é algo fascinante e corriqueiro no universo 

dos jovens, porém a utilização dessas tecnologias nem sempre são direcionadas para 

finalidades de aprendizagem, por isso, em momentos de usá-las para esse fim, alguns 

demonstram certas dificuldades, especialmente, por não estarem familiarizados em estudar 

nesses moldes de ensino. A partir desse contexto, no último questionamento, os estudantes 

puderam expor quais foram suas dificuldades mais marcantes em relação à metodologia 

utilizada nas aulas, além de fatores que podem ter interferido direta e indiretamente nessa 

proposta de estudo. Na tabela 5, disponibilizada a seguir estão condensados os relatos dos 

estudantes. 

 

Tabela 5: Dificuldades relatadas pelos estudantes em relação à metodologia das aulas. 

RESPOSTAS (%) 

Dificuldade na pronúncia de algumas palavras não conhecidas (nomenclatura 

vegetal). 

38 % 

Adaptação com a nova forma de aula. 31 % 

Nenhuma dificuldade. 13 % 

Dificuldade para elaboração do primeiro trabalho, pois era preciso saber usar 

algumas ferramentas da internet. 

6% 

Procurar algumas plantas que precisávamos para o trabalho 6% 

Fazer o uso correto desses recursos digitais durante as aulas sem que ocorresse 

um desvio de atenção por assuntos que não estavam relacionados ao conteúdo 

em estudo, como por exemplo, redes sociais. 

6% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Em análise às respostas apresentadas no questionamento em tela, percebeu-se com 

maior enfoque às dificuldades apresentadas pelos alunos em relação a pronúncia de termos 

botânicos utilizados durante as aulas e nas produções, provavelmente, por ser necessário 

que eles tivessem domínio na pronúncia de palavras, geralmente, de ordem latina ou grega. 

 

A segunda dificuldade mais relatada residiu no desconforto frente à mudança 

metodológica implantada nas aulas, possivelmente, devido ao fato dos estudantes já estarem 

habituados ao ensino mediado por aulas expositivas, muito comum na escola em que 

estudam. Dessa forma, o fato de não ter a figura do professor como a única fonte de 

conhecimento deve ter criado conflito e necessidade imediata de adequação à proposta. 

Observou-se também nos relatos, que ocorreu dificuldade no início da pesquisa por não 

terem tanto contato com algumas ferramentas da internet. Por fim, um fato curioso, porém, 

previsível, relatado por 6% dos alunos foi o fato de mencionarem que existiu certa 

dificuldade em manter a concentração quando utilizavam seus dispositivos digitais, tendo 

em vista que sentiam-se tendenciosos a acessarem outras páginas, como as redes sociais.  

Nesse sentido: 

 

[...]  é notório que os professores estão tendo problemas no que se refere à 

introdução das redes sociais digitais no cotidiano dos alunos. A formação inicial 

do docente não atende a essas necessidades, o que é um desafio, como resultados 

surgem profissionais despreparados para a prática. (SANTOS e SANTOS 2014, 

p. 322). 

 

 

 Apesar do uso frequente das redes sociais por indivíduos de diversas idades, através 

de dispositivos digitais, na escola, ainda existem desafios e obstáculos para aceita esse tipo 

de prática, a qual pode ser vista para muitos docentes como um fator negativo por provocar 

dispersão dos estudantes durante as aulas. Mesmo assim, é possível que através de uma 

orientação adequada, estes recursos possam ser utilizados com eficiência para favorecer a 

aprendizagem. 

 

5.3. EVOLUÇÃO NA APRENDIZAGEM DA TURMA NO DECORRER DA PESQUISA. 

 

Após a análise de dados qualitativos oriundos da pesquisa em destaque, optou-se por 

averiguar o nível de compreensão dos estudantes em relação ao domínio de conhecimentos 
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estudados em botânica, buscando evidenciar se havia ocorrido evolução na aprendizagem 

dos mesmos após a mudança metodológica implantada a partir do segundo bimestre, 

período no qual, iniciou-se às aulas utilizando a proposta de sala de aula invertida. 

 

Devido às demandas institucionais e regras pertinentes ao regimento da escola onde 

se desenvolveu a pesquisa, a turma pesquisada foi avaliada juntamente com as outras 13 

turmas mediante as decisões coletivas do ano letivo corrente. Na ocasião, os 100% (10,0) 

dos pontos disponíveis no processo avaliativo bimestral foram distribuídos em 60% (6,0) 

através de prova escrita, 20% (2,0) de trabalhos e 20% (2,0) atribuídos a participação. A 

média mínima de aprovação na instituição é 60% (6,0). Dessa forma, buscando adaptar a 

proposta metodológica desta pesquisa ao processo avaliativo institucional, as produções dos 

estudantes corresponderam aos 20% da nota, a participação nos momentos presenciais em 

grupos de discussões e de interação nas aulas corresponderam aos 20% e, por fim, a prova 

escrita permaneceu com o valor de 60% do total. 

  

  No primeiro bimestre de 2018, antes do início desta pesquisa, o conteúdo foi 

trabalhado mediante à metodologia comumente utilizada, tendo por base aulas expositivas 

e dialogadas sobre os conteúdos trabalhados, resolução de questões comentadas referentes 

ao tema em sala e exercícios de fixação, os quais eram marcados paras os alunos realizarem 

em casa após leitura do capítulo trabalhado em sala. Na aula seguinte, as atividades eram 

registradas e corrigidas de forma dialogada.  

  

Seguindo a proposta avaliativa da escola, os conteúdos trabalhados que antecederam 

as aulas de botânica, iniciaram-se com o estudo da classificação biológica e dos seres mais 

simples: vírus, bactérias, protistas e fungos. Ao término do bimestre em questão, os alunos 

realizaram a última fase do processo avaliativo por meio de prova escrita. 

 

No segundo bimestre, a tessitura deste estudo aqui exposto, iniciou-se com o estudo 

de botânica, nos moldes já mencionados na metodologia desta pesquisa. Após a conclusão 

dos períodos mencionados, foi possível verificar se houve mais aprendizado utilizando 

recursos digitais com o modelo sala de aula invertida. Essa comparação pôde ser realizada 

analisando os dados relativos a aprovação da turma nos quatro bimestres. Apresentamos no 

gráfico a seguir a verificação dos rendimentos de aprovação da turma pesquisada em 

biologia nos quatro bimestres de 2018. 
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Gráfico 6- Resultado de aprovação da turma em biologia no ano letivo de 2018. 

 

   Fonte: Dados da E.E.M.Virgílio Correia Lima. 

 

 Diante dos dados apresentados no gráfico, observa-se que no primeiro bimestre, 

antes da utilização da metodologia defendida neste trabalho, houve um número de 

reprovação superior a aprovação, tendo apenas cerca de 42% dos estudantes aprovados e 

58% reprovados em biologia. Porém, a partir do segundo período, verifica-se uma evolução 

significativa no desempenho dos estudantes, apresentando em torno de 65% de estudantes 

aprovados e apenas 35% com notas inferiores à média mínima da escola. Esse fato leva a 

reflexão sobre os possíveis benefícios advindos da forma como as aulas foram 

desenvolvidas, tendo por base o modelo Flipedd Classroom por meio de tecnologias 

digitais. É possível que a mudança metodológica tenha conseguido influenciado 

significativamente os estudantes para apropriação do assunto estudado, proporcionando 

mais domínio e memorização de conhecimentos botânicos. No terceiro bimestre, a média 

de aprovação reduziu um pouco em comparação com o período anterior, mas o quantitativo 

de aprovados (aproximadamente 59%) permaneceu superior ao de reprovados (cerca de 

31%).  O quarto e último período, o qual ocorreram as produções de videoaulas, superou os 

outros bimestres em aprovação, tendo em torno de 96% dos estudantes aprovados em 

biologia e apenas 4% abaixo da média.  

 

 A expectativa de melhoria ou decréscimo nos resultados da turma foram reflexões 

frequentes durante o estudo. A mudança metodológica era um desafio, poderia ter trazido 
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mais desconforto do que benefícios devido aos estudantes estarem habituados a outras 

estratégias de ensino, durante longos períodos em sua vida escolar. Esse fato confirmou-se 

parcialmente no início deste trabalho, de acordo com os relatos dos estudantes. Mas houve 

envolvimento gradual deles com a proposta de ensino, fortalecido pela riqueza de 

possibilidades oriundas do vasto acervo disponível por meio dos recursos digitais em 

associação com metodologias ativas. Assim, os resultados de aprovação bimestral e a 

significativa motivação dos jovens pesquisados com o estudo de botânica comprovaram que 

ocorreu ensino e aprendizagem significativa para todos os indivíduos. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de ensino e aprendizagem depende da mediação do professor com foco 

no aluno, ambos estão inseridos num contexto de mudanças no meio social e, 

consequentemente, na escola. Assim, é pertinente considerar que as modificações são 

promovidas pelo rápido avanço das tecnologias digitais em todos os espaços, seja no 

ambiente urbano ou rural. Nesse contexto, a forma como a escola flexibiliza e atualiza sua 

forma de lidar com o conhecimento é fundamental para proporcionar aos estudantes um 

ambiente fecundo de aprendizagem. 

 

A relação do estudante com o conhecimento por meio de processos criativos, 

motivadores e descontraídos favorece o prazer em estudar e aprender, criando ambientes de 

aprendizagem significativa. Dessa forma, evita-se o comodismo, o desânimo e desinteresse 

em estudar. 

 

A aceitação de um ensino estático não preenche as lacunas existentes em uma 

sociedade conduzida por avanços tecnológicos que moldam constantemente as relações entre 

os indivíduos e a forma como lidam com o conhecimento. É notável que alguns fatores 

socioeconômicos interfiram na forma como essas tecnologias são disponibilizadas em todos 

os setores sociais, mas é inegável a sua expansão gradativa em todas as classes sociais. 

 

Em relação a utilização de metodologias ativas em escolas brasileiras, ainda existem 

dilemas a serem superados. Diferentemente de instituições norte-americanas, onde essas 

metodologias já foram utilizadas com frequência, no Brasil, o cenário social e político 
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refletem direta e indiretamente no meio educacional, dificultando a implantação e incentivo 

dessas estratégias na escola. Além disso, é necessário que ocorram mudanças na formação de 

professores buscando conscientizá-los e chamá-los ao compromisso. 

 

Aos educadores, existe uma tarefa complexa de lidar com um público cada vez mais 

conectado, que tornaram as mídias digitais caminhos de comunicação, de descontração e 

aprendizagem em tempo real. Isso mostra que, embora existam entraves, a escola não pode 

ficar à margem dos avanços tecnológicos, cabendo às instituições e seus educadores 

buscarem caminhos para adequar o processo de ensino aprendizagem a essa dinâmica. 

 

O ensino híbrido, defendido por alguns autores reforça a necessidade de buscar novas 

alternativas para mediar o processo de ensino aprendizagem e traz possibilidades de 

atualização das metodologias utilizadas pelo professor em sala de aula, não se admitindo mais 

a forma como ocorre a aprendizagem em pleno século XXI.  

 

A metodologia ativa configurada baseada no modelo sala de aula invertida, mostra 

adequar-se a esse contexto atual de mudanças vivenciados nos espaços de aprendizagem. Por 

intermédio dessa estratégia, já defendida e utilizada por alguns pesquisadores, os estudantes 

começam a perceber que o conhecimento não mais se restringe ao ambiente escolar em livros 

didáticos ou materiais do professor, ele também está em posse dos alunos, só precisam ser 

direcionados adequadamente para potencializarem seus estudos. 

 

Verificou-se nessa pesquisa, realizada com base nos pressupostos da sala de aula 

invertida, que os estudantes sentiram-se mais estimuladas a serem protagonistas de seu 

conhecimento. Sendo capazes de aprender, utilizando o acervo tecnológico que tinham 

disponibilidade, desmistificando a ideia que só aprendem quando são ensinados.  

 

Em observação ao envolvimento dos alunos com os conteúdos nessa logística, 

identificou-se um espaço de aula mais prazeroso, o que pode ter contribuído para a ocorrência 

da aprendizagem. Percebeu-se também que a estratégia de ensino utilizada proporcionou aos 

estudantes mais estímulo e criatividade, além de fortalecer a aprendizagem colaborativa, fato 

defendido nos pressupostos de metodologias ativas. 
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Por meio do questionário, foi possível identificar que mesmo em posse de recursos 

digitais e tendo facilidade de acesso, ocorreu um choque para os estudantes devido a mudança 

metodológica, pelo fato de serem habituados a estudar de forma convencional no ambiente 

escolar. Porém, a aceitação da proposta de sala de aula invertida foi significativa, trazendo 

satisfação, mais curiosidade, interação e domínio dos assuntos estudados. 

 

Por fim, considerou-se que a sala de aula invertida potencializada por dispositivos 

digitais, por seu caráter desafiador, motivacional e construtivo, pode ser utilizada como 

proposta pedagógica relevante a ser inserida no planejamento disciplinar, constituindo-se em 

um instrumento eficiente para o trabalho curricular, pois propiciou nesta pesquisa um método 

motivador e dinâmico de aprendizagem. 

 

No decorrer desta investigação, além de alcançar os objetivos almejados, esse 

trabalho trouxe relevantes contribuições para minha auto-formação, proporcionando reflexão 

e ressignificação constante acerca da minha prática como professor-pesquisador, 

fortalecendo o desejo de continuar buscando estratégias que favoreçam a ocorrência de uma 

aprendizagem significativa e compartilhar minhas vivências com outros educadores.  
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 01 

TEMA: Introdução à botânica. 

IDENTIFICAÇÃO 

● Público Alvo: Alunos do 3º ano do ensino médio. 

● Duração: 04 semanas. 

●  Duração dos encontros presenciais:  2 h/aulas de 50 minutos. 

OBJETIVO GERAL 

·         Conhecer as características básicas do reino vegetal, assim como as diferenças 

evolutivas entre os quatro grupos de plantas (briófitas, pteridófitas, gimnospermas e 

angiospermas). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Compreender como os vegetais surgiram no planeta e evoluíram; 

● Identificar que aquisições evolutivas diferenciam os grupos vegetais; 

● Reconhecer a diferença entre os ciclos reprodutivos dos diferentes agrupamentos de 

plantas. 

● Entender a importância das plantas para o equilíbrio do planeta. 

● Exercitar a capacidade de memorização de conteúdos estudados e criar materiais de 

estudo relacionados a esses conhecimentos. 

·  

CONTEÚDOS 

● Briófitas; 

● Pteridófitas; 

● Gimnospermas; 

● Angiospermas; 

● Ciclos reprodutivos das plantas. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

1ª etapa (duração: duas semanas) 

● Estudo prévio em casa através do blog e outras páginas como, o website planetabio 

e youtube; 

● Estudo compartilhado em grupos no laboratório de informática da escola com 

intervenção do professor. 
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2ª etapa (duração: duas semanas) 

● Após o estudo teórico prévio e compartilhado, cada grupo se responsabiliza por 

sintetizar o conteúdo estudado através de um vídeo com apresentação de slide 

narrada. 

● No último encontro presencial, as produções são apreciadas na sala por todos e o 

professor e estudantes poderão dialogar sobre os materiais apresentados; 

● Após avaliação do professor os vídeos são postados no blog botânica interativa para 

servir como repositório e material de apoio. 

 

RECURSOS 

● Smartphones; 

● Computadores; 

● Tablets. 

 

AVALIAÇÃO 

● Envolvimento dos alunos durante o estudo prévio e presencial; 

● Participação nas conversações; 

● Produções dos materiais formativos elaborados pelas equipes. 

 

PRODUTO FINAL 

Vídeos em forma de slide show referentes aos grupos vegetais (briófitas, pteridófitas, 

gimnospermas, angiospermas e seus respectivos ciclos de reprodução. 

 

REFERÊNCIAS 

BLOG BOTÂNICA INTERATIVA. Disponível em: 

https://jwalberalves84.wixsite.com/meusitebotanica2018/blog/ acesso em: 07/06/2019. 

PLANETABIO: Biodiversidade 2. Página inicial. Disponível em: < 

http://www.planetabio.com/planetabio.html >  Acesso em: 07/06/ 2019. 

 

 

 

 

 

https://jwalberalves84.wixsite.com/meusitebotanica2018/blog/
http://www.planetabio.com/planetabio.html
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 02 

TEMA: Histologia vegetal (tecidos vegetais e características). 

 

IDENTIFICAÇÃO 

● Público Alvo: Alunos do 3º ano do ensino médio. 

● Duração: 04 semanas. 

●  Duração dos encontros presenciais:  2 h/aulas de 50 minutos. 

OBJETIVO GERAL 

·         Conhecer os principais tipos de tecidos vegetais e suas funções básicas para a estrutura 

vegetal. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar a localização de cada tecido vegetal no corpo da planta; 

● Diferenciar tecidos relacionados com o crescimento vegetal, revestimento e 

proteção, condução, sustentação e preenchimento; 

● Exercitar a capacidade de sintetizar conhecimentos através da produção de mapas 

conceituais. ·  

CONTEÚDOS 

● Tecidos meristemáticos; 

● Tecidos de revestimento e proteção; 

● Tecidos de preenchimento; 

● Tecidos de sustentação; 

● Tecidos de condução. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

1ª etapa (duração: duas semanas) 

● Estudo prévio em casa através do blog e outras páginas como, o website planetabio 

e youtube; 

● Estudo compartilhado em grupos no laboratório de informática da escola com 

intervenção do professor; 

 

2ª etapa (duração: duas semanas) 

● Após o estudo teórico prévio e compartilhado, as equipes se reúnem para realizar 

uma síntese do tipo de tecido estudado, e em seguida, cada grupo produz um mapa 



 

76 

 

conceitual enfocando termos específicos de cada tecido, suas características e 

curiosidades; 

● Em encontro presencial, cada equipe realiza a apresentação de seu conteúdo através 

dos mapas produzidos anteriormente. O professor realiza os registros fotográficos 

desse momento com auxílio de outros estudantes e media os momentos de diálogos 

entre os grupos, além de tirar dúvidas e lançar sugestões sobre os temas 

apresentados; 

● Após a avaliação do professor, os registros são disponibilizados no blog botânica 

interativa para servir como repositório e material de apoio. 

RECURSOS 

● Smartphones; 

● Computadores; 

● Tablets; 

● Cartazes; 

● Canetinhas coloridas; 

● Régua; 

● Borracha; 

● Lápis grafite; 

● Outros materiais de preferência dos grupos. 

AVALIAÇÃO 

● Envolvimento dos alunos durante o estudo prévio e presencial; 

● Participação nas conversações; 

● Produções dos materiais formativos elaborados pelas equipes. 

PRODUTO FINAL 

Mapas conceituais sintetizando informações sobre os tipos de tecidos vegetais. 

REFERÊNCIAS 

BLOG BOTÂNICA INTERATIVA. Disponível em: 

https://jwalberalves84.wixsite.com/meusitebotanica2018/blog/ acesso em: 07/06/2019. 

PLANETABIO: Biodiversidade 2. Página inicial. Disponível em: < 

http://www.planetabio.com/planetabio.html > Acesso em: 07/06/ 2019. 

 

 

 

https://jwalberalves84.wixsite.com/meusitebotanica2018/blog/
http://www.planetabio.com/planetabio.html
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 03 

TEMA: Morfologia e fisiologia vegetal 

IDENTIFICAÇÃO 

● Público Alvo: Alunos do 3º ano do ensino médio. 

● Duração: 04 semanas. 

● Duração dos encontros presenciais:  2 h/aulas de 50 minutos. 

OBJETIVO GERAL 

·        Conhecer a diversidade morfológica dos vegetais e seus principais mecanismos 

fisiológicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar as peculiaridades morfológicas da estrutura vegetal; 

● Reconhecer características e funções dos órgão vegetais; 

● Compreender mecanismos fisiológicos de transporte de seiva, nutrição e ações dos 

fitormônios no comportamento vegetal; 

● Aguçar a relação dos alunos com os conteúdos estudados de maneira diferenciada 

através da produção audiovisual. 

CONTEÚDOS 

● Anatomia e morfologia da raiz, caule, folha, flor e fruto; 

● Mecanismos de transporte de seiva bruta e elaborada; 

● Fitormônios. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

1ª etapa (duração: duas semanas) 

● Estudo prévio em casa através do blog e outras páginas como, o website planetabio 

e youtube; 

● Estudo compartilhado em grupos no laboratório de informática da escola com 

intervenção do professor. 

 

2ª etapa (duração: duas semanas) 

● Após o estudo teórico prévio e compartilhado, as equipes se reúnem em contra turno 

para elaborarem o roteiro das produções audiovisuais.  
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● Em encontros presenciais, o professor orienta e dá sugestões para o andamento das 

produções; 

● Em sequência aos ajustes, as equipes realizam as filmagens, gravações e edições; 

● Para finalizar o trabalho, a turma se reúne com o professor em duas aulas presenciais 

para apreciarem as produções audiovisuais. Em seguida, a turma pode dialogar com 

o professor sobre o contexto e estrutura dos materiais; 

● Após a avaliação do professor, os registros são disponibilizados no blog botânica 

interativa para servir como repositório e material de apoio para estudo. 

RECURSOS 

● Smartphones; 

● Computadores; 

● Tablets; 

● Caixas de áudio; 

● Outros materiais de preferência dos grupos. 

AVALIAÇÃO 

● Envolvimento dos alunos durante o estudo prévio e presencial; 

● Participação nas conversações; 

● Produções dos materiais formativos elaborados pelos grupos. 

PRODUTO FINAL 

Videoaulas sobre morfologia e fisiologia vegetal. 

REFERÊNCIAS 

BLOG BOTÂNICA INTERATIVA. Disponível em: 

https://jwalberalves84.wixsite.com/meusitebotanica2018/blog/ acesso em: 07/06/2019. 

PLANETABIO: Biodiversidade 2. Página inicial. Disponível em: < 

http://www.planetabio.com/planetabio.html > Acesso em: 07/06/ 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jwalberalves84.wixsite.com/meusitebotanica2018/blog/
http://www.planetabio.com/planetabio.html
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QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO COM O ROTEIRO DE PERGUNTAS 

PARA OS ESTUDANTES 

1- Você possui acesso a recursos digitais? 

(     ) sim (      ) não 

 

2- Se respondeu sim na pergunta acima, cite qual destes recursos você 

utiliza com mais frequência? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

3- Marque as opções que identificam as atividades em que você faz uso 

da internet em computadores ou outros recursos digitais. 

(     ) acessar as redes sociais 

(     ) trabalhos escolares 

(      )Jogos/Programas Didáticos. 

 (      ) jogos de diversão 

(       ) outros ___________________ 

4-  Você faz uso destes recursos para auxiliar em seus estudos? Se a 

resposta for sim, cite quais são os mais utilizados com essa 

finalidade. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

5- Na sua opinião, as tecnologias digitais influenciam na vida das 

pessoas? 

(     ) sim (      ) não 

6- Para você, quais foram os benefícios encontrados no estudo em 

grupos? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

7- Em sua opinião quais as contribuições que a utilização de recursos 

digitais nas aulas podem proporcionar para a sua aprendizagem? 



 

80 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8- Como você avalia as metodologias utilizadas no decorrer desse 

trabalho? 

(     ) ruim 

(     ) regular 

(      ) bom 

(      ) ótimo 

9- Você acha que essa estratégia de estudo lhe auxiliou em sua 

aprendizagem? 

(     ) sim (    ) não (      ) parcialmente 

10- Quais foram suas dificuldades em relação à metodologia utilizada 

nessa pesquisa? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

Campus Mossoró – RN 

Curso de mestrado profissional em biologia – (PROFBIO) 

 

 TERMO ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Declaro que estou ciente e concordo em participar do estudo “O ensino-

aprendizagem de biologia a partir de metodologias ativas com o uso de tecnologias 

digitais.”, orientado pelo(a) Prof (a). Dra. Mayra Rodrigues Fernandes Ribeiro. Declaro 

que fui devidamente esclarecido quanto ao objetivo geral: “Identificar as contribuições de 

metodologias ativas associadas às tecnologias digitais como potência para o ensino-

aprendizagem de biologia” e quanto aos objetivos específicos: verificar como as 

metodologias ativas podem ser inseridas no contexto da sociedade digital; conhecer quais 

metodologias ativas são consideradas relevantes quando associadas ao uso das tecnologias 

digitais, proporcionando uma aprendizagem significativa; avaliar as potencialidades do uso 

de recursos tecnológicos na compreensão dos conteúdos de biologia. Quanto aos 

procedimentos aos quais serei submetido: estudo compartilhado em grupos de discussões, 

produção de materiais audiovisuais, resolução de questionários semiestruturados 

relacionados a temática estudada e toda a logística da pesquisa, cujo as informações 

coletadas serão organizadas em banco de dados em programa estatístico e analisadas a partir 

de técnicas de estatística com a utilização de formulários do Google drive e Microsoft Excel.  

E dos possíveis riscos de ordem emocional (constrangimento/vergonha de a sua vida ser 

exposta) que possam advir de tal participação e que serão minimizados mediante: Garantia 

do anonimato/privacidade do participante na pesquisa, onde não será preciso colocar o 

nome do mesmo; Para manter o sigilo e o respeito aos participantes da pesquisa, os mesmos 

responderão os questionários online através do blog, de forma confortável, no ambiente que 

considerarem mais conveniente; assim, haverá sigilo das informações por ocasião da 

publicação dos resultados, visto que não será divulgado dado que identifique o participante; 

Garantia que o participante se sinta à vontade para responder aos questionários e Anuência 

das diretoras das Instituições de ensino para a realização da pesquisa. Dessa forma, 

concordo em participar voluntariamente da pesquisa e autorizo sua publicação. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Aluno 

 

Mossoró – RN,06/04/2018 

Aluno Pesquisador- Aluno do Mestrado Profissional em biologia- PROFBIO, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/RN, Campus Mossoró, no endereço 

Campus Universitário Central, Rua Professor Antônio Campos, s/n, BR 110, km 48, Bairro 

Costa e Silva - Mossoró/RN | 59600-000. Tel. (84) 3315-2145. 

 

Profª Drª Mayra (Orientador da Pesquisa – Pesquisadora Responsável) - Curso de 

Mestrado Profissional em Biologia, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/RN, 

Campus Mossoró, no endereço Campus Universitário Central, Rua Professor Antônio 

Campos, s/n, BR 110, km 48, Bairro Costa e Silva - Mossoró/RN | 59600-000. Tel. (84) 

3315-2145. 
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Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN)  
Campus Universitário Central - Centro de Convivência. BR 110, KM 48  Rua: Prof. Antonio 

Campos, S/N, Costa e Silva.Tel: (84) 3312-7032.  e-mail: cep@uern.br    /   CEP 59.610-

090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 

 

 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

Campus Mossoró – RN 

Curso de mestrado profissional em biologia – (PROFBIO) 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa “O ensino-aprendizagem de 

biologia a partir de metodologias ativas com o uso das tecnologias digitais.” coordenada 

pelo (a) Profª Drª Mayra Rodrigues Fernandes Ribeiro e que segue as recomendações 

das resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Caso decida aceitar o convite, seu/ sua filho (a) será submetido ao seguinte 

procedimento: estudo compartilhado em grupos de discussões, produção de materiais 

audiovisuais, resolução de questionários semiestruturados relacionados a temática estudada 

e logística da pesquisa, cuja responsabilidade de aplicação é de José Walber Alves Carneiro, 

mestrando no curso do Campus Central de Mossoró no “Mestrado Profissional em Biologia- 

PROFBIO”, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. As informações coletadas 

serão organizadas em banco de dados em programa estatístico e analisadas a partir de 

técnicas de estatística descritiva e inferencial. 

Essa pesquisa tem como objetivo geral: “Identificar as contribuições de 

metodologias ativas associadas às tecnologias digitais como potencial para o ensino-

aprendizagem da biologia.” E como objetivos específicos: Verificar como as metodologias 

ativas podem ser inseridas no contexto da sociedade digital; Conhecer quais metodologias 

ativas são consideradas relevantes quando associadas ao uso das tecnologias digitais, 

proporcionando uma aprendizagem significativa; Avaliar as potencialidades do uso de 

recursos tecnológicos na compreensão dos conteúdos de biologia. 

O benefício desta pesquisa é a possibilidade de construir e demostrar alternativas 

inovadoras que proporcionem aprendizagem significativa no ensino de biologia através de 

tecnologias digitais. 

Os riscos mínimos que o participante da pesquisa estará exposto são de 

constrangimento ao responder os questionários. Esses riscos serão minimizados mediante: 

Garantia do anonimato/privacidade do participante na pesquisa, onde não será preciso 

colocar o nome do mesmo; Para manter o sigilo e o respeito ao participante da pesquisa, 

apenas o discente José Walber Alves Carneiro aplicará o questionário e juntamente com o 

pesquisador responsável poderão manusear e guardar os questionários; Sigilo das 

informações por ocasião da publicação dos resultados, visto que não será divulgado dado 

que identifique o participante; Garantia que o participante se sinta a vontade para responder 

aos questionários e Anuência das Instituições de ensino para a realização da pesquisa. 

Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em CD-ROM e caixa 

arquivo, guardada por no mínimo cinco anos sob a responsabilidade do pesquisador 

responsável (orientador) no Departamento de Ciências Biológicas, a fim de garantir a 

confidencialidade, a privacidade e a segurança das informações coletadas, e a divulgação 

dos resultados será feita de forma a não identificar os participantes e o responsável. 

 

Você ficará com uma via original deste TCLE e toda a dúvida que você tiver a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para o pesquisador e mestrando José 
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Walber Alves Carneiro, no endereço Rua José Braga Falcão, Nº 445, Bairro: centro- 

Pereiro/CE | 63.460000. Tel. (88) 998047042. Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa 

poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) -Campus 

Universitário Central - Centro de Convivência. BR 110, KM 48  Rua: Prof. Antonio 

Campos, S/N, Costa e Silva.Tel: (84) 3312-7032. e-mail: cep@uern.br    /   CEP 59.610-

090. 

Se para o participante houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua 

participação nesse estudo, é garantido o direito a indenização (Res. 466/12 II.7) – cobertura 

material para reparar danos – e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – compensação 

material, exclusivamente de despesas do participante e seus acompanhantes, quando 

necessário, tais como transporte e alimentação – sob a responsabilidade do 

(a)pesquisador(a) Mayra Fernandes Ribeiro. 

Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os dados 

coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos científicos e 

publicados em revistas nacionais ou internacionais. O pesquisador estará à disposição para 

qualquer esclarecimento durante todo o processo de desenvolvimento deste estudo. Após 

todas essas informações, agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração.  

 

Consentimento Livre 
Concordo em participar desta pesquisa “O ensino-aprendizagem de biologia a 

partir de metodologias ativas com o uso das tecnologias digitais.” Declarando, para os 

devidos fins, que fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, aos 

procedimentos aos quais meu/ minha filho (a) será submetido (a) e dos possíveis riscos que 

possam advir de tal participação. Foram garantidos a mim esclarecimentos que venham a 

solicitar durante a pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer momento, 

sem que minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa ou a minha 

família. Autorizo assim, a publicação dos dados da pesquisa, a qual me garante o anonimato 

e o sigilo dos dados referentes à minha identificação. 

 

Cidade, Mossoró/_______/2018.  

 

__________________________________________ 

                 Assinatura do Pesquisador  

 

___________________________________________ 

                Assinatura do Participante 

Aluno pesquisador (José Walber Alves Carneiro) - Aluno do Mestrado Profissional em 

biologia- PROFBIO, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/RN, Campus 

Mossoró, no endereço Campus Universitário Central, Rua Professor Antônio Campos, s/n, 

BR 110, km 48, Bairro Costa e Silva - Mossoró/RN | 59600-000. Tel. (84) 3315-2145. 

 

Profª Drª Mayra (Orientador da Pesquisa – Pesquisadora Responsável) - Curso de 

Mestrado Profissional em Biologia, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/RN, 

Campus Mossoró, no endereço Campus Universitário Central, Rua Professor Antônio 

Campos, s/n, BR 110, km 48, Bairro Costa e Silva - Mossoró/RN | 59600-000. Tel. (84) 

3315-2145. 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) -Campus Universitário Central - Centro de 

Convivência. BR 110, KM 48  Rua: Prof. Antonio Campos, S/N, Costa e Silva.Tel: (84) 

3312-7032. e-mail: cep@uern.br / CEP 59.610-090.                                                                                 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

 

 

 

Eu ___________________________________depois de conhecer e entender os 

objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem 

como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem, especificados no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do 

presente termo, os pesquisadores Mayra Fernandes Ribeiro e José Walber Alves 

Carneiro do projeto de pesquisa intitulado “O ENSINO-APRENDIZAGEM DE 

BIOLOGIA A PARTIR DE METODOLOGIAS ATIVAS COM O USO DAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS.” a realizar captação de imagens que se façam 

necessárias sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas imagens (suas respectivas cópias) 

para fins científicos e de estudos (livros, artigos, monografias, TCC’s, dissertações 

ou teses, além de slides e transparências), em favor dos pesquisadores da 

pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que 

resguardam os direitos das crianças e adolescentes (ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), 

dos idosos (Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 

3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

 

Mossoró - RN, __ de ______ de 2018 

 

 

________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

____________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMPRESSÃO 

DATILOSCÓPICA 


