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 Estratégias utilizadas pelos docentes têm trazido relevantes resultados à 

educação brasileira, dentre elas, as aulas de campo se revelam eficientes para trabalhar 

questões relacionadas à Ecologia e à Educação ambiental. Constituem-se também em fortes 

aliadas na construção de uma postura investigativa e participativa por parte dos discentes. 

Dada as dificuldades vivenciadas pelas instituições públicas em viabilizar a logística 

necessária às aulas de campo, e ainda embasado no fato do Estado do Rio de Janeiro ser um 

laboratório vivo a céu aberto para estudo das questões ambientais, inclusive através dos seus 

Pontos Turísticos, esse trabalho, explorou a vivência adquirida em alguns desses locais que se 

tornaram âncoras e coadjuvantes no processo ensino/aprendizagem. Utilizou-se para tal 

aproximação a plataforma Instagram uma vez que os alunos estão em conexão constante com 

as redes sociais, por isso conhecidos como Geração Z e, que clamam por estratégias ainda 

mais inovadoras e atuais com o uso da tecnologia no ambiente escolar. O objetivo desta 

pesquisa foi criar uma ferramenta de trabalho, no modelo de um Guia Virtual, utilizando uma 

mídia aliada à pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro, para através do diálogo, suscitar 

nos alunos reflexões e investigações no âmbito de conteúdos de ecologia e educação 

ambiental. Para implementar o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), foi 

aberto um perfil chamado “biotourrj” na Rede social Instagram no formato de um Guia 

Virtual no qual foram feitas postagens sobre o Ponto Turístico Pão de Açúcar com 

informações, dicas, enquetes, perguntas e chamadas para pesquisa, utilizando as ferramentas 

disponíveis na plataforma para trabalhar com fotos, stories e vídeos, e, propiciar dessa forma a 
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interação entre os discentes e entre esses e o professor através dessa mídia social. A conta tem 

caráter privado, o público alvo foram 83 alunos do 2º ano do Ensino Médio e do Módulo II do 

EJA.  Os resultados indicaram a Rede Social Instagram como um excelente coadjuvante para 

incentivar, estimular e efetivar a participação dos alunos no processo ensino/aprendizagem. 

As atividades e comentários realizados, tal como os questionamentos redirecionados, 

mostraram a apropriação de vocábulos específicos na área de ecologia e a ampliação de 

conhecimentos correlatos, denotando ações investigativas, fato evidenciado pelo nível de 

conhecimento dos comentários e respostas. Concluiu-se que o aluno se sente bastante 

confortável no ciberespaço, o que pode trazer ganhos significativos ao processo, 

transformando-o em uma extensão do ambiente educacional. Também, acarreta uma maneira 

mais aprazível, leve e natural de transmitir conteúdos necessários ao desenvolvimento 

acadêmico e social do indivíduo. Assim apresentamos o uso da Rede social Instagram, aliada 

a um cenário emblemático da cidade do Rio de Janeiro, comum aos alunos, como uma 

possibilidade de trabalhar conteúdos, reflexões e investigações até então só possíveis em aulas 

práticas de campo.  

 

 

Palavras-chave: Instagram, Uso de TIC na educação, Pontos Turísticos, Espaços não 

convencionais de aprendizagem, Aprendizagem significativa. 
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Strategies used by teachers have brought relevant results to Brazilian education, 

among them, the field classes are efficient to work on issues related to Ecology and 

Environmental Education. They are also a strong ally in the construction of an investigative 

and participatory students’ attitude. Given the difficulties experienced by public institutions in 

providing the necessary logistics for field lessons, and based on the fact that the State of Rio 

de Janeiro is a living laboratory open to study environmental issues, including through its 

Tourist Points, this work , explored the experience acquired in some of those places that can 

became anchors and supporting teaching / learning process. The Instagram platform has been 

used for such approach since the students are in constant connection with the social networks, 

therefore known as Generation Z, and in this sense, they have called for even more innovative 

and current strategies with the use of technology in the school environment. The objective of 

this work was to create a pedagogic tool a Virtual Guide, using Instagram Social Network 

allied to the some Rio de Janeiro touristic points, through the dialogue, to raise in the students 

reflections and investigations in the scope of ecology and environmental education. To 

implement the use of  TIC, a profile called "biotourrj" was created on the Instagram, in the 

format of a Virtual Guide in which posts were made about the Pão de Açúcar with 
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information, tips, polls, questions and calls for research, using the tools available on the 

platform to work with photos, stories and videos, and thus provide the interaction among 

students and them with the teacher. The account is private, the target audience was 83 

students of the second year of high school and Module II of the EJA. The results indicated the 

Instagram Social Network as an excellent coadjutant to encourage student participation in the 

teaching / learning process. The activities and comments done, as well as the redirected 

questions, showed the appropriation of specific words in the area of ecology and the 

expansion of related knowledge, denoting investigative actions, fact highlighted by the level 

of knowledge of comments and responses. In conclusion, the student feels very comfortable in 

cyberspace, transforming it into an extension of the educational environment which can bring 

significant gains to the learning process. Also, it entails a more pleasant, light and natural way 

of transmitting the necessary contents to the academic and social development of the 

individual. Thus, we present in this work the use of the Instagram social network used, 

together with an emblematic scenario of the city of Rio de Janeiro, common to students, as a 

possibility to promote reflections and investigations hitherto only possible in practical field 

lessons. 

 

Key words: Instagram, use of TIC, Landmarks, Unconventional learning spaces, Significant 

learning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O exercício de aprendizagem pela aquisição aleatória de conhecimentos via técnicas 

de repetição e memorização, é caracterizada por Ausubel, (2003) como Aprendizagem 

Mecânica, por não se relacionar de forma clara e lógica com nenhuma ideia pré-existente na 

estrutura cognitiva do indivíduo, segundo o autor, não há garantias de longevidade da 

referência então processada. Nesse sentido, ao acessar uma nova informação e essa interagir 

com algum aspecto relevante da estrutura cognitiva do aluno, a construção dessas novas ideias 

se relacionará de forma não arbitrária e substantiva com aquelas já existentes, resultando de 

maneira decorrente em uma Aprendizagem Significativa e diferenciada. Segundo Ausubel, 

(2003), o aspecto relevante desse processo, assim denominado de “subsunçor”, está definido 

como “pontos de ancoragem” cujo ordenamento permite que a informação seja incluída à 

estrutura cognitiva do sujeito, permitindo a esse aprendiz atribuir-lhe significado 

interpretativo. Neste sentido, é preciso estruturar a aula de forma a ajudar o aluno a construir 

significado sobre o que ele está aprendendo, e, ao invés de lhe apresentar o conceito pronto, 

deve-se apresentar o conteúdo de forma que o educando assuma o protagonismo na 

construção do conceito, mantendo o cérebro em movimento intelectivo (AUSUBEL, 2003). 

Proporcionar ao aluno estratégias pedagógicas que possibilitem o armazenamento de 

vivências que lhes sirvam naturalmente como “pontos de ancoragem” para incorporação de 

conceitos novos, será de grande valia para o ensino de Biologia e para a construção de uma 

aprendizagem significativa. 

 Estratégias didáticas consistem em utilizar recursos disponíveis para se alcançar 

objetivos específicos, esse processo é mais eficaz quando o aluno participa da construção de 

saberes, assim cabe ao docente, sistematizar, selecionar e dispor aquelas mais adequadas a 

determinados conteúdos de forma a facilitar a apropriação do conhecimento por parte do 

aluno. Isso implica em sair da zona de conforto e lidar com resultados inesperados, críticas, e 

com uma série de perguntas e dúvidas praticamente inexistentes quando se usa a aula 

expositiva pronta como estratégia funcional para a transmissão de conteúdos e, considerar as 

mudanças na rotina, os custos, a logística e o envolvimento de terceiros.  Segundo Moran 

(2012), ensinar e aprender ainda são os maiores desafios que a educação tem enfrentado ao 

longo dos tempos. Inúmeras estratégias têm sido usadas com o intuito de ajudar o aluno a 

aprender, Anastasiou e Alves (2003), apresentaram uma sequência contendo 18 estratégias de 

ensino, as quais chamaram de “Estratégias de Ensinagem”, incluíram nesta lista: Aula 
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expositiva dialogada, Estudo dirigido, Mapa conceitual, Brainstorming (Tempestades cerebral 

ou de ideias), Phillips 66, Fórum, Júri simulado, Portifólio, Estudo de texto, Seminário, 

GV/GO (Grupo de Verbalização e de Observação), entre outros. Todas com o claro objetivo 

de tornar a aula mais dinâmica e menos entediante e permitir a apropriação de determinados 

conteúdos, essas estratégias têm sido utilizadas em nossas escolas por muitos professores na 

busca da melhoria do processo ensino aprendizagem. 

 Grandes temas da Biologia relacionados à Ecologia e a Educação ambiental, apesar de 

fascinantes aos olhos de muitos docentes, podem se tornar monótonos e abstratos pela óptica 

do discente quando tratado somente no âmbito da sala de aula, mesmo sendo ministrados 

utilizando-se estratégias como as citadas anteriormente. Esses conteúdos fazem parte da 

realidade do aluno e são de suma importância uma vez que lhe permitem o entendimento do 

seu papel na Biosfera. A busca por estratégias eficientes para trabalhar tais conteúdos indicam 

as aulas de campo em ambientes naturais como excelentes aliadas. Utilizar espaços não 

formais no Ensino e Aprendizagem de Biologia pode levar a um aprendizado significativo, na 

medida em que é capaz de despertar o interesse e o engajamento dos estudantes na construção 

do conhecimento (KRASILCHIK,2009).  

 Diversos estudos demonstram resultados positivos na aprendizagem a partir de aulas 

de campo em ambientes naturais como comentam Seniciato & Cavassan (2004). As aulas em 

ambientes naturais auxiliam na aprendizagem, por serem mais atrativas, motivadoras e 

envolventes, além de se revelarem uma ferramenta poderosa de superação da fragmentação do 

conhecimento (SENICIATO & CAVASSAN, 2004). O contato direto dos estudantes com os 

ecossistemas naturais permite explorar uma enorme variedade de conteúdos como relações 

ecológicas, adaptações, processos de polinização, dispersão de sementes, teias alimentares, 

evolução, biodiversidade, classificação dos seres vivos, equilíbrio e desequilíbrio ecológico, 

reciclagem, educação ambiental entre outros, de uma maneira menos intangível, permitem 

ainda o estreitamento de laços com a natureza de forma que possam sentir-se parte dela, 

atuam na integração entre docentes e discentes e possibilitam ainda incentivar mudanças de 

comportamento no caminho da sustentabilidade. 

 As aulas de campo normalmente não constam da pauta rotineira da maioria das escolas 

públicas brasileiras, por vários motivos, as dificuldades que o Sistema Educacional sofre ao 

longo dos anos são muitas e envolvem a falta de planejamento, estrutura e verba, extensos 

conteúdos a serem abordados, necessidade de autorização dos responsáveis para saídas de 

campo, e muitas das vezes, a inflexibilidade do Sistema para lidar com atitudes inovadoras 
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por parte inclusive dos próprios docentes. Esta última, contraria toda e qualquer investida 

intencional nessa direção por parte dos professores. As saídas de campo se constituem em 

atividades extraclasse e se revelam uma eficiente estratégia metodológica no ensino de 

Ecologia, além de serem um forte aliado na construção de uma postura investigativa e 

participativa concisa pelos alunos, público de interesse. No Estado do Rio de Janeiro as 

dificuldades para realização de aulas de campo envolvem questões mais agravantes, frente à 

ingerência de governos anteriores que levaram o Estado a uma desordem generalizada, 

afetando diretamente a Educação. Pela falta de segurança e a violência em espaços públicos, 

muitos pais ficam receosos de liberar os filhos para esse tipo de atividade e a responsabilidade 

com a segurança fica a cargo do professor e da escola. 

 Dado aos impedimentos vivenciados pelas escolas, sobretudo das instituições públicas, 

em viabilizar a logística necessária às aulas de campo, e ainda embasado no fato do Estado do 

Rio de Janeiro ser um laboratório vivo a céu aberto, desenvolvi este trabalho que buscou 

aproximar os alunos de ambientes naturais e despertar neles interesse geral pelos ecossistemas 

litorâneos. Assim, o município do Rio de Janeiro se destaca potencialmente para estudo das 

questões ambientais, pelas suas relações geomorfológicas, planialtimétricas e 

hidrofisiográficas locais, revelando grande variedade de ecossistemas, muitos transformados 

em Pontos Turísticos, nos quais provavelmente o aluno teve acesso pessoal em sua trajetória, 

ou através da mídia nas diversas plataformas em uso. Por isso, é que esse trabalho explorou a 

vivência adquirida através do contato com alguns desses locais em ancoragem, que serviram 

como coadjuvante no processo de ensino da Aprendizagem Significativa utilizando a 

plataforma Instagram. Com esta estratégia, procurei, aproximar o aluno do objeto de estudo, 

através da sua conexão constante às redes sociais.   

 Diante do exposto, a presente proposta tem como principais objetivos promover uma 

visão holística e, sobretudo investigativa sobre os ecossistemas do Estado do Rio de Janeiro 

transformados em Pontos Turísticos para além da beleza cênica, abordando aspectos 

biológicos e ecológicos, embasados na vivência adquirida em visitação por lazer a esses 

ambientes, através de material divulgado num “Guia Virtual” disponibilizado em página 

eletrônica na Plataforma Instagram, como interface entre os sítios de estudo e o discente, sob 

o título: “biotourrj”, construído, como parte integrante desse projeto de mestrado. Apontamos 

ainda como objetivos específicos: caracterizar alguns ecossistemas litorâneos transformados 

em Pontos Turísticos no Rio de Janeiro, difundir, junto à comunidade de nível escolar médio, 

alguns Pontos Turísticos como ecossistemas do Estado do Rio de Janeiro para que estes 
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estudantes tenham um maior conhecimento sobre esses espaços, produzir e aperfeiçoar 

metodologias de ensino/aprendizagem sobre os ecossistemas do RJ, despertar interesse pela 

Biologia através da plataforma Instagram, desenvolver a consciência ecológica entre os 

usuários da plataforma e sobretudo incentivar os educadores a  refletirem sobre a importância 

de utilizar as tecnologias contemporâneas nas aulas de biologia. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1. Espaços não convencionais de aprendizagem 

 

 De acordo com Xavier e Fernandez (2008) as salas de aulas são consideradas como 

ambientes ou espaços convencionais de aprendizagem, dinamizado pela ação pedagógica, não 

sendo o único da ação educativa. Para eles os espaços extraclasse são considerados espaços 

não convencionais de ensino. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB 9394/96, em seu Art. 1°:  

 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais”. (BRASIL 1996). 

 

 

 

 Pimenta (2002, p. 29) afirma que: 

 

Todo educador sabe, hoje, que as práticas educativas ocorrem em muitos 

lugares, em muitas instâncias formais, não-formais, informais. Elas 

acontecem nas famílias, nos locais de trabalho, na cidade e na rua, nos meios 

de comunicação e, também, nas escolas. Não é possível mais afirmar que o 

trabalho pedagógico se reduz ao docente nas escolas [...].  

 

  

 Visto que a educação formal não ocorre somente em Instituições de ensino, os espaços 

não formais de aprendizagem atuam como coadjuvantes para suprir possíveis carências do 

ambiente escolar e promover experiências reais. Esses espaços são conhecidos também como 

espaços não convencionais de aprendizagem e fazem referência a qualquer local que 

ultrapasse os limites da sala de aula, dos laboratórios. bibliotecas ou outro, onde exista a 

sistematização do ensino formal. Assim, podem se constituir em áreas verdes da própria 

escola, parques, pontos turísticos, museus, jardins botânicos, praças, zoológicos, praias ou até 

mesmo o centro de uma cidade. Questões que envolvam ecologia e temas afins, como 

sustentabilidade, biodiversidade, mudanças climáticas, preservação, problemas ambientais e 

sobretudo o papel do ser humano nos ecossistemas, são mais eficientemente trabalhados 

quando no contexto dos espaços não convencionais de aprendizagem, fazendo referência mais  
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específica aos ambientes naturais ou lugar onde existam componentes naturais (Nunes et. 

al.2017). 

 Inúmeros são os termos utilizados para designar as atividades extraclasse em 

ambientes naturais, incluindo “saídas de campo”, “aulas-passeio”, “trabalho de campo”, 

“estudos do meio”, e até “excursões” (MARANDINO, 2009). Sabe-se que observar a natureza 

é algo inerente e associado ao início das Ciências, o estudo ao ar livre e a observação de 

campo são atividades registradas desde os primórdios da Biologia como disciplina 

(MARANDINO, 2009). Essa prática tem mostrado excelente resultado no processo ensino 

aprendizagem, podendo suprir dificuldades de aprendizagem, aproximando o aluno do objeto 

de estudo, ampliando sua visão de mundo, inserindo-o como parte do contexto trabalhado. 

Muitos outros ganhos têm sido apontados por diferentes autores, para Krasilchick (2009) as 

atividades de campo podem trazer vantagens que perpassam as dimensões cognitivas e 

afetivas. Nesse sentido, Fernandes (2007) destaca três linhas avaliativas, a primeira diz 

respeito a sociabilidade no que tange a autoestima, a capacidade de trabalho em equipe e ao 

relacionamento entre os discentes e entre eles e o professor. Uma segunda linha propõe que os 

ganhos afetivos estimulam a aprendizagem de conteúdos e a terceira se relaciona ao 

desenvolvimento de valores que normalmente desencadearia uma postura favorável a 

conservação ambiental. 

 Para Krasilchick (2009), o papel do professor como mediador do processo ensino 

aprendizagem é fundamental, podendo fazer a diferença entre os limites e possibilidades de 

êxito, tendo esse a responsabilidade entre o conhecimento existente nos objetos/ambientes e 

os alunos. Essa mediação deve permitir ao aluno expor suas sensações, concepções, 

impressões e crenças, e essas podem levar a eventos de aprendizagem inclusive conceitual 

(FERNANDES,2007). 

 Ciente das contribuições proporcionadas pelas atividades extraclasse em ambientes 

naturais, já relatadas em vários trabalhos, podendo levar a uma aprendizagem significativa, 

uma vez que é capaz de despertar o interesse e o engajamento dos estudantes na construção do 

conhecimento (KRASILCHICK,2009), essa pesquisa busca o desenvolvimento de uma 

metodologia - alternativa - que auxilie na compreensão da dinâmica dos ecossistemas. A 

partir dessa compreensão o aluno estará mais capacitado para exercer sua cidadania perante os 

problemas ambientais (SENICIATO E CAVASSAN, 2004).  

 Muitas são as dificuldades encontradas por professores para realizar as aulas de 

campo. Os obstáculos vão desde o tempo que precisa ser cedido por outros professores, passa 
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pela insegurança dos próprios docentes na identificação de plantas, animais ou fenômenos, e 

muitos outros já citados anteriormente. 

 Diante do exposto a proposta desse trabalho envolve duas possibilidades para suprir as 

dificuldades levantadas: utilizar a vivência adquirida durante visitas a Pontos Turísticos do 

Estado do Rio de Janeiro associada ao uso da Mídia social Instagram. Estas possibilidades 

encurtam a distância entre o discente e o objeto de estudo, ressaltando aqui o papel e o 

fascínio que as Mídias exercem no público alvo dessa pesquisa. Nesse contexto, a Internet 

através da Rede Social Instagram também atua como um Espaço não formal de aprendizagem. 

 

Os espaços não formais compreendidos como museus, zoológicos, parques, 

fábricas, alguns programas de televisão, a Internet, entre outros, além 

daqueles formais, tais como bibliotecas escolares e públicas, constituem 

fontes que podem promover uma ampliação do conhecimento dos 

educandos. As atividades pedagógicas desenvolvidas que se apoiam nestes 

espaços, aulas práticas, saídas a campo, feiras de ciências, por exemplo, 

poderão propiciar uma aprendizagem significativa contribuindo para um 

ganho cognitivo (LORENZETTI & DELIZOICOV, 2001, p. 8). 

 

 

2.2. A Cidade do Rio de Janeiro 

  

 Considerado um dos melhores destinos turísticos da América do Sul, o Município do 

Rio de Janeiro, Capital do Estado de mesmo nome, detém grande diversidade de ecossistemas 

litorâneos e se constitui na principal cidade turística do Brasil. É considerada a cidade 

Brasileira mais conhecida no mundo e, não é à toa que detêm o título de Cidade Maravilhosa, 

pois seus habitantes são privilegiados com a possibilidade de estar em contato com esses 

ecossistemas quando visitam os diversos Pontos Turísticos espalhados pelo município, que é 

banhado ao Sul pelo Oceano Atlântico, a Leste pela Baía de Guanabara e a Oeste pela Baía de 

Sepetiba (http://www.rio.rj.gov.br). Mesmo sendo uma das maiores áreas populacionais 

urbanas do planeta, é dotada de notável beleza cênica e abriga significativos remanescentes de 

seus ambientes originais, fragmentos de vegetação do Bioma Mata Atlântica e seus 

ecossistemas associados, como restingas e manguezais. Uma parte relevante desses 

ecossistemas estão protegidos em Unidades de Conservação (UC) conforme a Lei Federal 

9.985 de 18 de Julho de 2000, que criou o SNUC – Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza. As UCs utilizam critérios ecológicos e de planejamento de acordo 

com a função ambiental desses remanescentes na área urbana, numa perspectiva de conciliar 

as ações antrópicas e a conservação da biodiversidade local. Aproximadamente 30% da área 

http://www.rio.rj.gov.br/
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total do Município do Rio de Janeiro está sob proteção na forma de UC, constituindo o 

Mosaico Carioca, reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente através da Portaria 245 de 

11 de Julho de 2011. Mosaicos são modelos de gestão com o objetivo de compatibilizar, 

integrar e otimizar atividades desenvolvidas nas UC (http://www.mma.gov.br). O Mosaico 

Carioca reúne 2 UC federais, 4 UC estaduais e 17 UC municipais. Essas UCs possuem 

importantes atribuições ambientais de defesa e preservação desses locais e ainda garantem 

serviços ecossistêmicos fundamentais como a manutenção da biodiversidade, dos recursos 

hídricos e do solo, atuando na regulação do clima da região e promovendo a estabilidade de 

maciços e morros (http://www.rio.rj.gov.br). 

A Cidade do Rio de Janeiro, em 2012, recebeu a titulação de Patrimônio Mundial 

Paisagem Cultural Urbana, concedida pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO). A partir de então, determinados locais  como o 

Pão de Açúcar, o Corcovado, a Floresta da Tijuca, o Aterro do Flamengo, o Jardim Botânico, 

a praia de Copacabana, a entrada da Baía de Guanabara, o forte e o morro do Leme, o forte de 

Copacabana, o Arpoador, o Parque do Flamengo e a enseada de Botafogo passaram a ser  

preservados a partir de ações integradas. Esse título, Paisagem Cultural, refere-se a uma nova 

categoria de  reconhecimento dos bens culturais adotada pela UNESCO a partir de 1992, até 

então, na lista do Patrimônio Mundial, conforme a Convenção de 1972, apenas as áreas rurais, 

os sistemas agrícolas tradicionais, os jardins históricos e outros locais de cunho simbólico, 

religioso e afetivo, tinham sido reconhecidos como paisagem cultural. A inserção do Rio de 

Janeiro na Lista do Patrimônio Mundial resultou em uma nova visão e um novo enfoque sobre 

os bens inscritos na referida Lista (IPHAN, 2015). 

 

 

2.3. Complexo do Pão de Açúcar 

 

2.3.1. Histórico 

 

 A história do Pão de Açúcar se confunde com a própria história da Cidade do Rio de 

Janeiro, pois ela foi fundada por Estácio de Sá em 1º de março de 1565 na base entre os 

Morros Cara de Cão e Pão de Açúcar. Um dos cartões postais mais famosos do Rio de Janeiro 

o Complexo do Pão de açúcar foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan) no ano de 1973 por sua importância na composição da paisagem cultural do 

http://www.mma.gov.br/
file:///C:/Users/Rosemary/Documents/MESTRADO/TCM/(http:/www.rio.rj.gov.br)
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Rio de Janeiro, segundo o Iphan, o Complexo do Pão de Açúcar é composto pelos morros 

Cara de Cão, do Pão de Açúcar, da Urca e da Babilônia, tendo se tornado famoso pela 

suntuosidade dessas formações rochosas na entrada da Baía da Guanabara, e, pelo Bondinho 

do Pão de Açúcar, primeiro teleférico a ser instalado no Brasil e o terceiro do mundo, seu 

primeiro trajeto foi inaugurado em 1912 interligando a Praia Vermelha ao Morro da Urca e o 

seu segundo trajeto foi inaugurado em 1913 ligando o Morro da Urca ao topo do Pão de 

Açúcar. Recebeu o apelido de Bondinho devido a semelhança que seus carros de madeira, 

com capacidade para 24 passageiros, apresentavam com os Bondinhos que circulavam na 

época pela cidade do Rio de Janeiro. Em 1969, as linhas de Bondes do Pão de Açúcar foram 

modernizadas para atender a demanda de visitantes, tendo sido duplicada após obras de 

reformas e melhorias que duraram 2 anos, completada em 1972, os Bondinhos passaram a 

transportar 75 passageiros por viagem em composições mais modernas, seguras e que vieram 

a ser substituídas novamente em 2008 por outras semelhantes porém com vidros mais escuros 

e equipamentos de controle modernizados (Figura 2). A primeira Composição de madeira ou 

Bondinho utilizado para levar passageiros ao Topo do Pão de Açúcar está preservada e em 

exposição na Praça dos Bondes localizada na Estação do Morro da Urca (Figura 1). Há duas 

versões históricas que justificam o nome da Montanha do Pão de Açúcar, de acordo com o 

site oficial da Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar, o nome da montanha é o nome 

“Pau-nh-açuquã” da língua Tupi, dado pelos Tamoios, os primitivos habitantes da Baía de 

Guanabara, significando “morro alto, isolado e pontudo”; a outra versão faz referência aos 

cones utilizados para transportar o açúcar para a Europa no século XVI, esses cones eram 

conhecidos como pães de açúcar e se assemelhavam muito ao formato da montanha (Figura 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Bondinho de madeira 
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  Figura 2. Bondinho atual. Arquivo pessoal – Outubro/ 2018 

 

 

 

Figura 3. Cones para transporte de açúcar.  

 Fonte: Banco de imagem do Museu Histórico Nacional, 2003. 

 

 

2.3.2. Localização 

 

 Situado a 22º54’33’’ de latitude Sul e 43º10’21’’ de longitude oeste, no bairro da 

Urca, zona Sul do Município do Rio de Janeiro, capital do Estado do Rio de Janeiro, o  Ponto 

Turístico Pão de Açúcar, formado pelos Morros do Pão de Açúcar, da Urca, Cara de Cão e 

Babilônia, constituem o esporão sul da barra da Baía de Guanabara, sendo um dos principais 

ícones da cidade, pertencendo a unidade geomorfológica “Maciço da Tijuca” (DANTAS, 

2001), estando da Serra da Tijuca separado por vales e pela enseada de Botafogo. Formando 
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volumes isolados, o morro Cara de Cão está separado do conjunto Pão de Açúcar e Urca pela 

restinga onde foi assentada a primitiva Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, e este, 

separado do morro da Babilônia pelo vale da Praia Vermelha (http://www.ipatrimonio.org), 

onde se localiza a Praça General Tibúrcio e uma das Estações do Bondinho do Pão de Açúcar 

(figura 4). 

  

Figura 4. Visão aérea do Complexo do Pão de Açúcar- Google 

 

 

 

 

2.3.3. Clima e relevo 

 

 O clima da região enquadra-se como tropical semiúmido, com temperaturas médias 

anuais em torno de 22ºC. Apresenta relevo caracterizado por escarpas abruptas de gnaisse e 

partes baixas cobertas parcialmente de vegetação arbórea, com formações montanhosas que 

compõem um imponente monumento na entrada da Baía da Guanabara, formado pelo Morro 

Cara de cão - 98 metros, Morro da Urca – 224 metros, Morro do Pão de Açúcar - 395 metros 

(CARAUTA & OLIVEIRA, 1984) e o Morro da Babilônia – 238 metros 

(http://www.ipatrimonio.org). 

http://www.ipatrimonio.org/
http://www.ipatrimonio.org/
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2.3.4. Complexo Geológico do Pão de Açúcar 

 

 O complexo geológico do Pão de Açúcar é formado pelo Morro do Pão de Açúcar, 

pelo Morro Cara de Cão e pelo Morro da Urca, incluem afloramentos de rochas magmáticas 

do tipo granítico-gnáissico e constituem o mais famoso sítio geológico do Brasil, tendo sido 

reconhecido também em 2000, durante o 31º Congresso Geológico Internacional como marco 

geológico do ponto de colisão e fusão/amalgamação dos continentes africanos e sul-

americano, que formaram o supercontinente Gondwana no seu lado ocidental, estudos 

isotópicos com métodos de alta precisão determinaram em 560 milhões de anos a sua idade de 

cristalização (SILVA & RAMOS, 2002). 

 

 

2.3.5. Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca – MONA do Pão de 

Açúcar e da Urca 

 

 A partir de 1912 quando o passeio de Bondinho foi inaugurado, o Pão de Açúcar se 

tornou um Ponto Turístico visitado por turistas do mundo inteiro e frequentado por moradores 

do Rio de Janeiro. No início dos anos 60 o Morro da Urca foi ocupado por uma favela com 

aproximadamente 40 barracos, que foram removidos graças a intervenção do Exército que 

passou a controlar o acesso aos Morros pela Pista Claudio Coutinho, antiga Estrada do 

Costão, apenas militares, pescadores e montanhistas eram permitidos no local. A proliferação 

do capim colonião resultava em constantes incêndios, fato que mobilizou a Secretaria de 

Estado de Agricultura e Abastecimento (hoje IEF/RJ) e a Companhia Caminho Aéreo do Pão 

de Açúcar que já administravam o Bondinho a promoverem ações de reflorestamento. Tais 

ações e as restrições acarretaram excelente regeneração da vegetação. No final dos anos 80, 

entretanto, a visitação foi reaberta ao público trazendo consideráveis impactos ambientais, 

como pichações, lixo, resíduos fisiológicos, retirada de plantas e de animais, abandono de 

animais domésticos, introdução de animais exóticos, incêndios, entre outros. Esse cenário 

levou o Grupo Ação Ecológica (GAE) atuante no local, a apresentar em 1990 uma proposta 

ao IEF – Instituto Estadual de Floresta, de se criar a “Reserva Florestal do Pão de Açúcar”. 

Tal proposta não obteve sucesso, pois a pequena área de remanescente florestal não 

justificava a criação de uma Unidade de Conservação em nível Estadual, o projeto foi então 

reapresentado em 1993 à Fundação Parques e Jardins (FPJ) apenas com alteração no nome, 
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que passava a ser denominado “Parque Municipal do Pão de Açúcar”. O projeto foi bem 

aceito pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAC), criada em 1994 e aprovado pelo 

Conselho Municipal de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro (CONSEMAC), criado 

em 1995, mas esbarrou na exigência da titularidade da área, a qual não se tinha certeza sobre 

o domínio federativo ou municipal. Apesar da clara necessidade e urgência, a indefinição 

sobre a titularidade da área resultou durante muito tempo na ausência de proteção legal de 

seus atributos ambientais.  Em 2002 uma proposta  de transformar a referida área em uma 

Unidade de Conservação na categoria de Monumento Natural (MONA), que possui o mesmo 

nível de proteção de Parque Natural, mas onde não se exige a titularidade da área ao ente que 

se propõe sua criação, foi submetida ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) obtendo parecer favorável. Mas, somente em  1º de junho de 

2006, através do Decreto Municipal nº 26.578, com os objetivos de garantir espaços verdes e 

livres para promoção de lazer em área natural, conservar, proteger e recuperar o ecossistema 

Mata Atlântica e o patrimônio paisagístico da área; e garantir a preservação dos bens 

tombados pelo Iphan, os Morros do Pão de Açúcar e da Urca foram declarados como 

Monumento Natural (https://www.monapaodeacucar.com). O Monumento Natural é uma 

categoria de Unidade de Conservação que tem como objetivo básico preservar sítios naturais 

raros, singulares ou de grande beleza cênica. A Unidade de Conservação do Monumento 

Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca está totalmente inserida no Bairro da Urca, 

no município do Rio de Janeiro, possui seus limites a leste com a entrada da Baía da 

Guanabara, local estratégico onde se encontra a Fortaleza de São João. O ponto mais ao Norte 

da unidade está voltado para o interior da Baía da Guanabara onde se localiza o morro Cara de 

Cão. Dentro dos limites do Forte São João, na direção oeste, a UC estabelece limites com a 

enseada de Botafogo, região de residências do Bairro da Urca, mais ao sul estabelece limites 

com uma região mista do Bairro da Urca, onde estão localizadas: Universidades, Instituições 

de Pesquisa, Residências e Edifícios de Órgãos Militares. Ao Sul também estão o Morro da 

Babilônia, a bilheteria e entrada do Bondinho do Pão de Açúcar (Figura 5). O MONA dos 

Morros do Pão de Açúcar e da Urca atua com um Plano de Manejo que abrange ações de 

preservação do ambiente natural, educação ambiental, melhorias para receber os visitantes 

manutenção de um acervo de informações que incluem o inventário da flora e da fauna local e 

um conjunto de outras ações estratégicas. 

 

https://www.monapaodeacucar.com/
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Figura 5. MONA dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca. O contorno em verde indica os limites da 

 UC e em laranja os limites da zona de amortecimento. Site da Prefeitura do Rio de Janeiro. 

 

 

2.3.6. Vegetação 

 

 Segundo o site da Prefeitura do Rio de Janeiro em Plano de Manejo do MONA dos 

Morros do Pão de Açúcar e da Urca, a UC está incluída integralmente na região da Floresta 

Ombrófila Densa ou Floresta Atlântica emoldurada por áreas de Refúgios vegetacionais 

(campos e vegetação rupestre) nos costões rochosos e nas porções mais íngremes do conjunto. 

Ações antrópicas ao longo de quatro séculos, com retirada de madeira, captura de aves, 

ocupação das encostas e incêndios provocaram relevantes modificações na cobertura vegetal 

da região que hoje se caracteriza pela predominância de uma floresta ombrófila densa em 

estádio médio de regeneração, ocupando 66% da área do MONA entre os dois morros e 

também em pequeno fragmento no topo do Pão de Açúcar. Nos ambientes onde os solos são 

rasos e nas partes mais íngremes dos costões rochosos, a vegetação caracteriza-se por ter 

pequeno porte, constituída de espécies rústicas altamente resistentes que sobrevivem em 

substrato pobre de nutrientes, em condições de alta insolação e incidência de ventos, 

denominada vegetação rupestre onde são encontradas orquídeas, bromélias e muitas outras 

plantas herbáceas e arbustivas, entre elas a cebola-da-mata, a samambaia e a vassoura. De 
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fato, a vegetação destes denominados cientificamente “inselbergs” é considerada bastante 

especial e distinta por estudiosos e botânicos. Alguns trabalhos sobre a flora dessas áreas já 

foram publicados e apontam para um conjunto de espécies herbáceas com predomínio de 

monocotiledôneas para o Morro da Urca, em especial espécies das famílias Bromeliaceae, 

Orchidaceae e Velloziaceae (Meirelles et al. 1999). De Paula et al. (2016) ressaltam o local 

como centro de endemismo para algumas espécies de bromélias. Relevante área das encostas 

durante muito tempo esteve coberta por capim-colonião (Panicum maximum), espécie 

invasora do espaço antes ocupado pela vegetação autóctone e que sobrevive graças a 

capacidade de brotamento após incêndios, entretanto esse espaço vem sendo recuperado por 

sucessivos esforços de restauração ecológica nas últimas décadas por instituições, grupos 

voluntários e montanhistas. Às margens da Pista Cláudio Coutinho cresce uma variada 

vegetação heliófila, composta por ervas, arbustos e gramíneas, além de árvores nativas e 

exóticas, muitas delas plantadas no local. Apesar de ter sofrido e ainda sofrer com ações 

antrópicas, a área refugia muitas espécies nativas pouco conhecidas, como por exemplo, uma 

espécie de Philodendron (Araceae – monocotiledônea) só foi descoberta em 2012 e habita as 

margens da Pista Cláudio Coutinho (Sakuragui 2012). 

 

 

2.3.7. Fauna 

 

 Trabalhos científicos sobre a fauna dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca são ainda 

incipientes, mas de acordo com os estudos feitos pelo MONA, com seus 91.5 ha de Mata 

Atlântica a região possui variada fauna constituída por anfíbios, répteis, mamíferos, aves, 

insetos e outros grupos. A avifauna é a mais presente e para a qual se tem maior número de 

espécies registradas, 58 confirmadas e 251 de provável ocorrência, destacam-se: gavião-carijó 

(R. magnirostris), tiê-sangue (Ramphocelus bresilius), tucano-de-bico-preto (R. vitellinus), 

rolinha-rocha (Columbina talpacoti), martin-pescador (M. torquato), tico-tico (Zonotrichia 

capensis), jacupemba (Penelope superciliaris), beija-flor-de-fronte-violeta (Thalurania 

glaucopis), Sabiá-laranjeira (Turdus rufiventris). Dentre os répteis, destacam-se registros e 

visualizações de lagarto de grande porte, o Teiú (Tupinambis merianae), o Calango ou 

lagartixa das pedras (Tropidurus torquatus), Cobra-cipó (Chironius bicarinatus), Coral-

verdadeira (Micrurus carallinus), Jararaca (Bothrops jararaca), e o Lagarto-verde (Ameiva 

ameiva). A anurofauna está representada pelas espécies Perereca-de-bromélias (Scinax 
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perpusillus), Rã-da-mata (Haddadus binotatus), Rã-das-pedras (Thoropa miliaris). A região 

não oferece condições para a sobrevivência de populações de mamíferos de grande porte, 

porém já foram encontradas algumas espécies de pequenos mamíferos como Camundongo-

do-mato (Oryzomys flavescens), Caxinguelê (Sciurus aestuans), Gambá (Didelphis 

marsupialis), Mico-estrela ou Sagui (Callithrix sp), Morcegos (Carolia perspicillata, 

Glossofaga saricina e Phyllostomus hastatus) e Tatu-galinha (Dasypus novemcinctus). 

Sobressai entre os mamíferos, a numerosa população de saguis, espécie exótica invasora, 

trazida do Nordeste brasileiro para ser vendida como animal de estimação e que foi solta nas 

matas do Sudeste tendo se adaptado e procriado em larga escala, sendo no MONA objeto de 

manejo para controle de população, pois apesar de onívoro, constitui uma ameaça, 

principalmente a avifauna ao se alimentar de ovos e filhotes. Pouco se conhece sobre a 

entomofauna mas espécies como a Borboleta-azul (Morpho achilles), o Gafanhoto-de-natal 

(Chromacris miles), a Lavadeira-vermelha (Erythemis ferrugínea) e o Percevelo-lua 

(Menenotus lunatus) são comumente observados. 

 

 

2.3.8. Montanhismo 

 

 O Monumento constitui-se em um dos principais centros de escalada nacional e com 

reconhecimento internacional, tanto por ser uma das maiores áreas de escalada no meio 

urbano quanto pela incomparável beleza das vias conquistadas no local. Todas as faces do Pão 

de Açúcar apresentam vias de escaladas, totalizando cerca de 270 vias, algumas clássicas 

como as chaminés Stop e Galotti, e, as vias de parede como a Pássaros de Fogo, Via dos 

Italianos e Lagartão, essas vias contribuem em muito para melhorar a técnica dos escaladores 

brasileiros e se constituem em mais um atrativo para sua visitação. 

 

 

2.4. O uso de TIC e redes sociais na Educação 

 

 Após vários séculos de progressiva transição a educação vive hoje uma tendência a era 

tecnológica, assim, se faz necessário que o professor utilize novos métodos e desenvolva 

estratégias que considere a inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na 

sua prática docente. A capacitação do professor como mediador para incorporação das TIC no 
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processo ensino aprendizagem é um desafio a ser enfrentado pelas políticas públicas de 

educação (TIC Educação, 2014 p. 28). A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) nas 

competências gerais para as três etapas da Educação Básica (Educação infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio), propõe: 

 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 

práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

 

 Diante do incontestável avanço tecnológico é clara a necessidade do envolvimento dos 

profissionais ligados a educação na implantação das TIC, nesse sentido, Costa (2012, p. 4) 

descreve: 

 

A cada período percebemos o desenvolvimento tecnológico, por isso não é 

concebível que a escola não esteja em sintonia com essa difusão, ela é um 

ambiente proporcionador de discussão, reflexão, construção e troca de 

conhecimento. Neste espaço, a aprendizagem se efetiva a partir do 

engajamento de todos que a compõe: gestor, equipe pedagógica e técnica, 

professores, alunos e comunidade. Os anseios sociais, os avanços 

tecnológicos, as temáticas cotidianas não podem ficar fora dos muros das 

escolas, estas devem estar aberta às aspirações atuais. 

 

 As TIC referem-se a todo e qualquer instrumento pelo qual o processo de informação e 

comunicação possa ser disponibilizado.  Essas tecnologias estão a muito tempo presentes no 

cotidiano escolar, auxiliando e dinamizando o conhecimento. Segundo a UNESCO, o uso das 

TIC pode universalizar a Educação, promover sua equidade, melhorar a qualidade do ensino 

aprendizagem e ainda o desenvolvimento de professores e da gestão educacional. As 

inovações tecnológicas precisam ser usadas como recursos capazes de promover 

diferenciados processos de aprendizagem e assimilação de conhecimentos, inovando, 

tornando o processo educacional mais atraente e mantendo assim, uma interação mais eficaz, 

prazerosa e produtiva entre docentes e discentes. E não só a escola, mas a sociedade como um 

todo está vivendo a era tecnológica, sendo influenciada pela cultura digital em decorrência do 

crescente acesso a essas tecnologias através da Internet e aparelhos celulares. Segundo dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2017, aproximadamente 84,7% 

da população brasileira na faixa etária entre 14 e 17 anos, idade em que normalmente se cursa 

o Ensino Médio, utilizam a Internet, dentre as pessoas que utilizam a internet 97% o fazem 

por meio de dispositivo móvel (IBGE, 2018). Torna-se claro a partir desses números e da 
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observação do cotidiano escolar, que a Internet está inserida na rotina dos alunos e que esses a 

acessam por meio de seus telefones celulares. Segundo Nunes et al. (2017), os estudantes 

nasceram na era tecnológica, pertencem a uma sociedade digital e estão familiarizados com a 

linguagem hipermidiática dos jogos digitais, redes sociais e ambientes virtuais, muitos autores 

os chamam de “Nativos digitais” ou Geração Z, não há um consenso sobre quando teria 

surgido essa geração, mas a maioria considera os nascidos a partir de 1990 como integrantes 

dela, eles passam grande parte da vida online, desconhecem a vida sem computadores e 

dispositivos móveis, os smartphones, iphones e tablets que utilizam para surfar na internet, 

baixar músicas, fazer pesquisas, se manterem informados e conectados às redes sociais. A 

denominação geração Z diz respeito a palavra Zap, do inglês, que significa fazer algo muito 

rapidamente e também “entusiasmo” ou “energia”, outra origem para o termo vem de zapear, 

ato de trocar de forma ligeira os canais da tv com o controle remoto a procura do que se quer 

ver ou ouvir (TOLEDO et al., 2012). Esse novo perfil de alunos que já nasceram envolvidos 

com tecnologias digitais, anseiam por aulas diferenciadas, mais dinâmicas e onde possam usar 

suas habilidades em TIC, cabe ao educador perceber e potencializar tais habilidades para a 

aprendizagem, promovendo um espaço em que protagonizem esse processo, nesse sentido as 

redes sociais tem se mostrado uma opção capaz de instigar o interesse e tornar a 

aprendizagem mais eficiente (SANCHES, 2015). Disponibilizadas online a partir do início do 

novo milênio, as redes sociais mais usadas no Brasil são o Facebook, LinkedIn, Instagram, 

YouTube. Twitter, Messenger, Snapchat, WhatsApp, Google+ e Pinterest, essas mídias sociais 

transformaram o modo como as pessoas vivem e se relacionam umas com as outras e com o 

mundo que as cerca. Caritá et al. (2011), considera que as redes sociais podem auxiliar na 

transmissão de conhecimentos e consequentemente na educação formal, esse processo ocorre 

através da interação de pessoas de diferentes níveis econômicos, culturais, sociais, políticos e 

educacionais. Outras vantagens apontadas com o uso das redes sociais na educação diz 

respeito ao papel mais ativo do aluno na busca do conhecimento ao proporcionar uma maior 

liberdade para criar e enviar textos, esboçar dúvidas, acertar, errar, sem o peso que isso 

acarretaria em um ambiente real; permite ainda unir pessoas por afinidades e interesses; maior 

colaboração entre discentes e entre eles e o professor aumentando a motivação em participar. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 Essa pesquisa descreve um estudo piloto com alunos do Ensino Médio, na qual foi 

utilizada a Rede Social Instagram em atividades complementares para o estudo de Ecologia, 

visando suprir a ausência de aulas de campo e promover uma aprendizagem significativa. Os 

procedimentos metodológicos foram desenvolvidos com o propósito de estimular os alunos a 

buscarem em seu arcabouço intelectual representações diversas, fomentando-os a produzir 

hipóteses explicativas, ou mesmo novos problemas e perguntas que seriam mais um objeto de 

investigação, e nesse procedimento identificar as relações cognitivas do continuo processo de 

perceber/relacionar/conceituar o presente contexto (CAVASSAN, PINHEIRO DA SILVA & 

SENICIATO, 2006). Com base em abordagem predominantemente qualitativa (obtido pelas 

curtidas, compartilhamentos, respostas as enquetes e recolhimento de dados e opiniões dos 

alunos), e ainda documental, já que implica na coleta de dados em documentos de fontes 

primárias, sobretudo porque corresponde a toda informação coletada de forma escrita ou 

visualizada. De acordo com Demo (2001, p.148):  

 

A pesquisa qualitativa impõe-se sempre que se trate de temas que se 

interessem mais pela intensidade do que pela extensão dos fenômenos, como 

é o caso de participação, comunicação, aprendizagem e felicidade. 

 

 

 A pesquisa seguiu as seguintes etapas: a) Pesquisa bibliográfica; b) Pesquisa de campo; c) 

Escolha dos pontos turísticos; d) Escolha da Mídia para criação do Guia Virtual;  e) Criação 

do perfil na Mídia social Instagram, aceitação dos seguidores, planejamento e elaboração das 

postagens, publicações e interação; f) Análise da eficiência do uso do Instagram como 

coadjuvante no processo ensino aprendizagem em aulas de Ecologia. 

  

 

3.1. Pesquisa bibliográfica 

 

 A pesquisa bibliográfica abordou as temáticas envolvidas com questões como os 

espaços não convencionais de aprendizagem, saídas de campo, uso de TIC e redes sociais na 

educação, Instagram e sua funcionalidade, caracterização dos ecossistemas em seus aspectos 

biológicos, ecológicos, geográficos e históricos, entre outros aspectos considerados relevantes 

para a fundamentação teórica do trabalho/pesquisa. A pesquisa bibliográfica é um processo 



33 

 

 

_______________________________________________________________________________________UFRJ-PROFBIO MESTRADO 

PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA 

contínuo uma vez que a cada postagem no Instagram a fundamentação teórica se faz 

necessária. 

 

 

3.2. Pesquisa de campo 

 

 Foram feitas quatro visitas ao Pão de açúcar, primeiro Ponto Turístico disponibilizado 

no Guia virtual, entre outubro de 2018 e janeiro de 2019 onde foram feitas observações, 

registros fotográficos e produção de vídeos. Essas visitas geraram um acervo de 

aproximadamente 1000 fotos e dez vídeos.  Em uma das visitas, procurou-se fazer o caminho 

da maioria dos turistas que visitam o local, ou seja, ao chegar ao bairro da Urca, na Praça 

General Tibúrcio, acessar a primeira Estação do Teleférico que sai da Praia Vermelha e leva 

até o Morro da Urca, no seu cume estão duas Estações que atendem ao Bondinho. Depois de 

uma parada para apreciar a paisagem é possível visitar o Museu do Cocuruto, um espaço 

cultural administrado pela Companhia Caminho Aéreo do Pão de Açúcar, que desde 2008 

preserva a história do Teleférico do Pão de Açúcar; o Espaço Baía de Guanabara (EBG), uma 

área gastronômica e de lazer com lojas, quiosques e restaurantes; um Anfiteatro, com 

capacidades para 700 pessoas, onde são passados vídeos que contam a história do local; a 

Praça Engenheiro Augusto Ramos; a Praça dos Bondes, onde estão em exposição as 

composições da primeira e da segunda geração de bondinhos; e ainda um heliponto. Após 

visitar todos os espaços citados, pode-se permanecer no local pelo tempo que quiser, 

considerando o horário de fechamento, ou acessar a segunda Estação do Bondinho que leva ao 

cume do Pão de Açúcar, nesse espaço a vista é realmente deslumbrante, podendo-se ter a 

belíssima visão da Baía de Guanabara e arredores da Cidade do Rio de Janeiro, destacando-se 

as vistas do Corcovado, Orla de Copacabana, Enseada de Botafogo e de Niterói. Para a 

maioria dos visitantes, a deslumbrante vista é apenas uma linda foto da qual se lembrará 

somente quando o facebook resgatar suas melhores lembranças, é nesse ponto que se pretende 

mobilizar o aluno/visitante para que após prévia sensibilização ele consiga se ver como parte 

integrante do todo. Ativo e funcional no ecossistema, protagonista de processos e atitudes que 

muitas vezes implicam na sua degradação ou preservação. Nas outras três visitas, a forma de 

acesso ao Morro da Urca foi pela Pista Claudio Coutinho, que dá acesso as trilhas e vias de 

escalada. A entrada da pista é gratuita e está aberta, todos os dias, de 6h às 18h, o acesso é 

pela Praça General Tibúrcio, na Praia Vermelha e fica ao lado da Escola de Comando e 
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Estado Maior do Exército. Em uma das visitas foi feita a caminhada por toda a Pista Cláudio 

Coutinho, também conhecida como Caminho do Bem-te-vi, possui 1.250 metros de extensão 

e contorna a base dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca pela face sul, sendo utilizada 

diariamente, por moradores e visitantes para correr, pescar (é preciso ter licença), acessar as 

áreas de escalada ou simplesmente caminhar usufruindo de momentos prazerosos 

proporcionados pelas belíssimas paisagens em meio ao costão rochoso, a mata e a praia. Nas 

outras duas visitas o trajeto foi através da Pista Cláudio Coutinho somente até a entrada da 

trilha que leva ao topo do Morro da Urca, essa trilha é uma das mais visitadas de todo o 

Estado, sua extensão é de 900 metros aproximadamente, é uma trilha leve, atingindo-se o 

cume com uma caminhada de 20 a 40 minutos (http://www.riodejaneiroaqui.com/pt/trilha-

morro-da-urca.html). Durante a caminhada pela Pista e pela trilha, foram feitos os registros 

fotográficos, os vídeos e as observações de campo, essas fizeram referência a aspectos da 

flora, fauna, espécies nativas, EEI (espécies exóticas invasoras), relações ecológicas diversas 

como herbivoria, mutualismo e predatismo, sucessão ecológica e muitas outras, procurou-se 

registrar o máximo de informações em um caderno de campo.  

 

 

3.3. Escolha dos pontos turísticos  

 

 Como base de estudos para a composição do “Guia Virtual” em forma de página 

eletrônica que sirva de plataforma interativa entre usuário/máquina, na abordagem de 

ecossistemas Fluminenses como recomendação para aulas com uso de espaços não 

convencionais destinados à aprendizagem, foram elencados a princípio os seguintes Pontos 

Turísticos: Complexo do Pão de Açúcar, a Restinga do Grumari e a Floresta da Tijuca. Pelo 

tempo de execução do projeto, optamos por trabalhar com o Complexo do Pão de Açúcar, 

mas pretendemos, mesmo com o projeto finalizado, continuar com a sequência dos outros 

dois. A escolha do Pão de Açúcar obedeceu ao interesse de se trabalhar diferentes 

ecossistemas, incluindo costão rochoso, floresta pluvial, praia, restinga e floresta urbana. A 

escolha do Complexo do Pão de Açúcar como primeiro Ponto Turístico a ser disponibilizado 

no Guia Virtual se deve também ao fato de ser um dos Pontos Turísticos mais visitado do 

Estado, devido a sua grande relevância como marco histórico, geográfico, geológico, 

esportivo e turístico, por abrigar considerável remanescente de Mata Atlântica, e, ainda pela 

sua inenarrável beleza cênica.  
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3.4. Escolha da Mídia 

 

 Por motivos socioeconômicos, políticos e gerenciais óbvios, grande parte das escolas 

públicas no Estado do Rio de Janeiro, não dispõem de dispositivos tecnológicos ao alcance 

dos alunos. Nas escolas públicas da Baixada Fluminense, a carência é ainda maior, no 

Instituto de Educação Rangel Pestana em Nova Iguaçu, escola onde se inserem os alunos alvo 

dessa pesquisa, os laboratórios de informática são obsoletos, inadequados ao quantitativo de 

alunos, com aparelhos de algumas gerações passadas e com o agravante de disponibilizar uma 

internet de 2GB para ser utilizado por toda a Unidade Escolar, logo o acesso a Internet é 

restrito a parte administrativa. O que fazer em um laboratório de informática sem Internet? 

Essa pergunta e as questões levantadas acima fazem com que relevante parte dos professores 

não utilizem tais espaços, que se tornam quase templos sagrados dentro da Unidade Escolar. 

Por outro lado, o aluno respira Internet, fala internet, pensa em internet e grande parte deles, 

mesmo aluno de escola pública da Baixada possui um smartphone; a rede de dados móveis 

não é uma verdade para um considerável número deles, mas em casa possuem acesso a 

internet. Assim, da experiência em sala de aula, da observação e constatação de que quase 

todos os alunos possuem um telefone celular e acesso a internet em algum momento do seu 

dia, da reflexão sobre a minha prática docente durante muitos anos de magistério e da busca 

por estratégias pedagógicas que aproximem o aluno do seu objeto de estudo e promova ações 

protagonizadoras de seu aprendizado, surgiu a ideia de utilizar o fascínio que os adolescentes 

apresentam em estar conectados as Redes Sociais, a estreita relação que desenvolveram com 

os celulares e à internet, para criar uma ferramenta pedagógica. Em duas turmas do 2º ano do 

Ensino Médio e duas do Módulo II do EJA, somando 103 alunos, foi feita a seguinte 

pergunta: Qual a Rede social que você mais acessa? A resposta quase que unânime apontou o 

Instagram como a mídia preferida por 93,2%, apenas sete não tinham ou não o utilizavam. 

Outros fatores que corroboraram para a escolha da mídia foram: a Rede social Instagram é a 

que oferece maior fonte de interação entre o público e o produtor de conteúdo (informação), é 

a que mais cresce atualmente (sendo esse crescimento exponencial), é uma ótima ferramenta 

de busca, é mais acessível (mais facilidade de manuseio), pode ser utilizada a partir dos treze 

anos e, por ser a Rede social do momento, todos estão usando. Essa estratégia metodológica 

pode ainda ser uma maneira de se aliar o “vilão” (celular) ao mocinho (professor), dando-lhe 

uma utilidade na prática pedagógica. 
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3.4.1. Sobre o Instagram 

 

 O Instagram foi criado pelo norte-americano Kevin Systrom e pelo brasileiro Mike 

Krieger e lançado em outubro de 2010, a princípio, o aplicativo era disponível apenas para 

aparelhos com sistema operacional IOS, da Apple, como o iPhone, iPad, e iPod Touch; o 

serviço rapidamente ganhou popularidade, com mais de 100 milhões de usuários ativos; a 

partir de abril 2012, passou a ser disponibilizado também para dispositivos com o sistema 

operacional Android, do Google, tendo assim sua funcionalidade estendida para os aparelhos 

smartphone; passadas duas semanas o serviço foi adquirido pelo Facebook por cerca de 1 

bilhão de dólares em dinheiro e ações, e, em novembro de 2013 passou a estar disponível 

também para o Windows Phone.  Hoje, apresenta um grau imenso de popularidade, atingindo 

todo tipo de publicidade como roupas, perfume, cinema, músicas e tem sido muito utilizada 

para vários fins educacionais. (https://pt.wikipedia.org/wiki/Instagram). O Instagram foi uma 

das primeiras redes sociais exclusivas para acesso mobile, e apesar de agora ser possível 

acompanhar as atualizações em desktop, o produto é todo voltado para ser usado no celular. É 

uma rede social de compartilhamento de fotos e vídeos entre usuários, com a possibilidade de 

aplicação de filtros, desde a sua aquisição pelo Facebook, a rede social sofreu várias 

mudanças sendo possível a postagens de fotos em diferentes proporções, vídeos, stories, 

boomerangs e outros formatos de publicação, estima-se em 45 milhões o número de usuários 

no Brasil (Dados extraídos do o ebook Guia definitivo das redes sociais).  

 

 

3.4.2. Como funciona o Instagram 

 

 O Instagram é um software aplicativo gratuito, disponibilizado para usuários a partir 

dos treze anos e que oferece diferentes ferramentas para interação com seus usuários, dentre 

as quais podemos citar postagens, curtidas, comentários, transmissões ao vivo e publicações 

em formato de história (stories). Para criar uma conta no aplicativo o usuário deverá baixá-lo, 

ou seja, fazer o download, através da App Store para quem utiliza a plataforma IOS, 

portadores de iPhone, iPad ou iPod Touch; através do Google Play Store para quem utiliza a 

plataforma Android, portadores de aparelhos tipo Smartphones ou ainda através do Windows 

Phone Store para quem possui sistema operacional Windows Phone, portadores de Windows 

Phone. Depois de baixado, o arquivo contendo o aplicativo deverá ser instalado no aparelho, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/IPad
https://pt.wikipedia.org/wiki/IPod_Touch
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após a instalação é preciso tocar no ícone do aplicativo (Figura 6a) para abri-lo e então optar 

por um dos passos a seguir para efetuar o cadastro.  

1- Toque em Cadastrar-se com e-mail ou número de telefone e, em seguida, insira seu 

endereço de e-mail ou número de telefone (que exigirá um código de confirmação), toque 

em Avançar.  

2- Toque em Entrar com o Facebook para se cadastrar com sua conta do Facebook. 

 

Para se cadastrar com o e-mail ou número de telefone, crie um nome de usuário e uma senha, 

preencha as informações do perfil e toque em Concluir. Para se cadastrar com o Facebook, 

será necessário entrar na conta do Facebook, caso tenha saído dela. O nome do usuário 

passará a identificá-lo na comunidade virtual, o aplicativo negará o uso de um nome escolhido 

caso ele já esteja sendo utilizado por outra conta, deverá ser feita a opção por um outro nome; 

as informações do perfil consistem em uma pequena biografia sobre o usuário ou sobre a 

descrição da conta, caso essa se destine a tratar questões específicas. Para identificá-lo 

visualmente o usuário deverá colocar uma imagem de si próprio ou de algo que represente a 

conta. Criado o perfil o usuário estará apto a fazer postagens de fotos ou vídeos, stories, 

boomerangs e outros formatos de publicação, utilizando todos os recursos que o aplicativo 

oferece, bem como ter acesso ao perfil de outros usuários, possibilitando a interatividade. A 

princípio as postagens são públicas no Instagram, ou seja, todos que possuírem uma conta no 

aplicativo terão acesso, caso o usuário opte por privacidade, deverá configurar sua conta como 

privada, assim seus seguidores precisarão de uma autorização prévia para acessá-la. Como em 

outras redes sociais, a base da funcionalidade do Instagram, se sustenta em torno de ter 

amigos ou seguidores, pessoas que estão vinculadas a conta do usuário com a intenção de 

acompanhar suas atualizações na Rede, o usuário poderá seguir diferentes perfis e ser seguido 

por muitos, de acordo com interesses e afinidades. Vários ícones que facilitam a navegação do 

aplicativo são encontrados na sua interface principal (Figura 6b). 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhelp.instagram.com%2F182492381886913%3Fhelpref%3Dfaq_content&h=AT2_9saN-MAq-zFKXY2kRTIDippPyBE6o8vt-Z-e6fpow-gErmBNFQErSpD4h1nTT73JYwAGvqD2YG_xJFcAuvG_NHZ1nZv0IcqNkv6aoUVGnE528LRctOZgW1FIBt200qw
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Figura 6. a) Ícone para entrar no aplicativo. b) Ícones de navegação do Instagram. Arquivo pessoal. 

 

Da esquerda para a direita o ícone com a imagem da casa é a TIME LINE do usuário, 

clicando nele abrirá uma página com um feed contendo fotos publicadas pelo usuário e pelas 

pessoas que o usuário estiver seguindo, onde é possível curtir, comentar e através dos três 

pontos na vertical em cima da foto poderá ainda deixar de seguir o usuário dono da postagem 

e ou editar suas próprias publicações. O ícone seguinte com a imagem da lupa dará acesso a 

PESQUISAR E EXPLORAR, clicando nele abrirá uma série de tópicos organizados em 

temas como: IGTV, Loja, Estilo, Beleza, Quadrinhos, Animais, Decoração, Comida, TV e 

cinema, Música, Arte, Dança, Automotivo e Jogos, ao acessar uma dessas opções, o aplicativo 

disponibilizará contas relacionadas ao tema; para fazer uma busca mais específica pode-se 

clicar na lupa e digitar palavras chaves (hashtags) ou nomes, se a busca for feita por hashtag o 

aplicativo abrirá todas as imagens que possuírem a mesma hashtag; nessa sessão também é 

possível explorar as fotos e vídeos  que estão na página popular, são as postagens que estão 

sendo curtidas no momento, enviados por contas que ainda não segue e ao selecionar uma 

foto dessa página poderá acessar as outras fotos disponíveis nesse perfil e passar a segui-lo se 

houver interesse. O próximo ícone com a imagem de um quadrado e um sinal de mais (+) no 

centro é o comando CÂMERA, ele permite que você tire fotos e grave vídeos com o 

aplicativo do Instagram, aplique os efeitos dos filtros e as edições que desejar e compartilhe 
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no Feed, local onde são exibidos as fotos e vídeos publicados pelos usuários, permite também 

o acesso a galeria caso queira compartilhar fotos ou vídeos já armazenados. O ícone coração é 

o GUIA DE NOTÌCIAS nele estão exibidas as curtidas e comentários em suas próprias fotos, 

permite ver quais fotos e vídeos os seguidores estão curtindo e quais estão comentando. O 

último ícone é o próprio PERFIL do usuário, é um comando de visão geral que permite ao 

proprietário fazer alterações, editar comentários em fotos já publicadas, editar seu perfil, 

visualizar as curtidas, comentários, respostas as enquetes e perguntas, alterar as configurações 

da conta, em suma, gerenciar a sua página no aplicativo. 

 

 

3.4.3. Compartilhamento de fotos ou vídeos 

 

 Para manter o Perfil criado ativo é preciso fazer as postagens, o Instagram permite ao 

usuário tirar uma foto instantânea com a função câmera do aplicativo ou procurar uma foto 

existente no banco de dados do celular, depois de selecionar a fotografia, o usuário pode usar 

a ferramenta de edição que permite aplicar filtros, adicionar uma legenda à mesma e ainda 

recortar a imagem. O aplicativo trabalha de forma interativa as demais redes sociais, como 

facebook, twitter, flickr e tumblr permitindo ao usuário, um compartilhamento instantâneo de 

fotos, na rede social que escolher. Caso o usuário possua conta no aplicativo Foursquare 

poderá conectar-se e marcar a localização de suas fotos. Uma vez feita a postagem ela fica 

armazenada em um fluxo (Feed), obedecendo uma ordem cronológica de atualização, da mais 

recente para a mais antiga, a qualquer momento o seguidor pode ter acesso e interagir através 

de curtida, comentários, resposta a enquetes ou somente visualizações. 

 

 

3.4.4. Os stories  

 

 As histórias ou stories (nome em inglês) são um meio de transmitir, através de vídeos 

ou imagens, elementos temporários que o usuário gostaria de compartilhar com seus 

seguidores, o compartilhamento dura 24 horas, pode-se adicionar stories para que eles sejam 

exibidos no perfil como destaques, mesmo depois de desaparecerem, caso o dono da conta, 

usuário que administra o perfil, julgue seu story importante e ache que seus seguidores 

gostariam de visualizá-lo novamente; os destaques aparecem abaixo da foto do perfil. Nos 
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stories é possível inserir GIFs ou outras imagens, trabalhar com as ferramentas enquetes e 

perguntas.  

 

 

3.4.5. Edição das imagens 

 

 

 Um dos principais atrativos que faz aumentar mais e mais o número de usuários no 

aplicativo é a possibilidade de editar as imagens antes de publicá-las, permitindo que o 

usuário com alguns comandos consiga obter uma imagem pós-produzida, com efeitos que 

lembram as câmeras analógicas antigas, com brilho, desfoque, borda e uma gama de outras 

opções de edição que imprime um caráter exclusivo ao conteúdo postado. O Instagram exibe 

23 filtros diferentes para uso, mas disponibiliza outros que ficam ocultos, ao tocar na opção 

“gerenciar” ao final da lista, na janela que se abre é possível selecionar filtros e levá-los para 

tela inicial de edição; esses filtros podem ser aplicados em fotos, vídeos e boomerangs, após a 

escolha do filtro ainda é possível redefinir seus efeitos como luminosidade, brilho, esmaecer, 

contraste, cor, realce; outros efeitos permitem aplicar elementos no rosto do usuário, como 

máscaras que simulam animais e personagens, efeito arco íris, molduras customizadas ou 

formas gráficas em movimento; ainda é possível inserir objetos em 3D em post com o uso de 

realidade aumentada. Para vídeos e boomerangs os filtros criam animações e adicionam 

efeitos animados como fogos coloridos, efeitos psicodélicos e podem criar distorções 

engraçadas no rosto. 

 

 

3.4.6. Como funcionam as Hashtags 

 

 Tags são palavras chaves ou termos que fazem referência a uma informação, discussão 

ou tópico, as hashtags são palavras chaves antecedidas pelo símbolo cerquilha (#) também 

conhecido como jogo da velha, que tem sido muito usada nas redes sociais como mecanismo 

de busca para identificar postagens relacionadas a um assunto específico, devem ser usadas 

como indexadores, facilitando buscas futuras por outros usuários. Quando algo é publicado 

acompanhado por exemplo com uma hashtag #ecologia, essa ação permite que os usuários 

dessa rede social ao pesquisarem #ecologia encontrem esse conteúdo, assim o uso delas em 

uma publicação pode aumentar a visualização do perfil; elas devem ser isoladas, curtas e 

descrever de maneira clara a publicação que acompanha, podem ainda assumir outras funções 
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comunicativas como: sociabilizar e compartilhar experiências (#fascinante), expressar 

emoções (#feliz), promulgar pontos de vista (#jesusteama), agregar informação sobre um 

tópico (#eco92). Ao tocar em uma hashtag embaixo de uma publicação abrirá uma página 

mostrando todas as publicações públicas que foram compartilhadas com aquela hashtag. No 

Instagram são permitidas no máximo 30 hashtags por publicação, o seu uso excessivo 

dificulta a leitura da mensagem e podem levar os seguidores a desistirem da leitura.  

 

 

3.5.  Implementação da proposta - Criação do perfil na Mídia social Instagram, 

aceitação dos seguidores, planejamento e elaboração das postagens, publicações e 

interação 

 

 Depois da pesquisa em sala de aula sobre o uso do aplicativo e consequente escolha da 

Mídia e do ponto turístico que serviu de piloto, foi aberto um perfil pessoal para testar a 

aplicabilidade da rede social e aprender a navegar. Na sequencia foi então criado o Guia 

Virtual, cujo nome do usuário é “biotourrj”, definido depois de três tentativas de nomes 

negadas pelo sistema por já haver outros usuários utilizando. É importante ressaltar que o 

Guia está em contínua construção a cada postagem e que essas foram elaboradas em um 

processo de tentativa e erro. A conta criada foi privada, nesse caso é preciso aceitar um a um 

os seguidores, 82 alunos solicitaram a aceitação na conta e foram adicionados. Cada postagem 

foi elaborada com o objetivo de promover o interesse dos alunos pelo assunto que estava 

sendo trabalhado e para que fossem desafiados e estimulados a buscar respostas para os 

questionamentos propostos. O formato das publicações varia entre fotografias e vídeos com 

informações sobre aspectos ecológicos, históricos e geográficos, acompanhado de dicas, 

perguntas, enquetes ou exercício de múltipla escolha e ou endereços eletrônicos para uma 

pesquisa mais aprofundada sobre o tópico. O uso das hastags destinam-se a futuras 

visualizações pois pretende-se abrir a conta para novos usuários. Durante o período foram 

compartilhadas quinze publicações no mural (feeds), quatro stories e um vídeo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O uso de Mídias tem se mostrado como uma excelente alternativa para auxiliar a 

prática docente. Elas exercem em crianças, adolescentes, jovens e adultos um verdadeiro 

fascínio, podendo se tornar uma importante aliada no processo ensino aprendizagem. Segundo 

Belloni (2001), deixar de integrar as Mídias nos processos educacionais para as novas 

gerações, torna a educação obsoleta e deficiente, não atendendo as demandas socioculturais. É 

preciso que o professor esteja preparado para inserir essa nova realidade no cotidiano escolar, 

e, nesse sentido compreenda o uso pedagógico e didático das Mídias. Em decorrência do 

exposto pretende-se através de um Guia Virtual aproximar o aluno de informações relevantes 

sobre os ecossistemas litorâneos do Estado do Rio de Janeiro transformados em Pontos 

Turísticos, tornando-as menos abstratas, despertando-lhe o interesse pelas questões 

socioambientais de forma interativa, que possa ser vivenciada em seu cotidiano. De acordo 

com Jukes; Mccain e Crockett: 

 

(...) essas novas mídias não são apenas produzidas para consumo de forma 

passiva, porque isso não atende às expectativas dos jovens dessa geração. 

Eles não querem apenas ser telespectadores; eles querem ser atores. Eles 

esperam, querem e precisam de informação interativa, recursos interativos, 

comunicações interativas e experiências relevantes da vida real (JUKES; 

MCCAIN E CROCKETT, 2010, p. 14) 

 

 

 Dessa maneira, a existência de uma mídia social como “Guia Virtual” estabelecida em 

forma de plataforma digital Instagram, em cujas informações de carácter acadêmicos nas 

diversas áreas que compõe os ecossistemas Fluminense, sinalizam para uma ferramenta de 

vanguarda no ensino da Biologia, e contempla o acesso aos espaços não convencionais de 

aprendizagem com uma visão além da beleza cênica, buscando a apropriação do uso das TIC 

para atrair a atenção de um público que se mantem conectado as redes sociais quase em tempo 

integral.  

 

 

4.1. O Produto  

 

 O produto desenvolvido durante essa pesquisa consiste em um Guia Virtual criado na 

Rede Social Instagram para orientar, instigar a busca pelo conhecimento e assim desvendar 

um mundo de processos, fenômenos e vida existente nos Pontos Turísticos do estado do Rio 
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de Janeiro para além de sua beleza cênica, com o intuito de atuar como suporte no conteúdo 

de Ecologia, devido as improbabilidades de acontecerem aulas em espaços não convencionais 

de aprendizagem, as aulas de campo, tão recomendadas e eficientes como coadjuvantes nesse 

contexto e ainda estimular nos docentes o uso de TIC na educação através da análise da 

eficiência dessa mídia social. A página inicial do aplicativo (Figura 7a) traz informações 

sobre as atividades, como publicações, número de seguidores, quantos perfis o usuário está 

seguindo, as publicações que foram feitas, a foto do perfil com a descrição sobre a proposta a 

ser desenvolvida e dá ainda acesso a todas as ferramentas do aplicativo. A primeira postagem 

contendo a foto do Logo se destinou a explicar a funcionalidade do perfil (Figura 7b). Os 

comentários na postagem de abertura do Perfil sobre a iniciativa de se trabalhar conteúdos de 

Ecologia através do aplicativo Instagram gerou expectativa positiva, euforia e uma certa 

alegria em poder usar o aplicativo nesse sentido, o que foi demonstrado em sala de aula e 

através dos comentários, tais como: “Realmente uma ótima iniciativa, principalmente para 

quem tem interesse pela natureza e não tem muitos meios de informação. Parabéns 

professora!”, “Adorei a iniciativa.”, “Nunca tinha parado para observar que o Rio de Janeiro 

tem tantas maravilhas, obrigada professora, por esta oportunidade.”, “Uma ótima iniciativa 

para todos nós alunos!” e outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. a) Página inicial do perfil “biotourrj”, b) Funcionalidade do perfil. 
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 Em uma sequência de publicações foi apresentado o primeiro ponto turístico abordado, 

com informações sobre localização, como chegar, dicas sobre as opções de acesso, e a 

pergunta sobre se já teriam visitado o local (Figura 8), as respostas nos comentários indicaram 

que apenas cerca de 16% dos seguidores já conhecem o Pão de Açúcar, 27% declararam que 

não conhecem e 58% teceram comentários diversos sem contudo responder a pergunta. Os 

comentários demonstraram admiração pela beleza da paisagem, vontade de visitar o local e 

algumas postagens mais críticas reivindicavam mais segurança para a visitação, segue alguns 

comentários mais relevantes: “Sempre tive vontade de ir. Acho lindo.”, “Excepcional.”, “Que 

lugar lindo! Pretendo visitá-lo.”, “O local é muito bonito e apreciável. Mas o descaso dos 

governadores tem acarretado muitos problemas. Mesmo sendo uma grande fonte econômica 

de turismo no Rio, vem se tornando um lugar de medo dos turistas pela falta de segurança. 

Mas com iniciativas como a da Sra., as pessoas podem olhar para esses pontos com olhar de 

curiosidade ecológica e não medo. Novamente Parabéns.”, “Rio é muito abençoado, Brasil 

tem lugares encantadores.”, “Existem locais que declaram sua própria identidade.”, “Muita 

gente da CN 2004 não visitou, a senhora bem poderia levar a gente.”, “Curiosidade em 

visitar.”, “Sou doida para fazer a trilha.”, “Quero subir dos dois jeitos pelo Bondinho e pela 

trilha.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Postagens da paisagem abordando aspectos informativos. 
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 A partir da quinta publicação no feed (Figura 9), foi criada a #suavez (hashtagsuavez) 

uma chamada para interação dos alunos, essa fotografia retratando o Bondinho destinou-se a 

contar um pouco da história do primeiro Teleférico do Brasil e a interação consistia em eles 

pesquisarem o porquê do carinhoso apelido de Bondinho para as composições do teleférico, 

gerando muitos comentários, dos quais vamos destacar: “Creio que é por conta da semelhança 

entre o teleférico com os bondes que passava no Rio naquela época.”, “Tem bastante 

semelhança com os bondes que circulavam na cidade antigamente.”, “O seu nome vem da 

semelhança dos carros do teleférico com os bondes que circulavam no Rio de Janeiro à época 

de sua inauguração.”, “O teleférico foi apelidado de bondinho devido ao formato e a cor 

amarela que parecia com os bondinhos.”, Por conta dos bondes que tinham na época.”. 

 

 

 

 

Figura 9. Publicação sobre o Bondinho. 
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 Os vídeos são ferramentas altamente eficientes para atrair atenção dos alunos, o 

compartilhamento simultâneo de vídeos e textos parece desencadear um interesse 

diferenciado, assim a partir do vídeo publicado foi possível trabalhar conceitos como habitat, 

nicho ecológico, espécies invasoras, espécies nativas, parasitismo, predação, ação antrópica 

sobre as comunidades e outros, com duração de apenas um minuto, tempo máximo para esse 

tipo de mídia no Instagram, o vídeo do sagui (Figura 10), abundante habitante do Morro da 

Urca fez sucesso, atingindo 122 visualizações e gerando os seguintes comentários à #suavez 

que questionava sobre qual atividade ele aparece desenvolvendo no vídeo: “Acho que no 

vídeo o macaco está se coçando em um momento, e catando suas pulgas, carrapatos ou 

piolhos em outro.”, “Ele está fazendo sua higiene e observando o ambiente onde ele está..”, “ 

Analisando o ambiente o que gente. Tá na cara que o bicho está se coçando e procurando 

piolho.”, “Retirando pulgas, mas pode deixar comigo com baygon resolvemos o problema.”, 

“Dando uma observada no local e aproveitou pra dar uma conferida pra ver se não tinha 

nenhum intruso dentro do seu pelo.”, “Se coçando.”, “Catando insetos.”, “É um animal 

originário do nosso país. Esse mico pode viver por até dez anos.”. Abaixo o vídeo em dois 

momentos diferentes de captura de tela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Vídeo do mico estrela (Callithrix jacchus) catando parasitas. 
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 Foi possível constatar pelos comentários em sala de aula, que utilizar a ferramenta 

enquete, disponível apenas no formato stories, dinamiza e motiva a participação, a enquete 

proposta (Figura 11), ainda fazendo referência ao ilustre habitante do Complexo do Pão de 

Açúcar o mico estrela, também conhecido como sagui-de-tufo-branco, indagava sobre ele ser 

uma espécie invasora ou nativa no Morro da Urca, 71% dos seguidores indicaram como 

nativa e 29% como invasora, atribui-se esse resultado ao fato do desconhecimento conceitual 

sobre os termos e ainda a grande incidência desse animal em áreas próximas a escola onde 

estudam os alunos que participaram da pesquisa e onde existem fragmentos de mata, pode-se 

através da fixação dos stories manter o resultado que somente foi revelado após um 

considerável numero de seguidores terem respondido a enquete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Enquete para trabalhar conceitos de espécies nativas e invasoras. 
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 As duas postagens subsequentes (Figura 12) objetivaram trabalhar o tema preservação 

ambiental a partir da discussão sobre atitudes tomadas quando se visita um espaço natural. A 

primeira fotografia de um exemplar do Pau-Brasil (Paubrasilia echinata (Lam.) Gagnon, 

H.C.Lima & G.P.Lewis), identificou a espécie e informou sobre sua abundância no território 

brasileiro na época do Descobrimento, o uso de sua resina e a origem do nome do País, a 

segunda, retrata a exploração da árvore durante séculos, a consequente ameaça de extinção em 

que se encontra e os esforços para sua preservação e destaca a ação predatória do visitante 

deixando sua marca desnecessária na árvore encontrada as margens da trilha do Morro da 

Urca. Esse tipo de publicação pretende promover nos alunos uma análise crítica sobre 

comportamentos e atitudes frente as questões ambientais, desenvolver uma postura 

ecologicamente correta a partir da sensibilização sobre o problema e a  #suavez estimula o 

aluno a exercer sua cidadania deixando um recado para o autor da inscrição, gerando os 

seguintes comentários: “Por obséquio, respeitem o meio ambiente.”, “Vamos valorizar e 

preservar, ai invés de deixar sua marca.”, “Que isso não se faz em uma árvore histórica, e em 

nenhuma outra.”, “Que ela é uma pessoa sem respeito ao meio ambiente.”, “ Mt triste meu 

deus,”, “Uma das maiores árvores históricas do Brasil e quem fez isso na árvore é coisa de 

vândalo.”, “As árvores devem ser regadas e preservadas, e não marcadas dessa forma.”, 

“Deveria ter mais fiscalizações nas trilhas para não ter esse tipo de vandalismo!”, “Um 

patrimônio histórico brasileiro como esta árvore que teve grande influência em nossa história 

deve ser preservada e mantida em boas condições, assim como a natureza e sua vasta beleza 

espalhada pelo Brasil, isso é ato de vandalismo e devemos proteger.”, “Acho errado da parte 

da pessoa, devemos preservar a natureza.”, “Mais amor vamos preservar a natureza que é tão 

linda.”, “Que não se machuca uma árvore, independente do seu valor.”, “Não façam isso 

galera, deixem a árvore quietinha lá, tire uma foto em vez de deixar ‘sua marca’.”, “Não é 

ideal. Pois ao abrir uma ferida na planta como no ser humano, podem surgir infecções e 

bactérias levando a morte da planta.”. Os comentários gerados são um indicativo que essas 

publicações sensibilizam e causam questionamentos que podem resultar em atitudes e agregar 

valores. 
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Figura 12. Pau Brasil e ação antrópica. 

 

 

Dentro dos comentários vários questionamentos foram feitos pelos alunos apontando o 

interesse para as questões apresentadas, na Figura 13 é possível observar dois deles, nota-se 

pela natureza das perguntas que houve uma pesquisa sobre o assunto antes da interação, fato 

que denota que por meio da utilização do Instagram foi alcançado o objetivo proposto de 

estimular a geração de dúvidas e a busca pelo aprendizado, a interação permite ainda que 

sejam indicados caminhos (fontes) de pesquisa confiáveis. 
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Figura 13. Perguntas e resposta em comentários. 

 

 

A atividade seguinte (Figura 14) objetivou explorar a beleza cênica de uma das 

inúmeras vistas possíveis a partir da pista Cláudio Coutinho que leva a trilha do Morro da 

Urca, para evidenciar a vegetação de encostas e o bater das ondas sobre o costão e gerar assim 

comentários livres a fim de desenvolver a escrita, a criatividade, a interatividade e acima de 

tudo promover uma visão além da paisagem. Vejamos alguns dos comentários gerados: “É 

um passeio que não tem preço e dependendo apenas da sua disposição.”, “No Brasil, suas 

rochas possuem origem vulcânica e são estruturadas de diversas maneiras.”, “A natureza é 

uma obra de arte.”, “Que lugar maravilhoso.”, “Um verdadeiro paraíso natural, é lindo!”, “A 

natureza é linda o homem que a estraga.”, “lindo esse encontro da mata com o mar. Lugar 

lindoo.”, “Nossa natureza é tão perfeita e agradável, pena que a maioria dos brasileiros não 

conhece essas perfeições.”. 
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Figura 14. Costão rochoso, vista da pista Cláudio Coutinho. 

 

 

A figura 15 e 16 exemplificam uma sequência de publicações onde se buscou trabalhar 

sucessão ecológica, o costão rochoso a esquerda de quem caminha pela pista Cláudio 

Coutinho vindo da Praça General Tibúrcio revela diferentes estágios de sucessão. Na primeira 

foto dessa sequência foram feitos os seguintes questionamentos: Como a vida se desenvolve 

nesse paredão de rocha? Os vegetais nascem sobre a rocha nua? Após alguns dias de interação 

foi publicada a segunda foto na qual conceituou-se sucessão ecológica sem, portanto, explicar 

suas etapas e a #suavez indagava sobre o nome dado as primeiras espécies que se instalam em 

um local onde não existia vida antes ou que sofreu perturbação. Tais questionamentos e os 

comentários obtidos indicaram pesquisa bibliográfica sobre o assunto, passados alguns dias de 

interação o fenômeno foi explicitado passo a passo nas três publicações seguintes. A primeira 

indagação gerou comentários dos quais foram destacados: “Através de uma vegetação 

primária (líquens), vão se estruturando cadeias de substituição de espécies de plantas e assim 

vão fazendo que nasçam sobre a rocha.”, “As plantas encontradas nos paredões podem ser 

rupícolas, que crescem diretamente sobre a rocha, ou saxícolas. quando se localizam em 
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pequenos platôs ou fendas com solo. Nessas situações, a água que chega escoa rapidamente e 

os nutrientes são escassos...”, “Nascem através das rachaduras que faz e ao longo do tempo 

com a chuva.”, “Acredito que com o tempo as massas de terra que constituem essa parede de 

rocha vai se desfazendo, através das pancadas de chuvas passageiras carregadas por sementes 

fazem germinar essas plantas,”, “Nascem através das rachaduras das rochas, que com o 

contato com a água começa a nascer musgo, e com isso pode começar a criar vida naquela 

parte com o passar do tempo.”. Para a pergunta da segunda foto destacamos os seguintes 

comentários: “Comunidades pioneiras.”, “Comunidades pioneiras também chamadas de 

ecésis, são comunidades biológicas geralmente formadas por líquens, musgos ou gramíneas, 

que conseguem sobreviver em ambientes inóspitos em condições adversas e que acabam 

modificando o substrato, permitindo o desenvolvimento de outras espécies. São espécies de 

grande amplitude (pouco exigentes), e não especializadas.”, “Primeiro as pioneiras se 

instalam e com o passar do tempo são substituídas por plantas maiores.”, “As primeiras 

espécies são chamadas de gramíneas ou/e líquens. Logo elas vão sendo substituídas por 

plantas como arbustos.”. As três postagens subsequente geraram comentários de admiração, 

algumas indagações e colocações diversas como as descritas a seguir, para a publicação sobre 

a formação dos líquens: “Interessante, muito bom saber as coisas.”, “E essa fina camada vai 

criar condições para o desenvolvimento dos musgos né, muito bom.”, “Sei que a informação é 

sobre a formação dos liquens. Mas o lodo também se forma dessa maneira? (DÙVIDA!!).”, 

“Muito interessante saber disso, pois até hoje eu não tinha ideia de onde essas coisas 

surgiam.”; sobre a postagem do desenvolvimento dos musgos: “Isso é muito lindo e 

interessante demais.”, “É muito interessante o desenvolvimento dos musgos, é bom lembrar 

também que existem mais de 10 mil tipos de musgos, e que eles pertencem a um grupo de 

plantas chamado briófitas.”, “Muito interessante e enriquecedor como as demais postagens.”, 

“Os musgos são os maiores representantes das briófitas que são caracterizadas por não terem 

vasos condutores, a seiva é transportada pela planta através de difusão, um método onde o 

alimento é transferido de célula a célula.”, “Bem legal.”, “Nossa não iria saber que é isso, 

muito interessante.”. E para a postagem sobre a instalação dos demais grupos vegetais foram 

destacados: “Muito interessante esse desenvolvimento dos líquens, depois dos musgos e 

finalmente a instalação de bromélias, cactáceas.”, “Olhando assim nem parece que pode levar 

dezenas de anos mesmo,”, “Infelizmente o ser humano em minutos consegue acabar com algo 

que demorou milhares de anos para ser feito pela natureza.”, “Nossa a natureza as vezes 

parece mágica.”, “Fiquei surpresa em saber que demora dezenas de anos.”, “Surpreendente.”. 
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Figura 15. Sucessão ecológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Etapas da sucessão ecológica. 
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 Algumas fotos publicadas nos stories foram posteriormente fixadas em pastas 

separadas nos destaques e nomeadas de acordo com a atividade desenvolvida, tendo sido 

criado um destaque para o armazenamento das enquetes, um para perguntas e outro intitulado 

“Pensando Bio”, destinado a postagens de fotos acompanhadas de um pensamento ou uma 

frase famosa dentro da Ciência, podendo fazer referência a uma teoria ou lei ou ainda frases 

de livre criação pertinente a temática da foto (figura 17). No destaque “Enquetes” foi 

publicada a enquete a respeito do mico estrela já descrita anteriormente e no destaque 

“Perguntas”, utiliza-se uma ferramenta do aplicativo para ser usada nos stories que se 

assemelha a um jogo no qual o usuário opta pela resposta que considerar ser a certa, sendo 

indicado a ele através de confetes que são lançados na tela o acerto e caso ele tenha optado 

pela resposta errada, o próprio aplicativo sinaliza a opção correta previamente programada 

pelo produtor de conteúdo, como exemplificado na figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Publicações no formato stories armazenadas no destaque “Pensando Bio”. 
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Figura 18. Publicações no formato stories armazenadas no destaque “Perguntas”. 

 

 

Considera-se que as publicações no Guia virtual “biotourrj” atenderam o objetivo de 

apoiar os processos ensino aprendizagem e assim aproximar os discentes dos conteúdos 

trabalhados. A Rede Social Instagram se mostrou um excelente coadjuvante para incentivar, 

estimular e efetivar a participação dos alunos, inclusive aqueles com perfil acanhado em 

manifestações e participações em sala de aula e acentuou a participação dos mais discernidos 

nesse sentido. O fato de estar conectado a uma rede social, utilizando o compartilhamento de 

fotos, atrai a atenção para a legenda que a acompanha levando ao interesse em não ficar de 

fora dos comentários e logo estimula a interação. Outro ponto positivo dessa estratégia refere-

se à relação entre os seguidores, podendo ser tornar um novo polo de aproximação, 

principalmente quando a interação se dá entre indivíduos que se conhecem. As postagens com 

o uso das #suavez como indicativo de questionamentos e a criação de pastas para o 

armazenamento de elementos pertencentes a mesma temática surgiram a partir da observação 

das primeiras publicações e seu aperfeiçoamento, conferiram uma importante padronização ao 

ambiente virtual permitindo atingir os objetivos planejados. As atividades e comentários 

realizados, tal como os questionamentos redirecionados, mostraram a apropriação de 

vocábulos específicos na área de ecologia e a ampliação de conhecimentos sobre 

biodiversidade, preservação ambiental, relações ecológicas entre outros, denotaram também a 

busca por novos conhecimentos através da pesquisa fazendo com que sua aprendizagem seja 

significativa e permitindo ao docente adotar o papel de mediador nesse processo. Concluiu-se 
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ainda que o ambiente confortável para a Geração Z é o ciberespaço, logo, ir até lá, pode trazer 

ganhos significativos ao processo ensino/aprendizagem, transformando-o em uma extensão do 

ambiente educacional, acarretando uma maneira mais aprazível, leve e natural de transmitir 

conteúdos necessários ao desenvolvimento acadêmico e social do aluno. 
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5. CONCLUSÕES  

 

 Inúmeros estudos demonstram o quanto a aprendizagem mecânica é efêmera e pouco 

atrativa para a geração nascida na era digital. As descobertas cientificas relacionadas ao 

campo da Biologia e das inovações tecnológicas cada vez mais acessíveis, impõem uma 

mudança de paradigma por parte do professor no sentido de usar, criar ou adaptar estratégias 

que introduzam o uso das TIC na educação. Entretanto grande parte deles não se sentem à 

vontade ou aptos para incluir a tecnologia nas suas práticas docentes, mas, um número 

crescente tem se arriscado por esse caminho e a experiência por eles adquirida vem 

demonstrando resultados positivos indicando que a utilização das tecnologias da informação 

na educação podem contribuir e muito no processo de aprendizagem.  

As estratégicas utilizadas nessa pesquisa, retratam a eficiência da rede social 

Instagram como coadjuvante no processo ensino/aprendizagem, atendendo a proposta inicial 

de suprir a carência das aulas em espaços não convencionais de aprendizagem, tão necessárias 

para a apropriação de conteúdos de Ecologia, as aulas em ambientes naturais deram lugar ao 

ambiente virtual e através de variadas ferramentas disponíveis no aplicativo foi possível  

“estar próximo” ao objeto de estudo, diminuindo a abstração inerente das aulas expositivas 

tradicionais. A experiência resultou em ganhos reais para os discentes, evidenciado pelo 

qualitativo e  quantitativo de interações na forma de curtidas, comentários, perguntas, resposta 

a enquete e gamificações; além da apropriação da escrita e da leitura; outra forma da análise 

se deu em sala mediante a observação das trocas de informações entre eles; cabe ressaltar que 

o nível dos comentários e respostas revelou pesquisa prévia e pertinente, fato que denota a 

tomada para si da busca por conhecimento tornando a aprendizagem significativa. 

O perfil no formato de guia virtual utilizado possui alto potencial educativo devendo 

ser utilizado como instrumento de ação pedagógica e muito ainda há para ser explorado e 

criado dentro desse software, a cada postagem, diferentes ferramentas podem ser utilizadas 

dinamizando e estimulando a participação, cabe ao produtor de conteúdo se apropriar delas. 

Foi possível com o decorrer dessa pesquisa vislumbrar outros formatos através dos quais o 

Instagram pode ser utilizado, colaborando para a inserção inevitável de mídias digitais no 

processo e agregando valores ao cenário educacional. O aplicativo Instagram mostrou-se 

ainda uma eficiente ferramenta a ser utilizada no desenvolvimento de ações que intensifiquem 

a interatividade entre os discentes e entre eles e o professor. A revisão bibliográfica 

evidenciou que pouquíssimas pesquisas foram feitas com o uso do Instagram e ensino, 
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esforços nesse sentido são recomendados podendo ser de grande valia para a educação no 

Brasil em tempos digitais. 
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