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RESUMO 
 

 
A Educação está passando por transformações motivadas pela revolução tecnológica, 
a qual está alterando inegavelmente a forma de ensinar e aprender. Contudo, essa 
revolução ainda não se faz presente nas nossas escolas, que em sua grande maioria, 
ainda tem como paradigma o ensino tradicional. Ao buscar contribuir para ensino de 
biologia, em especial nas aulas de botânica, elaboramos uma estratégia pedagógica 
norteada pelos princípios da metodologia ativa e da sala de aula invertida, as quais 
preconizam o papel do professor mediador e o uso das novas Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação (TDIC) em prol do ensino-aprendizagem. A pesquisa teve 
como objetivo avaliar a utilização do Instagram como ferramenta de aprendizagem 
ativa dos conteúdos de Botânica na abordagem da sala de aula invertida. As ações 
foram realizadas na Escola Estadual de Ensino Médio Olavo Bilac da cidade de 
Sertânia-PE e contou com a participação de alunos da segunda série D (2D), na qual 
foram aplicados os princípios da metodologia sala de aula invertida, e da segunda 
série E (2E), que ficou com a metodologia tradicional (grupo controle). A utilização de 
metodologias distintas tinha como intuito comparar os resultados de eficiência de 
ensino entre uma prática e outra. Para comparação entre as metodologias utilizamos 
os dados fornecidos pelo (pré-teste) e (pós-teste), assim como as observações 
oriundas no caderno de campo. Com relação às práticas foi aplicado na turma D uma 
estratégia que permitia aos alunos, mesmo a distância, um acesso e interação 
antecipados do conteúdo, deixando para a sala de aula o seu aprofundamento por 
meio das discussões entre os colegas e de atividades práticas em grupo. Enquanto 
na turma E eram abordados os mesmos assuntos, mas baseado na metodologia 
tradicional. Levando-se em conta somente os dados estatísticos, é impossível afirmar 
que uma metodologia se sobressaiu à outra. Contudo no que diz que respeito ao 
envolvimento com o tema, a participação ativa e o protagonismo dos alunos, a 
metodologia ativa se mostrou mais relevante, visto que a ferramenta pedagógica 
utilizada foi aplicativo Instagram, o qual fazia parte do cotidiano dos alunos facilitando 
a interação entre professor-aluno-conteúdo. Além disso, o Instagram proporcionou 
aos alunos participação ativa na pesquisa, produção e amostra dos resultados, 
tornando-os sujeitos ativos do seu processo de ensino aprendizagem. Elaboramos 
como produto de nosso trabalho, um E-book contendo informações de nossa prática 
pedagógica e sugestões de como utilizar o Instagram como ferramenta pedagógica.  
 
 
Palavras-chave: Botânica. Metodologias ativas. Protagonismo estudantil. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 

 
Education is undergoing transformations motivated by the technological revolution, 
which is undeniably changing the way of teaching and learning. However, this 
revolution is not yet present in our schools, which for the most part still have traditional 
teaching as a paradigm. In seeking to contribute to the teaching of biology, especially 
in botany classes, we developed a pedagogical strategy guided by the principles of 
active methodology and the inverted classroom, which advocate the role of the 
mediating teacher and the use of new Digital Information Technologies and 
Communication (TDIC) in favor of teaching-learning. The research was carried out at 
Olavo Bilac State High School in the city of Sertânia-PE and counted on the 
participation of students from the second grade D (2D), which applied the principles of 
the inverted classroom methodology, and the second grade E (2E), which stayed with 
the traditional methodology (control group). The use of different methodologies was 
intended to compare the results of teaching efficiency between one practice and 
another. To compare the methodologies, we used the data provided by (pre-test) and 
(post-test), as well as the observations from the field notebook. Regarding practices, a 
strategy was applied in class D that allowed students, even at a distance, to have early 
access and interaction with the content, leaving the classroom to deepen it through 
discussions between colleagues and practical group activities. . Whereas, in class E, 
the same subjects were addressed, but based on traditional methodology. Taking into 
account only the statistical data, it is impossible to say that one methodology stood out 
from the other. However, with regard to involvement with the theme, active participation 
and the protagonism of students, the active methodology proved to be more relevant, 
since the pedagogical tool used was an Instagram application, which was part of the 
students' daily lives, facilitating interaction between students. teacher-student-content. 
In addition, instagram provided students with active participation in research, 
production and sample results, making them active subjects in their teaching-learning 
process. We created as an end product of our work, an E-book containing information 
about our pedagogical practice and suggestions on how to use Instagram as a 
pedagogical tool. 
 
Keywords: Botany. Active methodologies. Protagonism student. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Já faz algum tempo que o ensino de Biologia e seus resultados práticos de 

aprendizagem vêm sendo observados mais atentamente pela sociedade. Essa 

observação mais próxima se dá pela sua relevância e posição de destaque no âmbito 

escolar, uma vez que ela é a base para o desenvolvimento de competências e 

habilidades necessárias para se enfrentar os desafios, impostos pelo século XXI, 

científicos, tecnológicos e ambientais.   

Dentre as várias áreas que compõem a disciplina de Biologia, o ensino-

aprendizagem em Botânica tem gerado angústia aos educadores que estão em sala 

de aula e preocupação aos estudiosos da área. Segundo Silva e Cavassan (2005), 

Towata e Santos (2010), Gonçalves e Morais (2011), Silva e Souza (2013), o nível de 

aprendizagem dos discentes com relação a essa temática tem ficado ano após ano 

aquém do que se almeja, fato preocupante, tendo em vista a relevância que esse tema 

possui no contexto ambiental e ecológico em que nos encontramos.  

A literatura que aborda essa problemática abordada por Bergmann e Sams 

(2012), mostra categoricamente que existe um déficit de percepção da sociedade com 

relação aos vegetais e que esse fenômeno contraproducente chega até às escolas. 

Não é incomum escutar relatos no contexto escolar a respeito do desinteresse, apatia 

e resistência de alunos e, até mesmo professores, em trabalhar como essa temática.  

Para Salatino e Buckeridge (2016), esse comportamento nas escolas é reflexo 

da própria visão que a sociedade tem a respeito das plantas. Para os autores, essa 

postura pode estar sendo instigada pelo progressivo distanciamento de vivência entre 

a população humana e a natureza e que essa separação está suscitando uma 

indiferença involuntária às plantas, dando-se a esse fenômeno a denominação de 

negligência botânica1.  

As dificuldades encontradas para a implantação de um ensino de excelência 

em Botânica são diversas. A baixa aprendizagem dos alunos com relação a essa 

temática está geralmente atrelada ao tipo de abordagem pedagógica ministrada pelo 

 
1  Salatino e Buckeridge utilizam essa expressão no artigo “Mas de que te serve saber botânica?” para 

mostrar como a espécie humana percebe e reconhece animais na natureza, mas ignora a presença de 
plantas. Não só nas escolas, como também nos meios de comunicação e no nosso dia a dia, dando 
pouca atenção e colocando as plantas sempre num plano de fundo em qualquer cenário.  
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professor, caracterizada na sua grande maioria, por aulas meramente expositivas e 

ao apreço pelo roteiro do livro didático (Silva e Cavassan 2005, Towata et al., 2010, 

Gonçalves e Morais 2011, Silva e Souza 2013).  

Além disso, Gonçalves e Morais (2011) afirmam que habitualmente aspectos 

botânicos, tais como a sua importância para manutenção da vida e o equilíbrio dos 

ecossistemas são desprezados ou colocados de lado nas aulas de Botânica em prol 

da simples memorização de termos e a descrição mecânica de estruturas vegetais de 

uma flora, em que nada tem a ver com o contexto ambiental do educando.  

Autores como Arrais, Souza, Masrua (2012) sustentam que é somente por meio 

de uma educação de qualidade e um ensino de Botânica contextualizado com a 

realidade ecológica e ambiental, na qual os discentes estejam inseridos, que 

poderemos mudar o comportamento dos alunos e, por conseguinte, de uma sociedade 

inteira.  

Fica claro, a necessidade de uma reformulação das práticas e estratégias 

pedagógicas no que tange o ensino da Botânica nas escolas do país. Essas mudanças 

devem ocorrer não somente para satisfazer as imposições de um currículo, mas para 

mudar positivamente na postura do educando/homem com relação às plantas.   

A partir das leituras e reflexões a respeito do ensino de Botânica, 

questionamos: Como fazer para melhorar o ensino-aprendizagem da Botânica diante 

desse cenário de desinteresse, apatia e falta de metodologia diferenciada para 

proporcionar uma aprendizagem significativa?  Como já é de se imaginar, não se 

encontra uma resposta pronta e acabada para essa indagação, porém encontram-se 

dicas e sugestões a respeito das ações que devem constar em uma prática 

pedagógica exitosa, das quais devem ser destacadas as três (3) que deram um norte 

à pesquisa: 

● Considerar a realidade de espaço e tempo no qual o aluno está inserido;  

● Colocar o aluno em constante contato com o objeto de estudo;  

● Usar uma metodologia ou estratégia de ensino que favoreça as potencialidades 

e características próprias da juventude que são a inquietação, a curiosidade e 

a colaboração em equipe. 

Buscando modificar a nossa realidade escolar, levando-se em conta tudo aquilo 

que já foi mencionado, elaboramos uma intervenção pedagógica para as aulas de 

botânica, estando ela alicerçada em dois pontos: primeiro; nos princípios da 

Metodologia Ativa da Aprendizagem (MAA) e no modelo de ensino da Sala de Aula  
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Invertida (SAI) a qual tem como essência: a participação ativa do aluno em todas as 

etapas do ensino, a interação com os novos recursos tecnológicos, o protagonismo 

estudantil na busca de seu próprio conhecimento e trabalho em grupo (BERGMANN 

e SAMS, 2007); e segundo: no uso das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC), e o aplicativo Instagram como ferramenta pedagógica para 

nossas aula de botânica. 

 Levando em conta o perfil do alunado que temos hoje, é impossível pensar no 

ensino de Biologia, botânica ou qualquer outra área do conhecimento 

descontextualizada do ambiente ou alheio em especial às inovações tecnológicas que 

nos cercam, pois essas estão transformando não só na maneira de pensar, agir e se 

relacionar, mas principalmente na forma de ensinar e aprender, como afirmam Bacich 

e Moran (2018).  

 Nosso trabalho teve como objetivo utilizar o Instagram como ferramenta 

pedagógica aliada ao modelo de ensino da sala de aula invertida nas aulas de 

Botânica. Com esse modelo é possível otimizar o tempo na sala de aula para debates, 

socialização de conhecimentos e atividades práticas, deixando para casa a 

apreciação do conteúdo, anotações e atividades complementares. No entanto, para 

que isso ocorra necessitamos de instrumentos que façam essa ponte entre o período 

presencial e o remoto e é aqui que o instagram e todos os seus recursos entram, pois, 

além de servir como meio de comunicação entre professor e aluno, serve também de 

plataforma de divulgação dos trabalhos e ferramenta informal de avaliação. 

 Este trabalho justificou-se pela necessidade de uma mudança na metodologia 

de ensino aplicada nas aulas de Botânica, tendo em vista que, infelizmente, a grande 

maioria do alunado entra e sai do ensino médio sem conhecer estruturas básicas das 

plantas e sua relevância para manutenção da vida terrestre, assim como não 

conseguem estabelecer conexões entre o que estudam em sala e seu uso no dia a 

dia (MELO; ANDRADE; ABREL; ARAÚJO, 2012).   

 Para nossa pesquisa utilizamos duas turmas da segunda série (2ª) do ensino 

médio, uma foi submetida à proposta pedagógica da Metodologia Ativa (MA) (grupo-

experimental) e a outra uma metodologia tradicional (grupo-controle). Optamos por 

essa organização para observar por meio de números, dados e observações se uma 

estratégia guiada pelos princípios da (MA) como foi a nossa se sobressai à 

metodologia tradicional.  
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Como produto desse trabalho, foi elaborado um E-book (apêndice A) de 

práticas pedagógicas tendo foco alguns modelos e estratégias de ensino, assim como 

algumas sugestões para o uso do Instagram como ferramenta pedagógica.   

 O presente trabalho está organizado da seguinte forma: 

Na seção atual abordamos de forma sucinta alguns problemas e possíveis 

soluções para o ensino de botânica, aspectos relevantes do nosso trabalho, 

elencando ao seu final os objetivos da pesquisa.  

Na seção II, apresento a fundamentação teórica que pontua a realidade do 

ensino de botânica, as novas tecnologias na educação e alguns aspectos das 

metodologias ativas, a educação tradicional e a sala de aula invertida.   

Na seção III, é abordada a metodologia empregada nesta dissertação. 

Trazemos nesta seção as estratégias aplicadas, tipo de pesquisa, aspectos éticos, 

seleção e caracterização dos participantes, local de execução da pesquisa e 

procedimentos.  

Na seção IV, discorre-se sobre os resultados e levanta-se a discussão. Nesta 

parte, analisamos e confrontamos os dados fornecidos tanto pelo pré e pós-teste em 

ambas as turmas. 

Na seção V, são fornecidas as conclusões e fechamento do estudo.   

 Compreendemos que é somente pela aplicação de um projeto pedagógico bem 

elaborado focado na realidade e no cotidiano do discente que conseguiremos reverter 

esse contexto, e foi exatamente isso que nosso trabalho se propõe a executar. 

Além disso, acreditamos que o presente estudo tem relevância substancial para 

servir como base para ajudar e inspirar profissionais da área de educação a mudarem 

suas práticas pedagógicas, pois além de estar fundamentado nas premissas das 

novas metodologias de ensino, as quais preconizam a formação do sujeito autônomo 

e protagonismo, está alinhado também com as exigências previstas na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), a qual afirma dentre outros apontamentos, que o ensino 

de Biologia deve “propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou 

globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos 

contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC)”. (BRASIL, 2018, p. 574). 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

● Avaliar a utilização do Instagram como ferramenta de aprendizagem ativa dos 

conteúdos de Botânica na abordagem da sala de aula invertida.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

● Comparar os resultados de aprendizagem da sala de aula invertida em relação 

à metodologia tradicional;  

● Estimular o protagonismo, autonomia e participação ativa dos alunos na busca 

e socialização do conhecimento;  

● Utilizar as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação como ferramenta 

pedagógica; 

● Incentivar os alunos a conhecerem aspectos relevantes da Botânica local. 

● Disponibilizar na internet um E-book com a proposta didática do uso do 

Instagram como ferramenta pedagógica; 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 ENSINO TRADICIONAL: DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL À TECNOLÓGICA.  

 

 Salas lotadas, cadeiras enfileiradas, professor à frente dos alunos expondo 

conhecimento, resolução de exercícios, todos em silêncio... Isso mostra a sequência 

diária das aulas na maioria das escolas brasileiras. Esse modelo, segundo Libânio 

(1994) de ensino ainda enraizado é herança do modelo escolar do século XIX advindo 

da Revolução industrial em que o espaço escolar era para atender a maior quantidade 

de alunos possível e misturá-los em várias idades de acordo com séries específicas. 

A escola era vista como um espaço de treino para a indústria e aplicava o mesmo 

modelo das fábricas: produção em larga escala, trabalhadores segmentados em 

seções e produção voltada para resultados mensuráveis.  

 Esse modelo de ensino chamado tradicional, a partir do século XIX, ganhou 

nova denominação pelo filósofo e pedagogo brasileiro Dermeval Saviani (2018), com 

a chegada do movimento renovador da educação, passou-se a estudar os modelos 

de ensino existentes até então, o ensino tradicional passou a ser chamado de 

Concepção Pedagógica Tradicional ou Pedagogia Tradicional.   

 Na concepção pedagógica tradicional, para realizar as suas deduções o 

professor é colocado como o centro de todo processo educativo, aquele visto como o 

único detentor do conhecimento em que suas palavras e pensamentos são vistos 

como verdadeiro e digno de aceitação sem questionamento. A disciplina se torna um 

papel fundamental para o sucesso educacional do aluno (futuro operário) e a 

memorização dos conteúdos como forma de absorver o conhecimento “aprendido”.   

 Segundo Libânio (1994) 

 

A pedagogia tradicional, em suas várias correntes, caracteriza as concepções 
de educação onde prepondera a ação de agentes externos na formação do 
aluno, o primado do objeto de conhecimento, a transmissão do saber 
constituído na tradição e nas grandes verdades acumuladas pela 
humanidade e uma concepção de ensino como impressão de imagens 
propiciadas ora pela palavra do professor, ora pela observação sensorial. 
(LIBÂNIO, 1994, p. 61) 

 

 O professor deixa de trabalhar junto com aluno de forma horizontal, aqui ele é 

avaliador de aprendizagem e do processo individualizado do aluno. A escola deixa de 

ser espaço comunitário e passa a ser ambiente de formação moral e intelectual, 



20 
 

 

deixando problemas sociais resguardados apenas à sociedade. A avaliação é feita de 

maneira padronizada, estabelecendo quem evolui ou não na cadeia evolutiva da 

escola, um sistema contínuo de avaliação do aproveitamento e do comportamento do 

aluno erigindo a competição em princípio ativa do funcionamento da escola. (VILELA, 

1999). 

 Diante do exposto, é preciso repensar a prática educativa de nossa era, já que 

temos alunos bem diferentes de outrora, sendo assim, para uma pedagogia centrada 

na aprendizagem exige uma reelaboração do significado do espaço escolar como um 

todo. Segundo Perez (2012), o novo modelo de ensino Híbrido vai de encontro com 

que a concepção tradicional estabelece. Enquanto nesta o professor é o centro da 

atividade escolar, naquela o aluno é centro da aprendizagem, ele busca 

conhecimento, o professor passa a exercer a figura do mediador e orientador da 

aprendizagem.  

 O ensino híbrido não é oposição ao modelo tradicional, apenas estabelece 

novas práticas pedagógicas, ele é 

 

 “Um ensino centrado no aluno, a atenção à aprendizagem significativa e a 
ênfase na pedagogia da pergunta passam a exigir novos espaços de 
aprendizagem e, mesmo considerando o espaço tradicional da sala de aula, 
são necessários uma revisão de novos procedimentos”. (SILVA; PEREZ, 
2012, p. 125) 

  

A escola passa a ser um espaço de aprendizagem diferenciada de acordo com o nível 

do estudante, ocorrendo de forma personalizada que leve em consideração todas as 

ferramentas disponíveis para garantir que os estudantes tenham aprendido. As 

mudanças acontecem e não existem receitas prontas para lidar com elas, a tendência 

do hibridismo associada à tecnologia vem para dar suporte, com o uso das TIDICs, 

aos professores e aos alunos para facilitar o ambiente de aprendizagem e instigar o 

protagonismo dos discentes como responsáveis por seu conhecimento. 

 

2.2 TDIC E A EDUCAÇÃO  

 

Um marco da sociedade do século XXI foi a inovação tecnológica, 

principalmente as digitais, que são consideradas conhecimento técnico e científico, 

estando inseridas intimamente no cotidiano da sociedade, ocupando todos os setores 
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de atividades, revolucionando a maneira de trabalhar, relacionar, pensar e estudar. 

[...] O homem transita culturalmente mediado pelas tecnologias que lhe são 

contemporâneas (KENSKI, 2008, p.21). 

As Tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), outrora 

conhecidas como (TIC), dizem respeito a um conjunto de diferentes recursos 

tecnológicos caracterizados pela sua fácil conectividade com a rede mundial de 

computadores. Outros atributos que fazem parte desses recursos são: o seu fácil 

manuseio, sua mobilidade, o custo acessível dos aparelhos e da conectividade, a 

possibilidade de utilização on-line ou off-line e sua gama de aplicativos e o seu rápido 

acesso a assuntos das mais diversas áreas. 

Para Moran (2015), a facilidade de acesso à internet, juntamente com as 

tecnologias móveis, tem mudado o comportamento humano. Ficou muito mais 

simples obtermos informações, interagir com outras pessoas, que às vezes estão a 

quilômetros de distância, além de permitir que o usuário escolha o tema ou assunto 

que deseja pesquisar, ambiente totalmente dicotômico ao de uma sala de aula onde 

o assunto, o material e o ritmo da aula são ditados pelo professor. Ele vislumbra que, 

“com os avanços das conectividades e tecnologias móveis nas escolas, a transmissão 

de conteúdos dependerá cada vez menos do professor, forçando que os mesmos se 

reconstruam em suas práticas pedagógicas” (MORAN, 2015, p.33).  

Por causa dessa transformação tecnológica, a educação deparasse comum 

nova realidade, e este cenário por sua vez forçará as instituições de ensino 

adequarem seus currículos e práticas educacionais (MORAN, 2015). 

 Almeida (2007) aponta que: 

 

A incorporação de uma tecnologia aos processos educacionais passa pela 
compreensão das características constitutivas desse novo meio, de suas 
potencialidades e limitações em relação às formas de interação e construção 
de significados. Assim, torna-se necessário que o professor utilize a 
tecnologia na condição de sujeito ativo, protagonista da ação, de modo que 
possa analisar a efetividade das contribuições desse suporte para a criação 
de experiências educativas significativas e relevantes para os aprendizes 
(ALMEIDA, p.159, 2007).  

 

 

De acordo com Masetto (2015) temos hoje diversos tipos de tecnologias de 

fácil acesso e amplo alcance como: blog, Google Drive, o Twitter, o Facebook, 

Instagram e Whatsapp. Para ele essas ferramentas podem ser utilizadas de diversas 
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formas na educação, elas podem ser utilizadas pelo professor e alunos como recurso 

de comunicação direta entre as partes como os grupos de Whatsapp, para estudar 

como canais no Youtube e Instagram e Facebook para divulgação de produtos de 

pesquisas e projetos. Fica claro que esses recursos digitais facilitam o trabalho 

pedagógico, uma vez que boa parte dos alunos faz uso de alguma dessas redes 

sociais, gastando um bom tempo do seu dia acessando-os. 

Convergindo com essas observações, Santos (2014), Barros e Menta (2007) 

relatam que o sucesso pedagógico desses recursos digitais se dá em colocar o aluno 

como protagonista dando voz ativa ao envolvidos, pois eles, produzem o material 

didático como: vídeos, áudio, documentários, entrevistas e estes produtos por sua 

vez, são expostos para serem acessados por eles ou demais estudantes. 

Com relação ao uso das tecnologias em sala de aula, Moran (2017) reforça que 

“[...] não basta ter acesso à tecnologia para ter o domínio pedagógico. Há um abismo 

muito grande entre conhecer, utilizar e modificar o processo (MORAN 2007, p. 90)”. 

Sabemos que o simples uso das tecnologias por si só não garante qualidade de 

ensino, é necessário pensar nas possibilidades de melhorias no ensino, é todo um 

processo que deve ser meticulosamente planejado, levando-se e em conta a 

realidade, as condições e o tipo de público a ser aplicado. 

 

2.3 DESAFIOS NO ENSINO DE BOTÂNICA   

 

A Botânica é componente curricular obrigatório no ensino de Ciências (Ensino 

Fundamental) e Biologia (Médio) tendo como premissas estudar a sua importância, as 

estruturas morfológicas e os aspectos fisiológicos dos vegetais (PCN, 2007).  O intuito 

é estimular o desenvolvimento do pensamento ambiental, permitindo que os 

educandos enxerguem as plantas, como também sua importância no que diz respeito 

à dinâmica e manutenção de toda vida na Terra.  

Para Gonçalves e Morais (2011), o ensino sobre as plantas vem sendo 

marcado por uma série de críticas a respeito da organização e procedimentos 

pedagógicos aplicados em aula, pois tais procedimentos não têm contribuído para um 

aprendizado significativo, tampouco estimulado uma mudança de postura do 

educando e consequentemente da sociedade diante de situações ambientais e 

ecológicas da atualidade. 
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Caldeira (2009) observou que o ensino de botânica tem sido constantemente 

relatado como desestimulante, tedioso e de difícil entendimento pelos educandos 

assim como pouco relevante como conteúdo para uma boa parte dos docentes de 

ciências e biologia. Consequentemente, esse comportamento é refletido na sociedade 

por meio da cegueira botânica. Nesse sentido, conforme apontam Salatino e 

Buckeridge (2016), todos desfrutam das benesses oferecidas pela nossa flora, porém 

poucos conhecem o quanto nos apropriamos de seus benefícios em nosso dia a dia.   

Infelizmente, essa visão e postura estão presente em todos os segmentos da 

sociedade, assim como nós estudantes e para mudar esse cenário é necessário 

começar no ambiente escolar a utilização de práticas que valorizem essa temática, 

metodologias que estimulem a observação das especificidades da vegetação, a partir 

da sua realidade local em seu ambiente natural, pois como afirmam Gonçalves e 

Morais (2011), quando o indivíduo lida diretamente com o objeto que fazem parte da 

sua realidade sua compreensão é facilitada.  

Seguindo ainda por essa linha, Araújo e Silva (2015) defendem que para 

desenvolver as habilidades necessárias para a aprendizagem de botânica é preciso 

que métodos e estratégias superem o ensino tradicional caracterizado por aulas 

expositivas e repetições de conteúdo. Silva e Cavassan (2006) sustentam também 

que o professor busque metodologias diversificadas condizentes com o meio sócio 

ambiental em que o aluno está inserido, permitindo-lhe ter possibilidades de verificar 

e entender a diversidade vegetal de sua região.   

Segundo Empinotti et al (2014 p. 101), a observação e a investigação de 

materiais e fenômenos promovem no aluno o senso crítico, o desejo de compreender 

processos, que muitas vezes em sala de aula, lhes parecem distantes. Eles ressaltam 

ainda, que a ação de ensino deve ser planejada para oportunizar a investigação e 

participação ativa, aproveitando as características juvenis de inquietação.  

O fato é que devem ocorrer mudanças profundas na postura como vemos e 

lidamos com a natureza em especial com as plantas. Conforme Santos e Sodré-Neto 

(2016), essas mudanças devem se iniciar nas escolas, a começar pelas ações dos 

professores em sala, utilizando metodologias e estratégias de ensino que coloque o 

aluno em contato com o objeto de estudo (plantas), permitindo que eles percebam 

através de suas análises a importância e enalteçam a relevância delas para a vida.  

. A BNCC evidencia em suas diretrizes que o letramento digital deve-se fazer 

presente no planejamento de ações educacionais, uma vez que os atuais recursos 
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digitais e tecnológicos já fazem parte do cotidiano e podem bem direcionados, 

contribuir consideravelmente para o um aprendizado. De acordo com a BNCC:   

 

“Em um mundo repleto de informações de diferentes naturezas e origens, 
facilmente difundidas e acessadas, sobretudo, por meios digitais, é premente 
que os jovens desenvolvam capacidades de seleção e discernimento de 
informações que lhes permitam, com base em conhecimentos científicos 
confiáveis, investigar situações-problema e avaliar as aplicações do 
conhecimento científico e tecnológico nas diversas esferas da vida humana 
com ética e responsabilidade”. (BNCC, 2018. p) 

 

O que percebemos é que todos os autores já citados convergem e são 

categóricos em afirmar que não há mais espaço nas escolas e na prática docente para 

aulas de cunho tradicional. Práticas conteudistas e estratégias de ensino apegadas 

ao passado já não se comunicam com o tipo de aluno e sociedade que queremos 

formar. 

2.4 METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM  

 

A Metodologia Ativa é uma metodologia educacional emergente no processo 

de ensino/aprendizagem. Tal ferramenta didática permite que o aluno seja visto como 

construtor de seu próprio conhecimento e autor de suas conquistas (BORGES; 

ALENCAR, 2014). Para os autores, a metodologia ativa está fundamentada, em três 

obras clássicas da educação: a aprendizagem pela interação social, de Lev Vygotsky 

(1896- 1934); aprendizagem pela experiência, de John Dewey (1859-1952) e 

aprendizagem significativa, de David Ausubel (1918-2008), estando centradas na 

participação efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem, de 

forma flexível, interligada e híbrida.  

Na metodologia ativa o estudante é o personagem principal e protagonista na 

busca de seu aprendizado. De acordo Bacich e Moran (2018, pg.122), a metodologia 

ativa se caracteriza “pela inter-relação entre educação, cultura, sociedade, política e 

escola, sendo desenvolvida por meio de métodos ativos e criativos, centrados na 

atividade do aluno com a intenção de propiciar a aprendizagem”. 

De acordo com Diesel et al. (2017), a Metodologia Ativa (MA) 

 

 
Tem uma concepção de educação crítico-reflexiva com base em estímulo no 
processo ensino-aprendizagem, resultando em envolvimento por parte do 
educando na busca pelo conhecimento. Dentro do conceito de metodologia 
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ativa, existe o método a partir da construção de uma situação problema (SP), 
a qual proporciona uma reflexão crítica; mobiliza o educando para buscar o 
conhecimento, a fim de solucionar a SP; ajuda na reflexão e a proposição de 
soluções mais adequadas e corretas (DIESEL, 2017, p.36)  

 

  

Dentro do conceito fundamental de metodologia ativa para uma aprendizagem 

significativa, destaca-se o modelo híbrido ou ensino híbrido (EH). Tal modelo 

concentra-se no compartilhamento de espaços, tempo, atividades, materiais e 

técnicas. Nessa prática de ensino “tem uma mediação tecnológica forte: físico-digital, 

móvel, ubíquo, realidade física e aumentada, que trazem inúmeras possibilidades de 

combinações, arranjos, itinerários, atividades” (MORAN, p.4, 2018). 

Camillo e Vargas (2013) analisam essa prática de aprendizagem 

complementando que o ensino seria baseado no presencial e no on-line.  

No modelo presencial o ensino e a aprendizagem ocorrem em sala de aula e 

no online ocorre por meio das tecnologias digitais. Porém, nos últimos anos 
a combinação entre os dois modelos vem ganhando notoriedade na 
educação, com a dificuldade cada vez maior do educando estudar no ensino 
presencial devido às inúmeras tarefas que o indivíduo possui no seu dia a dia 
(CAMILO e VARGAS, 2013, p. 64). 

 Nesse caso, pode-se constar que o ensino on-line deve estar atrelado ao 

ensino presencial, não como algo separado que é usado apenas para fazer tarefas 

quando não dá tempo de terminar em sala de aula, mas como um ambiente que 

propicia aprendizado, o qual o próprio aluno é o protagonista em busca de saberes. 

2.5 SALA DE AULA INVERTIDA  

 

 Já sabemos que as Metodologias Ativas proporcionam ao educador acesso às 

diversas ferramentas metodológicas que irão lhe auxiliar no processo de aproximar o 

conhecimento à realidade do aluno. Dentro do contexto das metodologias ativas 

destaca-se um novo modelo híbrido (concentram- se em dois modelos de ensino e 

aprendizagem, o presencial e o on-line) de ensino: a sala de aula invertida ou Flipped 

Classroom. Tal abordagem foi desenvolvida por Bergmann e Sams (2007), o objetivo 

dos educadores americanos consistia em resolver o problema de aprendizagem de 

alunos que eram atletas e que estavam ausentes durante as aulas presenciais 

perdendo o conteúdo exposto pelo professor.   

 Na abordagem de sala de aula invertida busca-se mudar o método de ensino 

tradicional aplicando uma nova ideologia de ensino, os papéis são diferenciados, o 
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aluno agora se torna o foco do processo de sua aprendizagem. Conforme Educause 

(2012) 

Na abordagem a sala de aula invertida, o aluno estuda previamente, a aula 

torna-se um lugar de aprendizagem ativa, onde há perguntas, discussões e 
atividades práticas. O professor trabalha as dificuldades dos alunos, em vez 
de fazer apresentações sobre conteúdo da disciplina. (EDUCAUSE, 2012)  

  

 

 O aluno, tradicionalmente acostumado a uma condição passiva, cujo papel era 

o de absorver as informações ganha metas e responsabilidades no processo de 

construção de conhecimento. Segundo Bergmann (2016), trata-se, portanto, de um 

modelo de ensino que coloca, de fato, o discente como protagonista, aproximando-o 

dos temas e conteúdo antes mesmo de a aula começar. 

A proposta também observa uma necessidade de mudança do trabalho 

docente, antes era um mero transmissor de conceitos e detentor do conhecimento, 

agora se destaca para assumir a função de um orientador/ mediador, tornando o 

trabalho flexível, já que “o que tradicionalmente é feito em sala de aula, agora é 

executado em casa, e o que tradicionalmente é feito como trabalho de casa, agora é 

realizado em sala de aula” (BERGMANN; SAMS, 2016,).  

Segundo os pioneiros do método de aprendizagem de forma invertida 

A sala de aula invertida de aprendizagem para o domínio associa os 

princípios da aprendizagem para o domínio à tecnologia de informação para 
criar um ambiente de aprendizagem sustentável, replicável e gerenciável. Ao 
entrar em uma de nossas salas de aula, você se surpreenderá com o volume 
de atividades assíncronas. Basicamente, todos os alunos trabalham em 
tarefas diferentes, em momentos diferentes, empenhados e engajados na 
própria aprendizagem. Alguns fazem experimentos ou desenvolvem 
pesquisas, outros assistem a vídeos em seus dispositivos pessoais, outros 
se reúnem em equipes para dominar objetivos, outros interagem com o 
quadro branco para fazer simulações on-line, outros estudam em pequenos 
grupos, e há ainda outros que fazem testes ou provas no computador da 
escola ou em seus dispositivos pessoais. Você também verá alguns alunos 
trabalhando individualmente ou em pequenos grupos com o professor 
(BERGMANN; SAMS, 2016, p. 49). 

  

Nesse processo de inversão do método tradicional de ensino, a proposta é 

realmente inserir as TDIC nas atividades curriculares e extracurricular como 

fornecedor de “recursos a serem explorados pedagogicamente, como animações, 

relatórios virtuais que aluno pode acessar e complementar com leituras, ou mesmo os 

vídeos pontuais” (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p.12). 



27 
 

 

 Vale ressaltar que todas essas estratégias pedagógicas usadas para facilitar a 

aprendizagem se dão graças à era digital e sua tecnologia, pois com elas o professor 

compartilha onde ele estiver tudo que foi preparado para transmissão de 

conhecimentos. Para tanto, usufruímos das vastas plataformas de aprendizagem 

virtual como blogs, redes sociais, podcast e recursos de nuvem: Google Drive, 

Dropbox, YouTube, SlideShare, entre outros. 

 Segundo o relatório Flipped Classroom Field Guide (2014), para uma ação que 

almeje objetivos concretos a serem aplicados na aprendizagem dos alunos, são 

necessárias algumas regras:  

● As atividades em sala de aula devem envolver uma quantidade significativa de 

questionamento, resolução de problemas e de outras atividades de 

aprendizagem ativa, obrigando o aluno a recuperar, aplicar e ampliar o material 

aprendido on-line. 

● Os alunos devem receber feedback imediatamente após a realização das 

atividades presenciais. 

● Os alunos devem ser incentivados a participar das atividades on-line e das 

presenciais, sendo elas computadas na avaliação formal do aluno, ou seja, 

valem nota. 

● Tanto o material a ser utilizado on-line quanto os ambientes de aprendizagem 

em sala de aula devem ser estruturados e bem planejados.  

Pode-se destacar que para programar a sala de aula invertida é indispensável 

dois aspectos peculiares: a produção do material para o aluno trabalhar on-line e o 

planejamento das atividades a serem realizadas em sala de aula. Dessa forma, a sala 

de aula presencial assume um papel fundamental para a discussão de conhecimento, 

nela o professor participa das atividades juntamente com os alunos ressignificando as 

informações.  

Uma das vantagens que as metodologias ativas, em especial a sala de aula 

invertida, trazem para a escola é a possibilidade de provocar discussões sobre 

conteúdos abordados pelo professor/mediador. Essa possibilidade de acessar os 

conteúdos quando, onde e quantas vezes quiserem ajuda a melhorar o desempenho 

dos estudantes e sua qualidade de vida, já que eles poderão escolher o momento 

mais conveniente para estudar. 

Para Bergmann e Sams (2012), dentre tantos benefícios, incluem tornar os 

conceitos do curso mais significativos e relevantes para os alunos, ajudar os alunos a 

https://escoladainteligencia.com.br/ensinando-qualidade-de-vida-e-saude-da-escola-para-o-dia-a-dia/
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explorar diversas perspectivas, testando suposições dos alunos, melhorar as 

habilidades de comunicação dos alunos e desenvolver uma melhor compreensão das 

perspectivas de seus alunos. 

Pesquisas aplicadas na área de biologia mostram que o trabalho com a 

metodologia de sala de aula invertida estimula o de debate, a investigação e 

protagonismo dos alunos. Exemplo a ser observado, é o trabalho de Carvalho (2019) 

e Martins (2019) “Sala de aula invertida em processos de aprendizagem de botânica 

no ensino fundamental”. As autoras relatam  

“As experiências formativas como a que trouxemos evidência o potencial das 
metodologias ativas, em especial a proposta de ensino pautada na sala de aula 
invertida. Assim defendemos a inserção e discussão de proposta dessa 
natureza, na formação inicial e continuada de professores. [...] A proposta 
desenvolvida também abraça a atitude docente nesse espaço formativo, como 
mediador pedagógico, capaz de estimular e orientar os estudantes nas ações 
e atividades, bem como estabelecer conjecturas e intenções de planejamento 
de ensino nos anos finais do ensino fundamental utilizando essa abordagem. ” 
(CARVALHO; MARTINS, 2019) 

Na mesma perspectiva, Ramos e Tavares (2017) ao utilizar a mesma 

metodologia, nos informam que  

“As informações coletadas são compartilhadas em ambiente virtual e por meio 
delas, nas “aulas” presenciais o grupo desenvolve narrativas mais 
aprofundadas e conectam a cientificidade a outras dimensões do 
conhecimento. Nesse momento, o grupo faz intervenções no material postado 
tanto pelo professor quanto pelos colegas instituindo a prática de produção 
autoral. Em outras palavras, a aula é um espaço em que acontece a 
transformação da informação em conhecimento, um processo que se dá no 
duplo movimento: coletivo e individual. ” (RAMOS E TAVARES, 2017) 

3 METODOLOGIA  

 

O cerne de nosso trabalho foi aplicar uma intervenção pedagógica a qual teve 

como norte as diretrizes do modelo da sala de aula invertida e o uso da rede social 

virtual (RSV) Instagram como ferramenta pedagógica nas aulas de Botânica, para 

comparar sua eficácia ou não, utilizamos os resultados alcançados nas intervenções 

aos de uma turma com metodologia tradicional.  

Para que essa comparação ocorresse de forma imparcial e com total lisura, 

aplicamos em ambas as turmas os assuntos: Características gerais das plantas, 

Botânica da caatinga e Morfologia básica das angiospermas; os números de 

encontros: três (03) e a avaliação: pré e pós-teste.   
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 Para avaliar a eficiência ou não da intervenção pedagógica, utilizamos para 

análise os dados do questionários pré-teste, aplicado no dia 18/02/2020 

presencialmente e pós-teste (apêndice B), aplicado no dia 23 /06/ 2020 de forma 

remota por meio do google form (apêndice C), devido à paralisação das aulas devido 

a pandemia do covid-19.  

Ainda com relação ao pré e pós-teste, esclarecemos que esse era composto 

tanto por questões objetivas como subjetivas e que cada uma delas abordava um 

assunto específico (quadro 01).  

 

Quadro 1. Conteúdo das questões do pré e pós-teste. 

Questões do pré-teste e pós-teste  Assunto abordado por cada questão  

01,02, 03 e 04 Características gerais das plantas 

05, 06, 07, e 13 Botânica da Caatinga  

08, 09,10, 11 e 12 Morfologia básica das angiospermas 

Fonte: Nunes, 2020 
 

Para a análise dos dados do pré e pós-teste, nas questões do tipo objetiva foi 

utilizado o software Microsoft Excel 2013 para a tabulação e construção de dados, 

enquanto para as questões do tipo subjetiva foi realizado primeiramente um 

categorização e padronização das respostas, para depois realizar sua análise 

numérica e quantitativa.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO ESCOLAR 

 

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual de Referência em Ensino Médio 

Olavo Bilac, localizada na Avenida Agamenon Magalhães – 703, Sertânia em 

Pernambuco- PE, CEP 56600-000 pertencente à região Administrativa do Moxotó-

Ipanema, sediada na cidade de Arcoverde-PE (figura 01). A escola oferece da primeira 

(1ª) série à terceira (3ª) série do ensino médio em regime integral.  
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Segundo dados apurados no ano de 2020, a escola conta com 663 alunos 

matriculados, sendo 43% da zona rural e 57% da zona urbana e para a pesquisa foram 

selecionadas duas turmas da segunda (2ª) série, turma D composta por 44 alunos e 

a turma E com 43 alunos, com faixa-etária de 15 a 18 anos.  

 

    Figura 01. Localização geográfica da cidade de Sertânia-PE 

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Mapa-de-Pernambuco-com-destacando-o-
Municipio-de-Sertania-PE_fig8_314155735 Acesso em: 20 de abril de 2020 

 

Em relação à estrutura física, a escola é composta por 17 salas de aula, uma 

cantina equipada com espaço adaptado para as refeições, biblioteca, salas de leitura, 

de informática e de recurso audiovisual. A escola também possui laboratório de 

Biologia, Química, Física, Matemática e Português, porém nem todos estão equipados 

para o desenvolvimento de atividades práticas com os alunos. Possui espaços para 

professores, reprografia e sala de recursos de apoio, duas quadras poliesportivas e 

um pátio com ampla cobertura. A instituição ainda apresenta acessibilidade com 

rampas e salas para portadores de necessidades especiais.  

 

3.2 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

Após a aprovação do projeto pelo Colegiado do Mestrado Profissional em 

Biologia da Universidade Federal da Paraíba (PROFBIO/UFPB), o mesmo foi 

encaminhado para avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do 

Setor de Ciências da Saúde da UFPB. A aplicação dos questionários e atividades para 

os alunos do Ensino Médio foram realizadas mediante aprovação prévia deste Comitê 

(Projeto aprovado em 26 de setembro de 2019. CAAE: 18344819.1.0000.8069. 

Número do Parecer: 3.6035.489) (ver Anexo I). 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Mapa-de-Pernambuco-com-destacando-o-Municipio-de-Sertania-PE_fig8_314155735
https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Mapa-de-Pernambuco-com-destacando-o-Municipio-de-Sertania-PE_fig8_314155735
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Salientamos que, após aprovação no comitê de ética a direção da escola foi 

contactada e informada sobre o objetivo de realizar uma pesquisa experimental com 

duas turmas daquela instituição, nesta ocasião apresentamos o Termo de Anuência 

Escolar – TAE (Anexo II) o qual foi assinado prontamente pelo diretor.  

Solicitamos à escola um encontro com os pais ou responsáveis dos educandos 

das turmas da 2ª série “D” e da 2ª série “E”. Essa reunião objetivou esclarecê-los 

quanto à pesquisa que seria desenvolvida e obter as assinaturas no Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido – TALE (Anexo III) ou Termo de consentimento livre 

e esclarecido –TCLE (Anexo IV). Cabe ressaltar que, na oportunidade esclarecemos 

que a participação era livre, podendo o aluno ou seu responsável desistir da 

participação em qualquer momento presente ou futuro. Além disso, foram 

disponibilizados e-mails e telefones para contato, caso surgissem dúvidas.  

Também é importante esclarecer que a turma selecionada para ficar com o 

método tradicional não teve prejuízo algum em seu aprendizado, haja vista que ela foi 

compensada em um momento oportuno. 

 

3.3 ABORDAGEM E TIPO DE PESQUISA  

Quanto à abordagem, nossa pesquisa foi prioritariamente quantitativa, tendo 

em vista que o ambiente pesquisado forneceu números e dados por meio de um 

questionário (apêndice B), aplicado antes da intervenção pedagógica nas turmas da 

2ª série do ensino médio, (pré-teste) e posterior à intervenção (pós-teste). Os estudos 

ou análises de dados que se traduzem por números e que a partir deles possam a ser 

gerados gráficos ou tabelas podem ser muito úteis na compreensão de diversos 

problemas educacionais, como afirma Gatti (2004).  

Quanto ao procedimento técnico, adotou-se a Pesquisa Experimental, uma vez 

que foram selecionados grupos amostrais (controle e experimental) e variáveis 

capazes de influenciá-los. Para Gil (1991), “o procedimento técnico experimental 

caracteriza-se basicamente em determinar um objeto de estudo, separa alguns grupos 

de amostragem e seleciona variáveis que seriam capazes de influenciá-lo” (GIL, 1991, 

p.15.)  

Nessa perspectiva, foram recrutados dois (2) grupos/turmas, sendo que em 

uma, 2ª série “D”, foi empregada a metodologia da sala de aula invertida e o uso do 

Instagram (grupo experimental), enquanto que em outra turma, 2ª série “E”, foi 
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aplicada a metodologia tradicional de ensino (grupo de controle), a qual foi utilizado o 

livro didático para aulas expositivas, anotações e exercícios. 

Destacamos que a escolha por essas duas turmas se deu pelo fato que 

são as únicas turmas da 2ª série que estão sob a responsabilidade do 

pesquisador/professor nesta escola e que ambas turmas apresentam níveis de 

conhecimento similares, como pode ser visto no SIEPE2. 

 

3.4 SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES  
 

Como mencionado, utilizamos duas turmas da segunda série do ensino médio 

para a pesquisa, tendo ficado a turma D com a intervenção pedagógica ativa e a turma 

E com a metodologia tradicional, como podemos ver nas figuras 02 e 03 

respectivamente.  

Esclarecemos que as metodologias inerentes a cada turma foram aplicadas 

para todos os alunos que compõem a sala, porém somente aqueles que entregaram 

os termos de consentimento (TALE ou TCLE) a tempo foram considerados aptos e 

tiveram seus dados analisados e publicados.  

A partir desses critérios pré-estabelecidos, os participantes foram triados da 

seguinte maneira:  

 
Figura 02. Processo de triagem dos participantes da 2ª série D 

 
Fonte: Nunes (2020) 

 
Figura 03. Processo de triagem dos participantes da 2ª série E 

 
Fonte: Nunes (2020) 

 

Ressaltamos, que os alunos considerados aptos para a participar foram 

identificados e mencionados por códigos como: D1, D2, ..., D21 para os pertencentes a 

 
2 O Siepe é o Sistema de Informação da Educação do Estado de Pernambuco, que monitora o 

desempenho de avaliações internas ou externas gerando um escore dos alunos e das turmas. 
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(Turma D) e E1, E2 ... E18 para os alunos da (Turma E), isso para resguardar a 

confidencialidade dos participantes da pesquisa. 

 

3.5 PREPARAÇÃO PARA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA.   
 

Uma semana antes da intervenção, foi explicitado à turma experimental os 

procedimentos pedagógicos que iríamos realizar nos próximos três encontros e 

também criamos conjuntamente nesse momento: Um perfil no Instagram 

@botanica_ativ (Figura 04), um grupo de Whatsapp Botânicativ@ (Figura 04) e um e-

mail coletivo para a turma.  

 Frisamos que a criação e manipulação destes recursos tecnológicos pelos 

alunos são de fundamental importância para o sucesso da nossa prática, visto que 

nosso trabalho foi fundamentado no uso do instagram como instrumento pedagógico e 

na metodologia sala de aula invertida, a qual caracteriza-se, dentre outras coisas, 

“pela utilização de tecnologias que permitam o contínuo e rápido contato entre as 

partes envolvidas no ensino-aprendizado” (VALENTE, 2018, p.12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 04. Biografia do Instagram BotânicAtiva, rede social utilizada na pesquisa, 
acompanhada da imagem do grupo de WhatsApp criado para facilitar a comunicação entre 
participantes. 
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Fonte: Nunes (2020). 

  

3.6 APLICAÇÃO DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NA TURMA EXPERIMENTAL  

  

Cada encontro foi composto por ações remotas e presenciais, assim como 

preconiza a metodologia da sala de aula invertida de Bergmann e Sams (2016), foi 

proposto atividades práticas de socialização, colaboração e de investigação, isso para 

estimular o protagonismo e a participação dos discentes, assim como o uso do 

instagram para consolidação e divulgação dos conhecimentos adquiridos por eles 

durante a prática.   

É bom destacar que, no caso das ações remotas os materiais para estudo e 

orientações para as atividades presenciais eram encaminhados via whatssApp e/ou 

Instagram pelo professor com antecedência, isso para permitir que os alunos que não 

tinham aparelhos ou internet em casa para acessá-los em tempo hábil, pudessem ter 

acesso partir dos recursos da sala de informática3 da escola.    

1º Encontro: Trazendo as mídias sociais para sala de aula 

 

 
3 A escola possui uma sala de informática com 28 notebooks e 12 tablets todos eles conectados à 

internet. Os alunos da 2ª série D tinham permissão de utilizar a sala de informática, assim como seus 
recursos nos horários livres ou entre um turno e outro, sempre com a supervisão do técnico de 
informática. 
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Esse encontro foi realizado no dia 03/03/2020 tendo como tema motriz as 

“Características gerais das plantas”, tendo como objetivo apresentar alguns aspectos 

relevantes das plantas, tais como: a evolução, grupos de plantas, tipo de reprodução, 

entre outros. As ações realizadas foram detalhadas no quadro 02 abaixo:   

 

Quadro 02. Sequência das ações desenvolvidas no primeiro encontro da Turma experimental 
- 2ª série D. 

Ações Atividades propostas   

 

Remota 

Envio por meio do whatsapp e do Instagram um link/vídeo sobre as 

características gerais das plantas – 

(https://www.youtube.com/watch?v=l80Dqo4fLrE) e a orientação para 

os alunos interagirem com o professor por meio do recurso “faça uma 

pergunta” no story do Instagram (figura 05). 

 

 

 

 

 

Presencial 

Atividade de socialização: Um debate e discussão referente aos 

assuntos abordados no vídeo, tais como: a evolução das plantas, as 

algas e os grupos de plantas (algas, briófitas, pteridófitas, 

gimnosperma e angiospermas). 

Atividade colaborativa: Formação de grupos para escolha de tema 

relativo ao conteúdo debatido. Os alunos foram estimulados a 

pesquisar e se aprofundar no tema específico para, posteriormente, 

expor para a turma os resultados da investigação. 

Atividade de investigativa: Experiência sobre a germinação de 

sementes de feijão (Phaseolus vulgaris) em diversas condições de 

água, luminosidade, etc. Esse experimento teria sua culminância no 

último encontro, porém não ocorreu devido a paralisação das aulas. 

Atividade com o Instagram: Elaboração e divulgação de textos, 

enquetes ou perguntas  (quiz) a respeito do tema estudado no 

Instagram. 

Fonte: Nunes, 2020 

 
Figura 05. Interação com os alunos do 2º ano D por meio do recurso “Faça uma pergunta” 
disponível na rede social Instagram 

https://www.youtube.com/watch?v=l80Dqo4fLrE
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                    Fonte: Nunes, 2020 

 

2º Encontro: Problematizando a Caatinga na aula de Botânica 

Esse encontro foi realizado no dia 10/03/2020 tendo como tema a "Botânica da 

Caatinga”, o objetivo foi apresentar e trazer uma reflexão sobre as plantas da nossa 

região. Foi utilizado para o estudo e contextualização do tema em três (03) sites.  

 

Quadro 03. Sequência das ações desenvolvidas no segundo encontro da Turma Experimental 
- 2ª Série D 

Ações Atividades propostas   

 

 

Remota 

Envio por meio do Whatsapp três matérias disponíveis em de três sites 

diferentes que traziam a temática da caatinga. Os links enviados: 

https://www.gov.br/mma/pt-br,  https://www.todamateria.com.br/flora-

da-caatinga/ https://www.biologianet.com/ecologia/caatinga.htm 

(figura 06). Foi orientado que os alunos fizessem um resumo sobre os 

temas e, em grupo, escolhessem uma planta típica da caatinga para 

apresentar suas peculiaridades na aula presencial. Como interação 

https://www.gov.br/mma/pt-br
https://www.gov.br/mma/pt-br
https://www.biologianet.com/ecologia/caatinga.htm
https://www.biologianet.com/ecologia/caatinga.htm
https://www.biologianet.com/ecologia/caatinga.htm
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com RSV,  foi proposto que respondessem no story questionamentos 

relacionado ao tema. 

 

Presencial 

Atividade prática: Aplicação de questões problematizadoras como: 

“Mandacaru quando ‘fulora’ na seca, é o sinal de que mesmo?”. 

Momento de discussão desenvolvido em grupos. 

Atividade colaborativa: Exposição do trabalho desenvolvido em grupo, 

o qual os alunos trouxeram diferentes plantas da Caatinga para 

debaterem em sala suas principais características. 

Atividade com o Instagram: Postagem na rede social as atividades 

realizadas pelos alunos na aula, interação e participação nas 

enquetes, quiz e ação uma pergunta”   

Fonte: Nunes, 2020 

 
Figura 06. Conversa no grupo do WhatsApp com as orientações da proposta da aula e da 
realização das atividades que seriam desenvolvidas pelos grupos de alunos. 

 
Fonte: Nunes, 2020 

3º Encontro: Uso do instagram para o estudo da botânica. 
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O terceiro encontro estava marcado para ocorrer no dia 17/03/2020, porém foi 

impossibilitado de acontecer de forma presencial, em virtude do distanciamento social 

imposto pela pandemia do Covid-19.  

Estava planejado para esse encontro a culminância da atividade investigativa 

proposta no 1º encontro, relacionada a germinação do feijão, o estudo das 

angiospermas, assim como o uso maciço dos recursos: stories, post, feed, quiz e 

vídeos (IGTV) do Instagram.  

Entretanto, mesmo com a paralisação das aulas, algumas interações entre os 

alunos, o professor e o conteúdo continuaram ativas através do WhatsApp e pelo 

Instagram, como podemos ver nas figuras 07 e 08.  

 
Figura 07.  Interações entre professor e alunos, antes e durante o isolamento social 
(WhatsApp)

 
Fonte: Nunes, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 08. Interações entre professor e alunos antes e durante o isolamento social (Instagram) 
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Fonte: Nunes, 2020 

 

 

3.7 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA TRADICIONAL NA TURMA CONTROLE   

É bom destacar que antes da aplicação das aulas tradicionais na turma controle 

(2ª série E) tivemos o cuidado de fazer a seleção dos capítulos e exercícios do no livro 

didático que mais se aproximavam dos assuntos estabelecidos pela pesquisa. A 

respeito do ensino tradicional e o uso do livro didático, Caldeira e Araújo (2009) 

comentam que as aulas dos professores de Biologia estão quase sempre 

condicionadas unicamente às instruções do livro didático. 

Como na turma experimental, programamos abordar três assuntos referente a 

botânica em três encontros distintos. O primeiro, 03/10/2020 e segundo encontro, 

10/03/2020 ocorreram normalmente com atividades e ações típicas de uma aula 

tradicional, tais como: Anotação nos cadernos sobre o tema, leitura compartilhada dos 

assuntos do livro, exposição e explicação oral do assunto pelo professor, orientação 

para resolução de exercícios e suas respectivas correções em sala, sugestões de 

pesquisa pelo professor de alguns pontos do tema, entre outros. 

O terceiro e último encontro estava marcado para acontecer no dia 17/03/2020, 

porém ele não ocorreu devido a necessidade da paralisação das aulas relacionados 

a expansão da pandemia do Codiv-19. 
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 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
A rede social virtual que utilizamos na intervenção pedagógica da nossa 

pesquisa foi o Instagram. Percebemos por meio de observações e de sondagens 

informais, que essa rede social tinha bastante aceitação entre nossos alunos, os quais 

afirmaram em uma dessas conversas, que ficavam horas por dia acessando e 

interagindo com o material exposto nos perfis. 

 Hu et el (2014) também experimentou a rede social Instagram durante suas 

aulas, eles também destacaram a boa aceitação dessa RSV, principalmente entre os 

adolescentes, isso se dá pela enormidade de recursos e ferramentas que ela possui, 

que por sua vez estimulam em seus usuários as aptidões peculiares que são: 

a interação, a criatividade e a comunicação. A partir da constatação de todos esses 

atributos, percebemos que o aluno se sente instigado a buscar conhecimento usando 

a rede social, dessa forma torna-se desafiador e enriquecedor utilizá-la de forma 

pedagógica em prol da melhoria do ensino de Biologia, em especial ao ensino de 

botânica.   

Outras reflexões pertinentes da parte pedagógica que o Instagram trouxe de 

positivo em nossas aulas e em nossa prática, também são vistas por Barbosa et al 

(2020) em seu trabalho com a rede social nas aulas de Química. Eles reforçam o que, 

o uso do Instagram, por estarem no cotidiano dos alunos, pode e deve estar 

interligados com outras práticas pedagógicas, além de disseminar informações e 

novas formas de aprender, também forma o cidadão para as habilidades da 

contemporaneidade, entres elas estar a interação com o mundo virtual. 

A escolha em utilizar a SAI como apoio a nossa intervenção se mostrou 

assertiva, uma vez que essa metodologia permitiu aos nossos alunos terem um 

contato prévio com o assunto, permitindo que o professor tivesse mais tempo em sala 

para realizar atividades práticas e produzir conteúdo para e com o Instagram.  Brito e 

Silva (2019) também reforça tais aspectos positivos com relação ao melhor 

aproveitamento do tempo em sala de aula para atividades práticas. 

Os recursos disponíveis no aplicativo Instagram usados no processo de 

ensino/aprendizagem foram: avaliação da aprendizagem, diagnóstico do ensino, 

divulgação científica, repositório dos conteúdos, interação entre aluno e professor e 

envio de material extraclasse. As postagens, curtidas e comentários garantiram a 

interação entre os participantes através de enquetes, quiz ou testes (Figura 09). 
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Figura 09. Ferramentas do aplicativo Instagram que estimulam a participação: Teste, 
enquete e Faça uma pergunta. 

 
Fonte: Nunes, 2020 

 

As histórias, popularmente chamadas por seu nome em inglês stories, são um meio 

de transmitir elementos temporários que o usuário gostaria de compartilhar com seus contatos 

e seu compartilhamento tem duração de 24 horas. No nosso caso, utilizamos essa opção 

como uma ferramenta para estimular o aluno a interagir com a rede social e o conteúdo 

exposto, como também instrumento de avaliação, uma vez que a partir da análise de seus 

resultados podemos diagnosticar o número de interação e as dúvidas mais frequentes entre 

os alunos. 

 

4.1 INTERVENÇÃO E OBSERVAÇÕES SOBRE A PRÁTICA NA TURMA 

EXPERIMENTAL  

 

Com o intuito de registrar as atividades desenvolvidas, utilizamos um caderno 

de campo para anotação das observações referentes à intervenção pedagógica, cada 

“encontro” era formado por ações remotas e presenciais.    

Um fato observado desde o início da proposta da prática com as mídias digitais, 

foi a boa aceitação por parte dos alunos, haja visto a euforia, o número de indagações 

e de sugestões de como poderíamos utilizar as ferramentas digitais do Instagram nas 

aulas de Botânica foram enfatizados pelos alunos. Melo et al. (2012), ressalta que 

a afinidade e aceitação do aluno com uma prática é um passo importante para 

despertar nos estudantes o interesse pelo conhecimento. 
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1.1.1 Primeiro encontro: pesquisa, apresentação e revisão do conteúdo 
Botânica 

 

 Na ação remota enviamos um vídeo “Resumo sobre o Reino Plantae – 

Botânica” disponível no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=l80Dqo4fLrE) e 

disponibilizamos no story a opção de fazerem uma pergunta relacionada ao vídeo ou 

ao tema abordado. A interação foi moderada, tendo em vista que surgiram apenas 

duas 02 perguntas durante o tempo que ficou exposto.  

No momento presencial, iniciamos com um debate a respeito do assunto, Reino 

das plantas, abordado no vídeo proposto pelo professor. Para estimular a discussão, 

o professor lançou ao grande grupo algumas perguntas, porém apenas nove 09 

alunos, ou seja ± 21% da turma se dispôs a falar espontaneamente no debate. 

Ao buscar explicações para essa baixa participação, concluímos que a grande maioria 

dos pesquisados não assistiram ao vídeo e nem interagiram com o Instagram, fato 

bastante preocupante, pois segundo Bergmann e Sams (2012), uma das premissas 

para o sucesso da sala invertida é o contato prévio do aluno com o material de 

estudo.    

Na segunda parte da aula presencial, o professor propôs a formação de grupos, 

os quais deveriam realizar uma pesquisa na internet (figura 10) sobre um tema reino 

das plantas e logo após deveriam montar uma apresentação de seus achados para 

os demais colegas. (Figura 11) 

 

          Figura 10 - Alunos na sala de informática pesquisando sobre as plantas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nunes, 2020 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l80Dqo4fLrE
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Figura 11. Alunos montando apresentação de suas pesquisas para exporem para os demais 
colegas 

 
Fonte: Nunes, 2020 

 

Organizamos a sala para que as apresentações ocorressem na técnica de 

rotação por estação4, a qual gerou um certo tumulto no início, mas que logo foi 

assimilada pelos alunos, como podemos perceber na figura 12. Os grupos utilizaram 

para exposição recursos como cartazes, folhas de papel ofício, quadro negro e 

algumas partes de plantas encontradas na própria escola. Esse tipo de apresentação 

foi priorizado já que, para o sucesso de uma intervenção pedagógica, é necessário 

garantir que essa esteja ajustada à realidade escolar, como afirma Barseghian (2011). 

 

Figura 12. Exposição das pesquisas elaboradas pelos alunos e apresentadas no modelo 

Rotação por Estação.  

Fonte: Nunes, 2020 

 

 
4 A Rotação por Estações de Aprendizagem consiste em criar uma espécie de circuito dentro da sala 

de aula. Cada uma das estações deve propor uma atividade diferente sobre o mesmo tema central. 
Revista escola, out. 2017. 
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É bom destacar que praticamente todos os alunos participaram dessa atividade 

a qual o professor adotou a postura de mediador e facilitador para a concretização 

das apresentações.  

O terceiro momento iniciou-se com a ida ao laboratório de biologia (figura 13), 

lá os alunos fizeram a preparação dos pratos com sementes de feijão para verificar, 

no transcorrer dos três encontros, aspectos relacionados a germinação das sementes 

quando expostas a diferentes condições de água, luminosidade, etc. Atentamos que 

essa prática estimulou a colaboração, assim como o estímulo à investigação por parte 

dos alunos. Atividades como essa permitem o maior envolvimento e curiosidade dos 

alunos, segundo Suart & Marcondes (2008), pois este tipo de abordagem oferece a 

possibilidade de discussão, análise das hipóteses e interpretação dos dados. 

 

Figura 13. Alunos no laboratório de Biologia preparando o experimento sobre a germinação de 
sementes de feijão 

 
Fonte: Nunes, 2020 

 

Na parte final, realizamos uma nova roda de debates com as mesmas 

perguntas realizadas no início da aula. Essa revisão tinha o intuito de fixar o assunto 

apreendido, assim como, ampliar alguns conceitos.  Revisar um assunto é importante 

para a consolidação do aprendizado, pois segundo Brandão (2007, p. 120) “Revisar 

um texto é torná-lo objeto de nossa reflexão, é pensar sobre o que foi ou está sendo 

escrito e encontrar meios para melhor dizer o que se quer dizer...”. Na sequência, 

orientamos que os grupos postassem na forma de post ou feed do Instagram alguma 

imagem fruto de suas pesquisas, estudos e atividades realizadas por eles (figura 14). 

 

Figura 14. Atividade de pesquisa sobre a flora da Caatinga postada pelos alunos no Feed do 
Instagram @Botanica_ativ 
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Fonte: Nunes, 2020 

 

 

É bom destacar que o tempo de 1h40min pré-estabelecido para esse encontro 

foi insuficiente, necessitando-se a utilização de 30min extras para a finalização da 

prática.   

Ao final deste encontro percebemos três pontos importantes: (1) os estudantes 

tiveram dificuldades ou desinteresse em acessar o material enviado. De acordo com 

Bergmann e Sams (2012), esse fenômeno pode estar ligado ao: (I) não entendimento 

da metodologia por parte dos alunos ou um mau planejamento e controle das ações 

pelo professor; (II) a atividade de pesquisa e a revisão do assunto ao final da aula 

ajudaram para uma melhor compreensão do assunto, uma vez que o número de 

participantes que se dispuseram a falar na revisão final foi maior bem maior;  e  (III) o 

uso do perfil do Instagram para postarem seus trabalhos foi bem assimilado  pelos 

alunos, visto que, todos os grupos se dispuseram a postar seus trabalhos e 

pesquisas no perfil do Instagram @botanica_ativ.   

 

1.1.2. 2º Encontro: Desvendando e compartilhando a flora da Caatinga  
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 Nossa aula nesse encontro se deu de forma remota e caracterizou-se por três 

ações: (1) envio de três links5 relacionados às plantas da caatinga, (2) orientação de 

pesquisa por meio em sites e/ou outras fontes sobre as plantas da região e 

(3) participação e interação dos discentes no recurso quiz do Instagram no perfil da 

turma (Figura 15). 

Figura 15. “Quiz da Caatinga” teste realizado sobre as plantas da Caatinga disponível no perfil 
do Instagram @botanica_Ativ   

 
                     Fonte: Nunes, 2020 

 

 

A estratégia de aplicar um quiz com perguntas relacionadas ao tema enviado, 

foi adotada com o intuito de incentivar a participação dos alunos na atividade, mesmo 

que de forma remota, haja visto que um dos problemas detectados no primeiro 

encontro foi, na visão do pesquisador, a pouca participação e a não interação com o 

material previamente enviado.  Com essa estratégia, notamos uma melhoria no 

 
5  https://www.gov.br/mma/pt-br /  https://www.todamateria.com.br/flora-da-caatinga/ 

https://www.biologianet.com/ecologia/caatinga.htm 

https://www.gov.br/mma/pt-br
https://www.biologianet.com/ecologia/caatinga.htm
https://www.biologianet.com/ecologia/caatinga.htm
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número de interação e de acessos com os conteúdos postado no Instagram, mas 

ainda muito tímida quando comparado a resultados alcançados por Jesus e 

Kistemacher (2020), os quais também trouxeram em suas pesquisas as redes sociais 

para o universo da sala de aula.  

O nosso encontro presencial iniciou-se com indagações feitas pelo professor a 

respeito do material enviado pelas redes sociais e das questões abordadas no quiz 

do Instagram. Após isso foi entregue perguntas problematizadoras, tais como: 

Mandacaru quando “fulora” na seca, é o sinal de que mesmo? Qual a importância 

econômica e cultural das plantas caatinga? Vocês sabem caracterizar as plantas 

oriundas dessa região? O que são plantas xerófitas? A preservação da caatinga é 

importante, por quê?. Para tanto, foi estipulado um tempo para que os componentes 

da equipe debatessem e formulassem uma resposta em conjunto para 

compartilharem com os demais colegas.  

A estratégia de entregar um questionamento no início da aula e dar um tempo 

para os alunos socializarem entre eles, se mostrou significativa com relação a 

interação e entendimento do tema, tendo em vista que a participação voluntária no 

debate foi de vinte e um (21) ± 48% da turma. A percepção de que questões 

problematizadoras colaboram para uma interação entre os alunos, também foi 

relatada nos trabalhos de Zanon et al (2015), os quais enfatizam que a organização 

de grupos de discussão para debater os problemas propostos facilita a aprendizagem, 

na qual professor e alunos interagem em prol de soluções pautadas no diálogo. Costa 

(2011) também traz que a aplicação de metodologias e estratégias pedagógicas 

diversificadas estimula o aprendizado e aproxima o aluno ao conteúdo proposto e que 

tal conclusão podemos comprovar com a aplicação dessa estratégia.  

Na terceira parte da aula os grupos apresentaram para os demais colegas os 

resultados das pesquisas feitas em casa sobre algumas plantas da caatinga. A 

avaliação dessa prática foi positiva, uma vez que movimentou toda a sala em prol do 

estudo de um tema e estimulou o debate e a participação. É bom destacar que durante 

o debate e as apresentações (figura 16) foram constatadas algumas concepções e/ou 

definições equivocadas, a exemplo: “cactácea palma de forrageira (Opuntia 

cochenillifera) era de origem brasileira” ou “as cactáceas são plantas exclusivas do 

bioma caatinga”, citadas pelos alunos D9 e D13, respectivamente.  
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Figura 16. Alunos expondo suas pesquisas e apresentando-as aos colegas algumas as 
plantas da região Caatinga. 

 
Fonte: Nunes, 2020 

 

Na parte final do encontro, o professor fez um novo debate utilizando a fala dos 

alunos para reiterar alguns aspectos importantes trazidos pelas pesquisas sobre a 

caatinga, além disso, orientou que os grupos postassem no feed ou no stories do 

Instagram as suas pesquisas,  não esquecendo de comentar as postagens das outras 

equipes (figura 17).  

 

Figura 17. Figura A os alunos acessando e postando no perfil “Botanica_ativ” as suas ações 
e na figura B fazendo comentários sobre a postagem dos outros colegas  

 

Fonte: Nunes, 2020 
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Um fato importante que notamos e deve ser mencionado, foi a mudança de 

comportamento de alguns alunos diagnosticados inicialmente como “desinteressados 

e inquietos” para alunos “atentos e proatividade”. Além disso, evidenciamos o 

surgimento de lideranças espontâneas dentro dos grupos, fato bastante importante, 

pois evidencia a potencialidade dessa proposta pedagógica para o despertar de 

um sujeito ativo e protagonista.  

Pode-se notar que, ao trazer outros auxílios para interagir com a aprendizagem, 

o professor criou alternativas para o controle do celular na sala de aula. Essa prática 

foi bem destacada por David et al (2019), os quais reforçam que a prática de trazer 

rede social e celular para sala de aula dar um novo significado ao uso do aparelho que 

agora passa a ser auxiliar da aprendizagem, da pesquisa e da exposição, trazendo 

assim contribuições significativas para a aula, além de possibilitar interação maior 

entre aluno e professor.  

 

1.1.3. 3º encontro: paralisação das aulas devido a pandemia do Covid-19 

O terceiro e último encontro da prática pedagógica seria realizado no dia 

17/03/2020, porém sua etapa presencial não ocorreu, isso devido à paralisação das 

aulas e a necessidade do isolamento social relacionado à pandemia do Covid-19 que 

atingiu todo o mundo. 

No entanto, embora não tenha acontecido o momento de forma presencial, a 

interação entre o professor, aluno e conteúdo se deu por meio da mídia social 

Instagram com as ações: a montagem e divulgação de pequenos textos imagéticos, a 

criação e divulgação no feed de textos com imagens sobre as partes das plantas, além 

da elaboração e disponibilização de questionários, enquetes e quiz por meio dos 

stories, como podemos ver na figura 18. 
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Figura 18. Ações e interações dos alunos com a plataforma Instagram antes e durante a 
pandemia.   

 
                                           Fonte: Nunes, 2020 
 

Ao final chegamos às mesmas impressões positivas que Santos e Campos 

(2013) tiveram a respeito dos benefícios pedagógicos com o uso das redes sociais em 

sala de aula, uma vez que essa intervenção, norteada pelo uso do instagram nas aulas 

de botânica, propiciou aos alunos da segunda série “D” uma maior interação com o 

conteúdo, tendo em vista que eles podiam acessar a hora que quisessem. A 

colaboração, o trabalho em equipe para construção das pesquisas e a divulgação no 

perfil estimulou o protagonismo e a investigação por meio das atividades práticas 

empregadas.        

 

 

4.2 SABERES DISCENTES ANTES E DEPOIS DAS INTERVENÇÕES.  

 

 Nesta seção analisaremos os resultados alcançados da turma “D” antes (pré-

teste) da intervenção pedagógica e depois (pós-teste) dela, comparando-os seus 
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resultados aos da turma “E”, a qual teve como estratégia pedagógica ações típicas de 

aula tradicional.  

 

Características gerais das plantas 

  

A questão 01 trazia uma imagem e o enunciado: “Qual dos seres vivos 

representado na imagem é fundamental para a sobrevivência, manutenção e equilíbrio 

do ecossistema terrestre?”. O intuito era verificar se os alunos conseguiram enxergar 

e citar as plantas diante do enunciado da questão.  

Para facilitar a análise dessa questão, classificamos as respostas dadas pelos 

alunos em quatro categorias: (I) os que citaram as plantas, (II) os que citaram os 

homens, (III) os que citaram outros animais e (IV) os que não responderam.  

As respostas evidenciaram uma visão antropocêntrica em ambas as turmas no 

pré-teste e que se manteve no pós-teste (gráficos 01 e 02).  

 

 
Gráfico 1. Porcentagens das respostas dos alunos da Turma Experimental – 2ª Série D 
quando questionados sobre “Qual dos seres vivos representado na imagem é fundamental 
para a sobrevivência, manutenção e equilíbrio do ecossistema terrestre?”. 

 
Fonte: Nunes (2020) 
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Gráfico 2. Porcentagens das respostas dos alunos da Turma Controle – 2ª Série E quando 
questionados sobre “Qual dos seres vivos representado na imagem é fundamental para a 
sobrevivência, manutenção e equilíbrio do ecossistema terrestre?”. 

 
Fonte: Nunes (2020) 

 

 

Essa falta de percepção das plantas diagnosticada em nossa pesquisa, 

comunga com as pesquisas de Wandersee (2001), o qual menciona existir na 

sociedade uma em sub-percepção das plantas em detrimento de outros seres. Uma 

possível resposta para esses resultados pode estar ligada a questões que 

ultrapassam a área meramente pedagógica. Para Menezes et al. (2008), a dificuldade 

em se perceber as plantas pode estar atrelada a aspectos neurofisiológicos da nossa 

espécie, ou seja, por não interagirem diretamente com o homem e não apresentarem 

perigo iminente, as plantas tendem a ser colocadas em segundo plano. Segundo 

Arrais et al. (2014), a predileção pelos animais está intimamente atada ao contexto 

sentimental, trabalho e alimentar que alguns animais possuem com a espécie 

humana, fato esse constatado na análise do teste em que o nome mais mencionado 

depois do homem foi a cão.  

  A segunda questão buscou saber dos alunos a definição mais correta para a 

Botânica. Verificamos bons resultados em ambas as turmas, tanto no pré-teste quanto 

no pós-teste (Gráfico 03)  
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Gráfico 03. Porcentagens das respostas dos alunos da Turma Experimental – 2ª Série D e da 
Turma de Controle - 2ª série E quando questionados sobre “A definição mais correta para 
Botânica é:” 

 
Fonte: Nunes, 2020 

 

  A partir dessa análise questão podemos averiguar dois aspectos importantes: 

(1) que os alunos, a priori, já detém a capacidade de diferenciar os temas e as 

prerrogativas da Botânica em relação a outras áreas da Biologia e (2) que o 

conhecimento foi aprimorado, ainda mais com a aplicação da metodologia ativa. 

Essas constatações se alinham aos resultados encontrados por Patrício (2020), o qual 

afirma que os alunos já possuem um conhecimento prévio do tema botânica, 

necessitando apenas aprimorá-los no ensino médio.   

 A importância das plantas para a espécie humana foi o tema da terceira 

questão. A partir da análise de suas respostas e de sua categorização, foi possível 

diagnosticar que os alunos possuem uma visão restrita sobre o leque de contribuições 

que as plantas têm dado à espécie humana (Quadro 04).  

 

Quadro 04 - Respostas dos alunos da Turma Experimental – 2ª Série D e da Turma de 
Controle - 2ª Série E quando questionados “Cite duas importâncias das plantas para espécie 
humana”. 

Alunos Respostas Categorias  

D2  “Para comer” Alimentar  

D8  “As plantas servem para remédios”             Medicinal  
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D13 “Para enfeitar as casas e as pessoas “ Ornamental/cultural 

E1 “Elas dão o ar que respiramos”  Ambiental/ecológico 

E4 “Para fazer móveis e telhados para as casas” Construção  

Fonte: Nunes, 2020 
 

 
Eles citaram no teste inicial três (3) contribuições: alimentar, 

ambiental/ecológico e medicinal. Contudo, no pós-teste o número de categorias 

citadas foi ampliado para quatro (4) na turma controle: alimentar, ambiental, medicinal 

e ornamental/cultural e cinco (5) na experimental: alimentar, ambiental, medicinal, 

ornamental/cultural e construção.   

 

Gráfico 04. Porcentagens das respostas dos alunos da Turma Experimental – 2ª Série D e da 
Turma de Controle - 2ª série E quando questionados sobre “Cite duas importâncias das 
plantas para espécie humana”. 

 
Fonte: Nunes, 2020 

 

 
Acreditamos que essa melhoria nos números de categorias, principalmente na 

turma experimental, pode estar ligada à metodologia que aplicamos nesta turma, uma 

vez que esse tema foi amplamente contextualizado e mencionado em sala nas 

apresentações e nas postagens do instagram.  
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Explicar a diferença entre a mata nativa e mata exótica foi a questão trazida no 

item 04.  Tal questionamento teve como intuito verificar o nível de conhecimento de 

nossos alunos com relação às características ou diferenças entre as plantas exóticas 

e nativas.   

Ressaltamos que para a análise dos dados dessa questão as respostas   foram 

categorizadas de acordo com o pesquisador em quatro eixos: Abordou o tema 

(AST), Abordou Parcialmente (APT), Não abordou (NAT) e Não Respondeu (NR) 

(Gráfico 05).  

A análise inicial do pré-teste revelou um desconhecimento dos discentes com 

relação ao tema abordado, assim como uma pobreza de vocabulário com relação a 

termos da botânica. Para exemplificar melhor trazemos na íntegra (sic) as respostas 

dadas por dois alunos antes da intervenção: (D05) “Acho que uma perder as folhas e 

a outra não (sic)”, e  (D10) “As nativas são aquelas que estão na floresta, já as exóticas 

são as que ficam nas ruas da cidade (sic)” . 

 

Gráfico 05: Porcentagens das respostas dos alunos da Turma Experimental – 2ª Série D 
quando questionados sobre a diferença entre a mata nativa e mata exótica. 

 
Fonte: Nunes, 2020 

 

 

 

 
 

Gráfico 06: Porcentagens das respostas dos alunos da Turma Experimental – 2ª Série E 
quando questionados sobre a diferença entre a mata nativa e mata exótica. 
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Fonte: Nunes, 2020 

 

 
Após a intervenção pedagógica foi identificado uma melhoria substancial na 

turma “D” com relação a qualidade das resposta, como por exemplo: (D02) “As plantas 

nativas são um grupo de plantas típicas da região, já plantas exóticas são plantas que 

veio de fora (sic).” e (D18)) “As exóticas é  composta por espécies que não ocorrem 

naturalmente no local e as espécies nativas são daquela região (sic).” Percebemos 

também a mudança no vocabulário dos termos mais apropriado e científicos, tais 

como: (D12) “transpiração”, (D04) “nutrição” ou (D21) "ecossistema".  

Acreditamos que a utilização da atividade do primeiro encontro, em 

que pedimos para que os alunos colocassem no perfil do Instagram imagens de 

plantas e suas principais características, tenha contribuído para esse resultado 

positivo, visto que na turma com ensino tradicional o resultado pouco se 

alterou.  Essas conclusões coincidem com os apontamentos de Araújo (2009), que 

nos diz que a atividade prática e a observação de vegetais da própria região podem 

contribuir muito mais para a aprendizagem, do que a simples observação de suas 

ilustrações em livros didáticos.  

Ao comparar os resultados obtidos nessa primeira parte, constatamos uma sutil 

vantagem da turma experimental em relação à turma controle. Acreditamos que a 

essa vantagem esteja diretamente relacionada às estratégias pedagógicas 

empregadas pela intervenção, haja vista que ela permitiu o contato remoto e contínuo 

dos alunos com o tema de estudo por meio do uso do Instagram, tais observações 
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vão ao encontro as conclusões de Santos e Campos (2013), que sustentam que o uso 

de redes sociais nas escolas se mostraram positivo, viável e eficaz. 

 

A Botânica da caatinga. 
  
No item 05 tínhamos uma questão do tipo objetiva com o seguinte 

questionamento: “É uma mata seca que perde suas folhas durante a estação seca. 

Apenas o juazeiro, que possui raízes muito profundas para captar água do subsolo, e 

algumas palmeiras não perdem as folhas. As plantas [...] estão adaptadas às 

condições climáticas e possuem várias adaptações fisiológicas para sobreviver à 

seca”. Esse item apresentou números bons de acertos no pré-teste (80% turma D e 

85% turma E) e ainda melhorados no pós-teste (95% 2D e 90% 2E).  

A questão 06 solicitou que os estudantes apontassem duas características das 

plantas da caatinga. Como comumente ocorre nos itens de questões subjetivas, essa 

também se destacou no pré-teste pelo número exagerado de questões em branco ou 

incompletas.  Para ajudar a quantificar as respostas, optamos em categorizá-las em 

04 grupos (gráfico 07 e 08). 

 

Gráfico 07. Porcentagens das respostas dos alunos da Turma Experimental – 2ª Série D 
quando questionados sobre as características das plantas da Caatinga 

 
Fonte: Nunes, 2020 
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Gráfico 08. Porcentagens das respostas dos alunos da Turma Experimental – 2ª Série E 
quando questionados sobre as características das plantas da Caatinga      

Fonte: Nunes, 2020 

 

 

No tocante ao resultado pós-prática da turma experimental, notou-se uma 

melhoria substancial nas respostas pela a inclusão de termos considerados mais 

adequados, ao nível escolar a qual se encontram (gráfico 07). Ao analisar essa 

questão, percebemos a importância da intervenção pedagógica para a melhoria das 

respostas, uma vez que várias das palavras ou termos utilizados para responder esse 

item, foram os mesmos empregados por eles para a produção dos textos do 

Instagram. Essa consideração comunga com Manys (2014), quando diz que as redes 

sociais se apresentam como uma ferramenta relevante no contexto escolar para o 

desenvolvimento da escrita, da leitura e da interação com o conteúdo. 

A questão 07 demandava que os alunos citassem o nome científico ou popular 

de duas plantas nativas da região. Novamente vem à tona a dificuldade dos alunos 

em citarem elementos da flora local, tendo em vista que os dois nomes mais citados 

por eles em ambas as turmas formam:  a “algaroba” (Prosopis juliflora (Sw.) DC.) com 

24% de citações e o  “milho” (Zea mays L.) com 20% das citações. Essa constatação 

é muito preocupante, haja vista que é a partir do reconhecimento e interação com o 

ambiente que lhe cerca que o indivíduo terá condições de alterar a sua realidade, 

assim como a realidade de toda uma comunidade, como afirmam Gonçalves e Moraes 

(2011). 
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Os vegetais citados pelos discentes foram categorizados conformem sua 

origem em duas classes: Exótica ou Nativa (Gráficos 09 e 10) 

 

Gráfico 09. Resultados do pré-teste e do pós-teste da turma D com relação as citações feitas 
pelos alunos da origem exótica ou nativa das plantas. 

 
Fonte: Nunes, 2020 

 
Gráfico 10. Resultados do pré-teste e do pós-teste da turma E com relação as citações feitas 
pelos alunos da origem exótica ou nativa das plantas 

 
Fonte: Nunes, 2020 
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Podemos ver no estudo dos gráficos acima uma diminuição dos resultados 

negativos do pré-teste em relação ao pós-teste, sobretudo na turma D, a qual seus 

índices avançaram de 25% para 87% de citações corretas com relação ao nome de 

plantas nativas do bioma Caatinga.    

Essa situação de desconhecimento inicial da flora local verificada na questão 7 

também pode ser constatada nas análises dos desenhos feitos por eles na questão 

13 do pré-teste, a qual trazia em seu enunciado: “Desenhe, com o máximo de detalhe, 

a mata/vegetação típica da sua região”. Os desenhos feitos pelos alunos foram 

caracterizados na sua grande maioria pela pobreza de detalhes da flora da caatinga 

e com o predomínio de componentes estereotipados da flora local.  

Silva e Cavassan (2007) relatam que a produção de desenhos pelos alunos 

nas aulas de botânica pode servir como um tipo de ferramenta informal para o 

professor diagnosticar o conhecimento, a visão ou o tipo de envolvimento que eles 

têm com seu habitat. Salientamos que, nesta questão não foi avaliada a qualidade 

dos traços dos desenhos, mas a capacidade de representar, detalhes inerentes à 

vegetação local.  

Trouxemos na Figura 19 três desenhos realizados pelos alunos durante o pré-

teste: (D07) desenho A, (D10) desenho B e (E14) desenho C para ilustrarem como se deu 

a avaliação e os critérios utilizados para classificar os desenhos.  

 
Figura 19.  Desenhos produzidos pelos alunos no Pré-teste para simbolizar a vegetação típica 
da região. 
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Como podemos perceber, o desenho A traz vários elementos da caatinga, o B 

não deixou tão claro se as plantas são ou não da caatinga e C que não traz nenhum 

elemento que nos remete a vegetação típica da região. 

 Para ajudar na quantificação dos dados, optamos em classificar os desenhos 

em quatro (4) categorias: (I) os que representaram a vegetação, (II) representaram 

parcialmente a vegetação, (III) os que não representam a vegetação e (IV) não 

respondeu (gráfico 11 e 12). 
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Gráfico 11. Desenhos produzidos pelos alunos da Turma experimental - 2ª Série D - no Pré-
teste e no Pós-teste para simbolizar a vegetação típica da região. 

 
Fonte: Nunes, 2020 

 

 
Gráfico 12. Desenhos produzidos pelos alunos da Turma de Controle - 2ª Série E - no Pré-
teste e no Pós-teste para simbolizar a vegetação típica da região. 

 
Fonte: Nunes, 2020 

 
 
Os resultados obtidos posteriormente à atividade mostram uma evolução em 

relação a uma caracterização mais fidedigna do ambiente da caatinga e, 

consequentemente, uma elevação nos números de alunos que conseguiram 

representá-la, como pode ser vista no gráfico 12. 
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Após a intervenção pedagógica, novos desenhos trouxeram diversos 

elementos da caatinga que antes não se percebia, como por exemplo as cactáceas 

(figura 20). Tais constatações mostram que houve uma ascensão na percepção dos 

alunos de ambas as turmas com relação à flora local, mostrando a eficiência da 

proposta pedagógica, no que diz respeito ao despertar dos alunos para a 

contemplação da flora local. 

 

Figura 20. Desenhos posterior a intervenção pedagógica pelo participante da 2ª série D - 
turma Experimental - (D6) no item 13 “Desenhe, com o máximo de detalhe, a mata/vegetação 
típica da sua região”. 

Fonte: Nunes, 2020 
 
 

Os resultados de melhoria, seja na citação de nomes mais apropriados 

(questão 7) como na representação artística das plantas da caatinga (questão 13), 

corrobora para percebermos a eficiência do uso do Instagram como ferramenta 

pedagógica unido à sala de aula invertida, principalmente da turma experimental, haja 

visto que foi identificado nas respostas do pós-teste inúmeros elementos e palavras 

vistas e debatidas durante a prática de intervenção.   

 
 
 

Morfologia básica das angiospermas. 
 

A análise das questões 08, 09, 10, 11 e 12 foi feita de forma conjunta 

calculando-se uma média geral entre elas, haja vista que eram questões objetivas e 

que fizeram parte do mesmo assunto “morfologia básica das angiospermas”. A média 
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de acertos no pré-teste ficaram inferior a 25% em ambas as salas, fato até certo ponto 

esperado, tendo em vista que esse assunto é pouco abordado ou até mesmo 

negligenciado pelos professores e pelos materiais didáticos das séries iniciais e finais 

do ensino fundamental (BALAS; MOMSEN, 2014).  

Contudo, o resultado apresentado no pós-teste (gráfico 13) foi melhorado 

significativamente, fato bastante inusitado, uma vez que devido à paralisação das 

atividades escolares por causa do Covid-19, não foi possível executar a aula 

planejada nas duas turmas, experimental e de controle.  

Uma das possíveis respostas para esse fenômeno inusitado, a melhoria das 

respostas, pode estar atrelada ao fato de que o pós-teste foi respondido de forma 

remota pelos alunos, ou seja, fora do ambiente escolar e da supervisão do 

pesquisador, facilitando ao nosso ver sua resolução seja com a possibilidade de 

pesquisa ou pela ajuda de terceiros. 

   

Gráfico 13. Resultados da média geral do pré-teste e pós-teste da turma D e E com relação 
ao tema Morfologia básica das angiospermas (itens: 08, 09, 10, 11 e 12) 

 
Fonte: Nunes, 2020 

 

De maneira geral, a análise dos pré-testes em ambas as turmas revelou um 

baixo nível de conhecimento em relação aos temas abordados nas questões, mas que 

tais resultados negativos foram revertidos posteriormente à intervenção pedagógica e 

à aula tradicional. 

 O resultado do pós-teste mostrou, que tanto a metodologia ativa, quanto a 

metodologia tradicional contribuíram, cada uma a seu modo, para a melhoria do 
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aprendizado dos alunos com relação ao conhecimento de aspectos relacionados às 

plantas. A metodologia ativa da sala de aula invertida e o uso do instagram claramente 

promoveu uma interação maior e mais produtiva pedagogicamente com relação ao 

estudo do tema, porém também não descartamos os resultados alcançados os pela 

metodologia tradicional.  Krüger e Ensslin (2013) salientam que ainda existe espaço 

para educação tradicional, pois apesar de seu uso ser alvo de críticas, vale salientar 

que apresenta resultados, pois, caso contrário, não seriam mais utilizadas aulas 

teóricas por parte dos professores. 
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5 CONCLUSÃO  

 

Concluímos ao final da pesquisa que ambas as turmas apresentaram 

resultados consistentes referentes à melhoria da assimilação dos assuntos 

relacionados à Botânica, contudo no que diz respeito ao envolvimento com o tema, a 

participação e o protagonismo juvenil, o uso do Instagram e a metodologia da sala 

invertida se mostraram mais relevantes quando comparados à metodologia 

tradicional.  

Sabemos que um pós-teste feito de forma remota pelos alunos com a 

possibilidade de pesquisa ou ajuda de terceiros no momento de sua resolução, podem 

ter influenciado os resultados, mas que tal conjectura não diminui ou inválida a 

relevância desta pesquisa.  

Observamos que estratégias empregadas nos encontros, tais como a 

discussão e o debate, a rotação por estação e o uso do aplicativo Instagram, 

transformaram antes uma sala passiva e apática em ambiente vivo, rico em interações 

e troca de saberes, fato esse, que por si só já atesta o potencial desta metodologia e 

gratifica o trabalho do professor inovador.   

Constatamos que uso do Instagram e metodologia da sala de aula invertida 

exigiu muito mais trabalho e atenção do professor em relação às aulas expositivas, 

desde sua elaboração até sua conclusão. Portanto, caso algum professor venha a 

conhecer essa pesquisa e queira replicá-la, não poderá descartar tais exigências 

durante seu planejamento. 

Observamos que os números obtidos no pós-teste não são suficientes para 

atestar a eficiência da prática proposta por nós para a melhoria do aprendizado dos 

assuntos ligados à flora local, para isso necessita-se de mais pesquisas e estudos 

futuros.  

Aprendemos no transcorrer da prática que não basta somente o professor 

enviar o material pedagógico, deve também estimular aos alunos a acessá-lo 

antecipadamente, haja vista que é a partir desta etapa e deste contato prévio que se 

desenvolverá todas as etapas subsequentes.  

Confeccionamos, como produto final de nosso trabalho, um e-book contendo 

informações relevantes sobre Metodologias Ativas de aprendizagem e uma proposta 

pedagógica para o uso do Instagram em sala de aula que pode servir, não com 

espelho, mas como um guia básico para outros professores em outros contextos. 
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Percebemos no âmbito desta intervenção pedagógica que a avaliação reflexiva 

deve estar presente em todas as etapas de uma prática pedagógica, pois é somente 

a partir dessa autorreflexão que conseguimos dar uma sequência lógica às ações e 

objetivos que desejamos alcançar. 
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(APÊNDICE A) 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB 

 CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA   
PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM ENSINO DE BIOLOGIA  

MESTRADO PROFISSIONAL- PROFBIO 

MESTRANDO: PAULO EDUARDO ALEIXO NUNES 
ORIENTADOR: DR.THIAGO LEITE DE MELO RUFFO 

Participante:___________________________________________ Cód:___ 

TESTE DIAGNÓSTICO (PRÉ-TESTE) 

Observações para o preenchimento do questionário: 

● O questionário deve ser preenchimento com caneta azul ou preta, preferencialmente. 

● Só existe um item correto nas questões objetivas de múltipla escolha. 

● Caso o aluno não saiba ou não queira responder, poderá deixar a questão em branco.  

● Caso seja necessário, utilize o verso das folhas como rascunho.  

1ª parte: Questões relacionadas a botânica  

01.  Observe: 

 

Qual dos seres vivos representado na imagem é fundamental para a sobrevivência, 

manutenção e equilíbrio do ecossistema terrestre.  

___________________________________________________________________ 

 

02. A definição mais correta para a botânica é: 
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a) Um ramo da Biologia, que estuda as plantas, fungos e algas, além disso são 

estudados nessa área a morfologia, classificação, identificação, reprodução, fisiologia, 

distribuição e a relações mútuas entre os seres vivos.  

b) Uma ciência, que estuda somente as partes que compõem uma planta. 

c) Uma ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si ou com o meio 

orgânico ou inorgânico no qual vivem. 

d) Especialidade da biologia que estuda os animais e vegetais e a relação entre 

parasita e hospedeiro. 

 

03. Cite duas (2) importâncias das plantas para a espécie humana.  

I.  __________________________________________________________________ 

II. __________________________________________________________________ 

 

04. Explique, resumidamente a diferença entre mata nativa e mata exótica?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2ª parte: Questões relacionadas a botânica local  

05. (IFBA 2018) É uma mata seca que perde suas folhas durante a estação seca. 

Apenas o juazeiro, que possui raízes muito profundas para capturar água do subsolo, 

e algumas palmeiras não perdem as folhas. As plantas [...] estão adaptadas às 

condições climáticas e possuem várias adaptações fisiologicas para sobreviver à 

seca. ROSS, Jurandyr. Geografia do Brasil. 4 ed. São Paulo: Edusp, 2001. p. 174. (Adaptado) 

O texto acima descreve as características da vegetação de: 

a) Mata Atlântica.  b) Caatinga.  c) Cerrado.  d) Araucária 

 

06. Dê duas (2) características típicas das plantas da nossa região.  

I.  __________________________________________________________________ 

II. __________________________________________________________________ 

 

07. Cite o nome (popular ou científico) de duas (2) plantas nativas de sua região. 
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I.  __________________________________________________________________ 

II. __________________________________________________________________ 

 

08.O fruto da figura é um: 

 

a) pêssego, seco do tipo baga.    b) umbu, seco do tipo baga. 

c) seriguela, carnoso do tipo drupa.   d) umbu, carnoso do tipo 

drupa 

 

3ª parte: Questões relacionadas a conhecimentos específicos da botânica  

09. A figura abaixo representa uma folha simples. 

 

Marque a alternativa que apresenta corretamente o nome das partes indicadas 

pelos números. 

a) 1- Limbo; 2- Pecíolo; 3- Bainha.  b) 1- Nervura; 2- Limbo; 3- Bainha. 

c) 1- Limbo; 2- Bainha; 3- Estípula.  d) 1- Nervura; 2- Limbo; 3- Pecíolo. 
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10. A cana-de-açúcar é bastante característico, sendo claramente dividido em gomos. 
Esse caule é denominado de: 

 

a) Rizoma.  b) Tronco.  c) Bulbo.  d) Colmo. 

 

11. Observe o desenho esquemático de uma flor e marque a alternativa em que se 
encontra o nome das estruturas indicadas pelo número 1. 2. e 3.  

 
 
 
a) 1.Sépala, 2. Estigma,3. Antera   b) 1. Estigma, 2. Estilete, 3. Ovário   

c) 1. Estilete, 2. Ovário, 3. Antera    d) 1. Ovário, 2.  Estigma, 3. Antera   
 

 

 

12.  Observe as frutas da figura e escolha a opção formada somente com 

pseudofrutos: 

 

a) Caju, abacaxi e figo    b) Tomate, uva e mamão 

c) Uva, pêssego e manga    d) Fruto alado, manga e pêssego  

 

 

13.  Desenhe, com o máximo de detalhe, a mata/vegetação típica da sua região. 
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(APÊNDICE B) FORMULÁRIO DO PÓS-TESTE NO FORMATO “GOOGLE FORMS” 

Link para acesso: https://forms.gle/BB2tvwUtrdfnv9m26 
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ANEXO A: PARECER DO CONSELHO DE ÉTICA 
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    ANEXO B: TERMO DE ANUÊNCIA ESCOLAR TAE 
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ANEXO C: TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO –TALE 
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(Utilizado com alunos menores de idade) 

  

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa intitulada: intitulada 

“SALA DE AULA INVERTIDA: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA AULAS DE 

BOTÂNICA NO ENSINO MÉDIO”, desenvolvida por PAULO EDUARDO ALEIXO 

NUNES, aluno regularmente matriculado no PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ENSINO DE BIOLOGIA MESTRADO PROFISSIONAL-PROFBIO do Centro de 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA da Universidade Federal da 

Paraíba, sob a orientação do professor Dr.THIAGO LEITE DE MELO RUFFO. 

Os objetivos do estudo são: utilizar a metodologia ativa da sal de aula invertida 

e o recursos as Tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), para 

promover o protagonismo discente e uma aprendizagem significativa na disciplina de 

botânica; estimular a fala a discussão e o debate e sobre temas da botânica; incentivar 

os alunos a conhecerem a vegetação local da cidade de Sertânia-PE; construir o 

conhecimento a partir da interação em sala de aula e compartilhar nas redes sociais 

ações desenvolvidas durante o projeto. 

 Justifica-se o presente estudo por se tratar de um tema de grande relevância 

dentro da biologia, porém pouco compreendido e trabalhado no dia a dia em sala de 

aula.  O motivo que nos leva a estudar esse assunto é poder contribuir para a melhoria 

do ensino-aprendizado de botânica, nas aulas de biologia do ensino médio, utilizando 

para isso, uma sequência didática fundamentada na metodologia ativa e o uso de 

recursos digitais como Instagram .  

Diante do exposto pretende-se, na forma de projeto, desenvolver o 

conhecimento cientifico sobre o reino Plantae, utilizando para isso a metodologia ativa 

e o uso de tecnologia digitais de informação e comunicação.  

A sua participação na presente pesquisa é de fundamental importância, mas 

será voluntária, não lhe cabendo qualquer obrigação de fornecer as informações e/ou 

colaborar com as atividades solicitadas pelos pesquisadores se não concordar com 

isso, bem como, participando ou não, nenhum valor lhe será cobrado, como também 

não lhe será devido qualquer valor. 

Caso decida não participar do estudo ou resolver a qualquer momento dele 

desistir, nenhum prejuízo lhe será atribuído, sendo importante o esclarecimento de 

que os riscos da sua participação são considerados mínimos, limitados à possibilidade 

de certa inibição durante as apresentações dos resultados das pesquisas ou das 

impressões pessoais a respeito, para que isso não venha a ocorrer será escolhido um 

local privado, sem a interferência de pessoas alheias ao estudo. Em contrapartida, os 

benefícios obtidos com este trabalho serão importantíssimos e traduzidos em 

esclarecimentos para a população estudada. 

 Em todas as etapas da pesquisa serão fielmente obedecidos os Critérios da 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme Resolução nº. 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde, que disciplina as pesquisas envolvendo seres humanos 

no Brasil. 

 Solicita-se, ainda, a sua autorização para apresentar os resultados deste 

estudo em eventos científicos ou divulgá-los em revistas científicas, assegurando-se 
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que o seu nome será mantido no mais absoluto sigilo por ocasião da publicação dos 

resultados. 

Caso a sua participação implique em algum tipo de despesas, as mesmas 

serão ressarcidas pelo pesquisador responsável, o mesmo ocorrendo caso ocorra 

algum dano. 

 Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Eu, _________________________________, declaro que fui devidamente 

esclarecido (a) quanto aos objetivos, justificativa, riscos e benefícios da pesquisa, e 

dou o meu consentimento para dela participar e para a publicação dos resultados, 

assim como o uso de minha imagem nos slides destinados à apresentação do trabalho 

final.  Estou ciente de que receberei uma cópia deste documento, assinada por mim e 

pelo pesquisador responsável, como trata-se de um documento em duas páginas, a 

primeira deverá ser rubricada tanto pelo pesquisador responsável quanto por mim.  

 

Sertânia-PE, ____ de _____________ de 2019. 

 

 

____________________________________________ 

Prof. Paulo Eduardo Aleixo Nunes  

 

 

_________________________________________ 

Participante  

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 
consultar:  
Pesquisador Responsável: Prof. Paulo Eduardo Aleixo Nunes     
Endereço do Pesquisador: Rua Alice Ferreira, 149 – Bairro – Monteiro-PB - CEP: 
58.500 – 000  
Fones: 83 99602-8494. E-mail: pauloeduardobiologo@gmail.com 
 
Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências Medicas da Universidade Federal 
da Paraíba: Endereço: CCM/UFPB, 3° andar, Cidade Universitária – Campus I – Conj. 
Castelo Branco –– João Pessoa-PB - CEP 58.051-900  
Fone: (83)3216-7308.  E-mail: comitedeetica@ccm.ufpb.br  
 

 

 

 

 

ANEXO D: TERMO DE CONSENTIMENTO E LIVRE ESCLARECIMENTO/TCLE 
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(PARA PAIS/RESPONSÁVEIS DOS ESTUDANTES) 

 

O (A) seu(ua) filho(a) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa intitulada: 

SALA DE AULA INVERTIDA: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA AULAS DE 

BOTÂNICA NO ENSINO MÉDIO, desenvolvida por PAULO EDUARDO ALEIXO 

NUNES, aluno regularmente matriculado no PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ENSINO DE BIOLOGIA MESTRADO PROFISSIONAL-PROFBIO do Centro de 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA da Universidade Federal da 

Paraíba, sob a orientação do professor Dr.THIAGO LEITE DE MELO RUFFO. 

Os objetivos do estudo são: utilizar a metodologia ativa da sal de aula invertida 

e o recursos as Tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), para 

promover o protagonismo discente e uma aprendizagem significativa na disciplina de 

botânica; estimular a fala a discussão e o debate e sobre temas da botânica; incentivar 

os alunos a conhecerem a vegetação local da cidade de Sertânia-PE; construir o 

conhecimento a partir da interação em sala de aula e compartilhar nas redes sociais 

ações desenvolvidas durante o projeto. 

Justifica-se o presente estudo por se tratar de um tema de grande relevância 

dentro da biologia, porém pouco compreendido e trabalhado no dia a dia em sala de 

aula.  O motivo que nos leva a estudar esse assunto é poder contribuir para a melhoria 

do ensino-aprendizado de botânica, nas aulas de biologia do ensino médio, utilizando 

para isso, uma sequência didática fundamentada na metodologia ativa e o uso de 

recursos digitais como o instagram .  

Diante do exposto pretende-se, na forma de projeto, desenvolver o 

conhecimento cientifico sobre o reino Plantae, utilizando para isso a metodologia ativa 

e o uso de tecnologia digitais de informação e comunicação.  

A participação do seu(ua) filho(a) na presente pesquisa é de fundamental 

importância, mas será voluntária, não lhe cabendo qualquer obrigação de fornecer as 

informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelos pesquisadores se não 

concordar com isso, bem como, participando ou não, nenhum valor lhe será cobrado, 

como também não lhe será devido qualquer valor. 

Caso o seu(ua) filho(a) decida não participar do estudo ou resolver a qualquer 

momento dele desistir, nenhum prejuízo lhe será atribuído, sendo importante o 

esclarecimento de que os riscos da participação do(a) seu(ua) filho(a) são 

considerados mínimos, limitados à possibilidade de certa inibição durante as 

apresentações dos resultados das pesquisas ou das impressões pessoais a respeito, 

para que isso não venha a ocorrer será escolhido um local privado, sem a interferência 

de pessoas alheias ao estudo. Em contrapartida, os benefícios obtidos com este 

trabalho serão importantíssimos e traduzidos em esclarecimentos para a população 

estudada. 

Em todas as etapas da pesquisa serão fielmente obedecidos os Critérios da 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme Resolução nº. 466/2012 do 



85 
 

 

Conselho Nacional de Saúde, que disciplina as pesquisas envolvendo seres humanos 

no Brasil. 

 Solicita-se, ainda, a sua autorização para apresentar os resultados deste 

estudo em eventos científicos ou divulgá-los em revistas científicas, assegurando-se 

que o seu nome será mantido no mais absoluto sigilo por ocasião da publicação dos 

resultados. 

Caso a participação de seu(ua) filho(a) implique em algum tipo de despesa, a 

mesma será ressarcida pelo pesquisadora responsável, o mesmo ocorrendo caso 

ocorra algum dano. 

 Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Eu, __________________________________________, declaro que fui 

devidamente esclarecido (a) quanto aos objetivos, justificativa, riscos e benefícios da 

pesquisa, e dou o meu consentimento para que meu(inha) filho(a) possa dela 

participar e para a publicação dos resultados, assim como o uso de minha imagem 

dos mesmos nos slides destinados à apresentação do trabalho final.  Estou ciente de 

que receberei uma cópia deste documento, assinada por mim e pela pesquisadora 

responsável, como se trata de um documento em duas páginas, a primeira deverá ser 

rubricada tanto pela pesquisadora responsável quanto por mim e a segunda assinada 

por ambos.  

 

Sertânia-PE, ______ de _________________ de 2019. 

 

 

____________________________________________ 

Prof. Paulo Eduardo Aleixo Nunes  

Pesquisador responsável 

 

 

____________________________________________ 

Participante ou responsável 

 

____________________________________________ 

Testemunha 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar:  
Pesquisador Responsável: Prof. Paulo Eduardo Aleixo Nunes     
Endereço do Pesquisador: Rua Alice Ferreira, 149 – Bairro – Monteiro-PB - CEP: 58.500 – 000  
Fones: 83 99602-8494. E-mail: pauloeduardobiologo@gmail.com 
 
Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências Medicas da Universidade Federal da Paraíba: 
Endereço: CCM/UFPB, 3° andar, Cidade Universitária – Campus I – Conj. Castelo Branco –– João 
Pessoa-PB - CEP 58.051-900  
Fone: (83)3216-7308.  E-mail: comitedeetica@ccm.ufpb.br  

 

 

mailto:pauloeduardobiologo@gmail.com
mailto:comitedeetica@ccm.ufpb.br
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Produto educacional, no formato de ebook, elaborado por Paulo 

Eduardo Aleixo Nunes, experimentado com alunos da Escola de Estadual 

de Ensino Integral Olavo Bilac, da cidade de Sertânia, Pernambuco-

PE, apresentado à banca examinadora como requisito parcial à obtenção 

do Título de Mestre em Ensino e Biologia pelo Programa Profissional 

em Ensino de Biologia em Rede Nacional (PROFBIO), do Centro de 

Ciências Exatas e da Natureza, da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB). 

Este produto educacional está licenciado com uma licença 

Creative Commons- Atribuição - Não Comercial 4.0 Internacional. Para 

ver uma cópia desta licença, visite o endereço 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/. No formato PDF. 

 

Aprendizagem

Tecnologias

Plantas

Protagonismo

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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apresenta nos capítulos 1, 2 e 3 um breve resumo de 

metodologias de ensino que fundamentaram e dão suporte 

pedagógico para a utilização das Tecnologia Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC) em sala de aula, tal como o 

Instagram. Além disso, esse e-book traz no capítulo 4 uma 

proposta de uma prática pedagógicas para a melhoria do 

aprendizado e do protagonismo estudantil em relação a 

disciplina Biologia e em especial ao tema de botânica.  

O esforço para a 

elaboração de um produto 

pedagógico como esse, que 

traz para discussão as 

novas metodologias de 

ensino e a sugestão do uso 

de recursos tecnológicos 

nas aulas de biologia, 

justifica-se pela 

necessidade de mudança na 

forma como o tema de botânica tem sido repassado e 

consequentemente  compreendido, uma vez que os seus resultados 

práticos de aprendizagem dos alunos têm ficado ano após ano 

comprovadamente inferior ao que se espera para um tema com 

tanta relevância no contexto ambiental a qual nós nos 

encontramos. 

De maneira geral, esse ebook tem como objetivo contribuir 

para um ensino-aprendizagem mais significativo com relação ao 

tema de botânica, tendo como público-alvo para sua leitura os 

docentes da rede pública ou particular de ensino que desejam, 

não só conhecer alguns aspectos do uso do Instagram em sala 

de aula, mas utilizar essas informações e premissas 

apresentadas nesse trabalho para incrementar sua prática 

pedagógica.  

 

 

Boa Leitura! 
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CAPÍTULO 1 

 

Metodologia Ativa no  

processo de ensino  

aprendizagem 

 

 

O principal 

objetivo da educação é 

criar pessoas capazes 

de fazer coisas novas 

e não simplesmente 

repetir o que outras 

gerações fizeram. 

Piaget 

 

 

 



 

 

Já é de conhecimento que toda e qualquer prática ou ação 

pedagógica que queira atingir um ensino de qualidade e por 

consequência uma aprendizagem relevante, deve ser construída 

a partir de uma metodologia de ensino que favorece dentre 

outras coisas o protagonismo dos estudantes e a realidade de 

espaço-tempo a qual a escola, o professor e o aluno estejam 

inseridos. 

Dentre as várias vertentes metodológicas que existem hoje, 

as metodologias ativas na aprendizagem (MAA) vêm se destacando 

e ganhando notoriedade quando se fala em métodos inovadores 

para mudanças na educação. A premissa principal dessa 

metodologia é posicionar o discente como o centro da 

aprendizagem, colocando-o como construtor de seu próprio 

conhecimento e autor de suas conquistas.  

Como mencionado, na metodologia ativa o estudante é o 

personagem principal e protagonista no processo de 

aprendizagem. De acordo Bacich e Moran (2018), essa 

metodologia é caracterizada pela inter-relação entre educação, 

cultura, sociedade, política e escola, sendo desenvolvida por 

meio de métodos ativos e criativos centrados na atividade do 

aluno com a intenção de propiciar a aprendizagem. 

Diante disso, as metodologias ativas são práticas de ensino 

que têm como centro do processo de aprendizagem a participação 

efetiva do aluno de forma 

flexível, interligada e 

híbrida.  Com isso, elas 

dão ênfase ao 

protagonismo, a autonomia, 

a participação e a 

reflexão em todas as 

etapas da aprendizagem, 

experimentando, desenhando 

e tendo a figura do 

professor como orientador 

desse processo (MORAN, 

2013). Diesel et al (2017) 

elencam os princípios das 

metodologias ativas que 

são: 

Figura 1 - Princípios que constituem as metodologias ativas 

de ensino 

Fonte: Diesel,2017  
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        Figura 2 - Apresentação das Metodologias Ativas 

Fonte: Diesel, 2017 

Esclarecemos ao leitor, que a metodologia ativa de 

aprendizagem não é formada por uma única prática de ensino, 

mas por um conjunto de ações e estratégias pedagógicas a qual 

denominamos de “modelos de ensino”.  

Dentre esses modelos podemos destacar segundo Moran (2018) 

e outros autores o modelo: Blended Learning ou Aprendizagem 

Híbrida; a Sala de Aula Invertida ou Flipped Classroom; 

Instrução entre Pares ou Peer Instruction; Método de Caso; 

Aprendizagem Baseada em Problemas e Problematização; Avaliação 

por Pares e Autoavaliação; Design Thinking; Games, Gamificação 

e Simulação; Pesquisa; rotação por estação e Aprendizagem 

Baseada em Projetos. Trazemos no quando a baixo um pouco sobre 

cada uma delas: 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber mais! 

✓ VALENTE, V. A.; ALMEIDA, M. E. B.; GERALDINI, A. F. S. 

Metodologias ativas: das concepções às práticas em 

distintos níveis de ensino. Rev. Diálogo Educ., Curitiba, 

v. 17, n. 52, p. 455-478, abr./jun. 2017. 

✓ BACICH, Lilian; MORAN, José. Metodologias Ativas para 

uma Educação Inovadora: Uma Abordagem Teórico-Prática. 

Porto Alegre: Penso, 2018.  

✓ MATTAR, João. Metodologia científica na era digital. 4. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
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CAPÍTULO 2 

 

Sala de aula invertida: 

um modelo de ensino para 

o uso das TDICs 

   
 

A inversão intensifica 

a interação aluno e 

professor  

Begmann e Sams  
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Fonte: Moran, 2018 

Caso o professor esteja procurado por um modelo de ensino 

que envolva a utilização das Novas Tecnologias (NT) em sala 

de aula o modelo de ensino da sala de aula invertida se encaixa 

perfeitamente, haja visto que esse estimula o uso dessas 

tecnologias para construção do saber de forma colaborativa e 

integral, uma vez que a interação entre as partes envolvidas 

ocorre tanto na forma presencia como 

remota mediada.   

A sala de aula invertida ou flipped 

classroom foi desenvolvida por Bergmann 

e Aaron Sams (2007), o objetivo dos 

educadores americanos era resolver o 

problema de aprendizagem de alunos que 

eram atletas e que estavam ausentes 

durante as aulas presenciais 

perdendo o conteúdo exposto pelo 

professor.   

Na abordagem a sala de aula invertida, o aluno estuda 

previamente, a aula torna-se um lugar de aprendizagem ativa, 

onde há perguntas, discursões e atividades práticas. O 

professor trabalha as dificuldades dos alunos, em vez de fazer 

apresentações sobre Estratégias pedagógicas usadas para 

facilitar a aprendizagem se dão com a era digital e sua 

tecnologia, pois com elas o professor compartilha onde ele 

estive tudo que 

foi preparado 

para transmissão 

de 

conhecimentos. 

Para tanto, 

usufruímos das 

vastas 

plataformas de 

aprendizagem 

virtual como 

blogs, redes 

Dropbox, YouTube, SlideShare, entre outros.Essa possibilidade 

de acessar os conteúdos quando, onde e quantas vezes quiserem 

ajuda a melhorar o desempenho dos estudantes e sua qualidade 

de vida, já que eles poderão escolher o momento mais 

conveniente para estudar. 

Figura 3 – Aspectos da aula invertida   



 

 

99 EBOOK: O Instagram como proposta de fortalecimento do protagonismo estudantil 

 

Fonte:http://www.editorarealize.com.br/editora/anai

s/conedu/2018/TRABALHO_EV117_MD4_SA16_ID8180_090920

18133501.pdf 

Fonte: http://abrapecnet.org.br/enpec/xii-
enpec/anais/resumos/1/R0172-1.pdf 

 

Fonte: Users/Angela/Downloads/10603-

Texto%20do%20artigo-37524-1-10-20171218%20(1).pdf 

 

Para exemplificar a potencialidade deste modelo ensino, 

trazemos a seguir diversos relatos e declarações recolhidas 

de artigos e sites de professores e especialista da área da 

educação, sobre o sucesso da aplicação dessa metodologia 

principalmente no ensino de biologia, vejamos: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

“A aplicação da sala de aula invertida 

ofereceu ao aluno, e ao professor, um 

método diferenciado para uma melhor 

compreensão do tema, tornando o conteúdo 

mais atraente e interessante[...] Esse 

avanço pode-se relacionar com a 

participação assídua dos alunos, ou seja, 

participação ativa tanto na visualização da 

videoaula, quanto na participação das 

atividades proposta em sala de aula. Outro 

ponto a destacar é o relato anterior dos 

alunos referente a nomenclatura botânica, 

linguagem complexa e dificultosa...” 

RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA 

UTILIZANDO O MÉTODO DA 

SALA DE AULA INVERTIDA – 

FLIPPED CLASSROOM 

“As experiências formativas como a que 

trouxemos evidência o potencial das 

metodologias ativas, em especial a proposta 

de ensino pautada na sala de aula invertida. 

Assim defendemos a inserção e discussão de 

proposta dessa natureza, na formação 

inicial e continuada de professores [...] A 

proposta desenvolvida também abraça a 

atitude docente nesse espaço formativo, 

como mediador pedagógico, capaz de 

estimular e orientar os estudantes nas 

ações e atividades, bem como estabelecer 

conjecturas e intenções de planejamento de 

ensino nos anos finais do ensino 

fundamental utilizando essa abordagem. ” 

SALA DE AULA INVERTIDA 

EM PROCESSOS DE 

APRENDIZAGEM DE BOTÂNICA 

NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

“As informações coletadas são 

compartilhadas em ambiente virtual e por 

meio delas, nas “aulas” presenciais o 

grupo desenvolve narrativas mais 

aprofundadas e conectam a cientificidade à 

outras dimensões do conhecimento [...] Em 

outras palavras, a aula é um espaço em que 

acontece a transformação da informação em 

conhecimento, um processo que se dá no 

duplo movimento: coletivo e individual. ” 

 

SALA DE AULA INVERTIDA: 

POSSIBILIDADES DE OUTRAS 

RELAÇÕES COM O 

CONHECIMENTO NA ÁREA DE 

BIOLOGIA 
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CAPÍTULO 3 

 

O uso das TDICs e do  

Instagram no universo  

escolar  

 

 

Ensinar não é 

transferir 

conhecimento, mas 

criar as 

possibilidades para a 

sua própria produção 

ou a sua construção.  

Paulo Freire 
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As Tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), 

outrora conhecidas como (TIC), dizem 

respeito a um conjunto de diferentes recursos 

tecnológicos caracterizados pela sua 

conectividade com a rede mundial de 

computadores, praticidade no manuseio, 

mobilidade, custo acessível dos aparelhos e 

da conectividade, a possibilidade de 

utilização on-line ou off-line e principalmente gama de 

aplicativos que dão um rápido acesso aos mais diversos temas.   

Dentro desse contexto de avanços tecnológico destacamos as 

redes sociais, também chamadas de mídias sociais e os novos 

aplicativos de comunicação instantânea.  Para Bacich e Moran 

(2018), essas ferramentas devem ser aproveitas em sala de 

aula, uma vez que podem ser utilizadas como: recurso de 

comunicação direta entre os alunos e professores, a exemplo 

dos grupos de Whatsapp; recurso para estudar, como canais no 

Youtube; para divulgação de produtos de pesquisas e projetos, 

como Instagram e Facebook. 

Com todos esses recursos tecnológicos ficou mais 

simples obtermos informações, interagir com outras pessoas a 

quilômetros de distância, além de permitir que o usuário 

escolha o tema ou assunto que deseja pesquisar, ambiente 

totalmente dicotômico ao de uma sala de aula onde o assunto, 

o material e o ritmo da aula são ditados pelo professor. Como 

reforça Moran (2015), “Com os avanços das conectividades e 

tecnologias moveis nas escolas, a transmissão de conteúdos 

dependera cada vez menos do professor, forçando que os mesmos 

se reconstruam em suas práticas pedagógicas” (MORAN, 2015, 

p.33). 

Sabemos que o simples uso das tecnologias por 

si só não garante qualidade de ensino, é 

necessário pensar nas possibilidades de 

melhorias no ensino, é todo um processo que deve 

ser meticulosamente planejado, levando-se e em 

conta a realidade, as condições e o tipo de 

público a ser aplicado. 

Dentre os vários recursos de tecnologia e comunicação, o 

aplicativo Instagram tem se destacado bastante no meio social 
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e principalmente entre os jovens, sendo muito utilizado entre 

os usuários para a publicação de fotos, vídeos e 

compartilhamento de notícias e informações relevantes para 

eles ou para seus pares. 

Esse recurso foi lançado em outubro de 2010 por Kevin Syston 

e por Mike Krieger (PIZA, 2012) e oferece dentro dele 

diferentes ferramentas para interação com seus usuários. 

Dentre elas podemos citar postagens, curtidas, comentários, 

transmissões ao vivo, ou não, e publicações em 

formato de história (stories), a qual possível 

interagir através de enquetes, quiz ou testes 

e perguntas. As histórias, popularmente 

chamadas por seu nome em inglês stories, são 

um meio de transmitir elementos temporários 

que o usuário gostaria de compartilhar. 

Com relação ao compartilhamento de informações, foi 

realizado uma pesquisa pela universidade PUC-SP (2017), a qual 

evidenciou que o “compartilhar” é recurso que os usuários mais 

gostavam de usar nas redes sociais. Dessa forma, pode-se notar 

que a juventude além de ver ou produzir algo, eles gostam de 

interagir e de compartilhar as suas descobertas ou saberes com 

os seus pares.  

Como pode ser visto esse recurso digital fomenta, com suas 

funcionalidades, a criatividade, a interação e o estímulo 

entre os usuários e por tudo isso que ganhou nossa atenção e 

papel de destaque em nosso trabalho, uma vez que nosso intuito 

é formar aluno autônomos e empreendedores de seu próprio 

conhecimento, não só com relação ao aprendizado de temas 

ligados a botânica, mas principalmente para a leitura e 

interação do mundo ao qual está inserido.  

Não há como deixarmos a sala de aula desconectada dos 

avanços tecnológicos, tendo em vista que nossa clientela, ou 

seja, nossos alunos já convivem com esses avanços no seu dia 

a dia. Estamos vivendo em um contexto de quebras 

de paradigmas na educação e a escola tem que 

buscar maneiras de se adaptar a essa realidade, 

como também a novas demandas da sociedade, caso 

contrário, infelizmente, se tornará, em um futuro 

próximo, peça de museu. 
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Fonte:  http://www1.sinprosp.org.br/conpe7/revendo/assets/relato_instagram_sinpro-1.pdf) 

Fonte: 

https://www.editorarealize.com.br/editor

a/anais/conedu/2017/TRABALHO_EV073_MD4_S

A19_ID6756_13092017191721.pdf) 

 

Fonte: 

(http://mnpef.fis.unb.br/docs/dissertacoe

s/Samara_Leite_Brito_Meira__-

dissertacao.pdf) 

 

É importante ressaltar que, o ponto fundamental dessa 

proposta didática não é a tecnologia em si, mas a interação 

que busca a aprendizagem, como também, colocar o aluno no 

centro do processo educativo, tendo em vista que o professor 

se torna o facilitador da aprendizagem. Como diz Araújo e 

Mazuer (2013), ao manter a estrutura tradicional expositiva 

apenas acrescentando alguma nova tecnologia, pode até trazer 

um elemento novo de motivação para os estudantes e guiar o 

professor na sequência de sua exposição oral, mas negligencia 

o ponto forte das metodologias ativas que é a promoção de um 

engajamento interativo em sala de aula focado no diálogo. 

 Alguns trabalhos já foram realizados com essa ferramenta 

de interação, as quais tronaram o aluno como sujeito ativo 

do processo de aprendizagem.  Veremos alguns depoimentos a 

seguir: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De qualquer maneira, meu objetivo primordial de envolver os alunos em um trabalho 

em que efetivamente fossem protagonistas, autônomos e espontâneos foi alcançado, e 

se mesmo com a duração de todo um bimestre, pude, ao final do projeto, escutar 

perguntas e comentários por parte dos alunos e de pais, inclusive, como “Por que 

não continuamos o desafio, professora? ” Ou “Mas não vamos mais usar o Instagram e 

tirar fotos? ”,” O trabalho era tão bacana, deveria continuar”, acredito que posso 

me alegrar e relatar como exemplo a todos amigos e professores uma das práticas que 

deram certo e ultrapassaram os muros da escola, como eu sempre busquei.” (R.F.N. 

professora) 

  “Desde o princípio a turma se 

mostrou motivada e entusiasmada 

com a abordagem utilizada, por se 

tratar de inovação e o fato da 

ferramenta já ser conhecida entre 

os alunos. [...]. Alguns alunos 

apresentaram dificuldade 

inicialmente de se expressar, 

devido a utilizar a rede social 

somente como sujeito passivo. 

Torná-lo ativo transformou a 

maneira como o aluno passou a 

enxergar a aplicabilidade da rede 

social em seu cotidiano.” 

“Optamos pelo uso do Instagram, 

uma rede social que permite aos 

usuários transformar 

instantaneamente as fotos dos 

seus dispositivos eletrônicos 

[celulares] em imagens com apelo 

visual surpreendente, que podem 

ser compartilhadas rapidamente 

com a rede. As imagens podem ser 

compartilhadas também pelo 

twitter, facebook e forsquare.” 

REDES 

SOCIAIS 

COMO 

FERRAMENTA 

DE ENSINO 

DOS 

FENÔMENOS 

ÓPTICOS 

O USO DO 

INSTAGRAM 

NAS AULAS 

DE ESPANHOL 

A USO DO 

INSTAGRAM 

COMO 

FERRAMENTA 

DE ENSINO: 

UM ESTUDO 

DE CASO 



 

 

104 EBOOK: O Instagram como proposta de fortalecimento do protagonismo estudantil 

 

 
CAPÍTULO 4 

 

Uma Proposta pedagógica 

para as aulas de Botânica  
 

 

 

A terra é 

insultada e oferece 

suas flores como 

resposta. 

Rabindramath Tagose 
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Fonte: Nunes, 2020 

A proposta pedagógica aqui citada foi desenvolvida pelo 

professor do ensino médio Paulo Eduardo Aleixo Nunes, a qual 

pode ser aplicada em turmas da 2ª série do Ensino Médio 

atendendo a proposta curricular da escola.  O objetivo, por 

meio de uma ação inovadora, é promover uma melhoria no 

aprendizado dos alunos em relação à conteúdos e/ou assuntos 

relativos ao tema de Botânica. 

Como já ficou claro nos capítulos anteriores dessa obra, 

toda e qualquer metodologia de ensino que queria lograr êxito 

no quesito de aprendizagem tem que por obrigação levar em 

conta a realidade de espaço e tempo ao qual o alunado está 

inserido.    

Levando em conta essas considerações escolhemos trabalhar 

com algumas práticas/ações do modelo de ensino da sala de aula 

invertida e da metodologia ativa, aliado a utilização do 

aplicativo Instagram como ferramenta pedagógica.  

As principais atribuições que levaram para a escolha tanto 

dessas estratégias de ensino como do Instagram como recurso 

pedagógicos, são:  

  

 

Sendo assim, essa proposta pedagógica defende uma abordagem 

que propicie uma aprendizagem integrada e sistêmica do ensino 

de botânica, propondo para isso atividades práticas que 

valorizem o protagonismo, estimule a aprendizagem colaborativa 

de forma integral e constante.  

METODOLOGIA 
ATIVA 

Propicia o 

protagonismo 

Intiga a 

invetigação 

Forma um sujeito 

ativo

SALA DE 
AULA 

INVERTIDA 

Possilita a 

autonomia 

Estimula a 

responsabilidade

Ensino  de tempo 

integral 

INSTAGRAM

Encoraja o 

comaptilhamento de 

saberes 

Incita a interação 

e colaboração 

Mobilidade e 

aceitação entre os 

adolecentes 

        Figura 5 – Principais características da metodologia ativa, sala 

de aula invertida e do Instagram   
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4.1 Proposta  
 

Uso pedagógico do aplicativo Instagram em 

uma proposta baseada na metodologia da 

sala de aula invertida 

Introdução  

Essa proposta de atividade tem como objetivo aborda o tema 

de botânica: características gerais e aspectos evolutivos das 

plantas, de uma forma diferenciada, utilizando para isso as 

premissas da metodologia ativa da sala de aula invertida (SAI) 

e os recursos disponíveis no aplicativo do Instagram.  

Antes de começar a prática, é interessante pensar na conta 

de Instagram. Para que o experimento não saia do controle é 

recomendado que o professor juntamente com os alunos crie e 

administre um perfil no Instagram. Deve ficar claro para o 

aluno que será por esse recurso que ocorrerá praticamente 

todas as ações dessa prática e que portanto o aluno deverá 

acessa-lo sempre que possível.   

Público alvo 

✓ Alunos da 2ª série do Ensino Médio. 

Duração  

✓ 4 aulas de (50 minutos cada). 

Tema  

✓ Características gerais das plantas 

Conteúdos abordados  

✓ Grupos atuais de plantas, caraterísticas e evolução das 

plantas. 

 

Objetivos 

✓ Conhecer os principais grupos de plantas atuais, 

identificando suas características básicas. 

✓ Classificar os vegetais de acordo com as suas 

características e princípios evolutivos  

Recursos utilizados  

✓ Um Perfil do Instagram 

✓ Sala de informática com internet  
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✓ Vídeos sobre as plantas  

✓ Livros didáticos da segunda e terceira série; 

✓ Cartolina, papel oficio, cola, tesoura, canetas, etc. 

Desenvolvimento 

Quadro 2 - Síntese da proposta pedagógica 

Etapas Tema e conceitos Descrição da atividade 

1. Remota 

(---) 

Características gerais 

das plantas, sua 

importância e evolução 

• Postagem de um vídeo no recurso do 

IGTV do Instagram relacionados as 

plantas. 

2. 

Presencial 

(2 aulas) 

Características gerais 

das plantas, sua 

importância e evolução 

• Socialização e debates sobre o tema 

abordado no vídeo com sua 

contextualização. 

• Confecção em cartolina de uma 

árvore filogenética do grupo das 

plantas a parti de suas próprias 

pesquisas.  

• Divulgação no perfil do Instagram 

de figuras, imagens, textos e a 

arvore filogenética produzidas por 

eles. 

3. Remota 

(---) 

Características gerais 

das plantas, sua 

importância e evolução 

• Postagem no Instagram de perguntas 

e enquetes relacionado ao tema. 

• Verificação de participação e 

aprendizagem a partir das respostas 

dadas por eles no Instagram. 

4. Remota 

 (---) 
Grupos de plantas  

• Envio pelo Instagram de links 

relacionados aos grupos de plantas. 

• Orientação para pesquisa e seleção 

de imagens. 

 

5. 

Presencial 

(2 aulas)  

Grupos de plantas 

• Apresentação das pesquisas pelos 

alunos e debate.   

• Separação dos alunos e distribuição 

de uma tema especifico para equipe. 

• Pedir para cada equipe postar no 

Feed fotos e conteúdos emblemáticos 

atribuídos a cada equipe.  

6. Remota 

(---)  
Grupos de plantas 

• Votação no Instagram da melhor 

imagem/foto e do melhor texto 

produzido.  

 

Descrição das etapas 

Etapa 1 - atividade remota 

Fonte: Nunes, 2020 
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 Essa ação deve começar com a 

postagem antecipadamente de um 

vídeo no IGTV do perfil. Esse 

vídeo pode ser tanto produzido 

pelo professor ou retirado de 

algum postal. Uma dica importe é 

que o professor poste o conteúdo 

e divulgue a atividade com 

antecedência, para que os alunos 

tenham tempo hábil para acessar o 

material.  

Etapa 2 - atividade presencial 

 De início o professor deve 

promover discussão e debate sobre o tema postado. Esse debate 

inicial é importante tanto para a verificação do nível de 

conhecimento, como para introdução de novos conceitos, a 

partir dos saberes que os alunos já possuem. 

 Na segunda parte da aula, o professor pode propor atividades 

para os alunos, em grupos, confeccionarem uma árvore 

filogenética das plantas, a partir das pesquisas e debates em 

sala de aula. Como sugestão para montar a árvore, pode propor 

que os alunos especifiquem aspectos, tais como: 

características típicas de cada grupo e datas evolutivas de 

cada grupo.  

 Na parte final dessa aula o professor deve pedir para os 

alunos postarem no feed ou no stories um vídeo ou foto/texto 

sobre os assuntos estudado. É interessante que o professor dê 

liberdade e estimule os grupos para a produção de uma material 

não só explicativo, mas principalmente criativo.   

Etapa 3 - atividade remota 

Logo após a aula presencial, o professor deve elaborar e 

postar no Instagram um conjunto de perguntas relacionadas ao 

assunto estudado. Para realizar essa ação o professor pode 

utilizar os recurso do aplicativo tais como: “quiz”, “teste”, 

“faça uma pergunta”, “enquetes”. Essa atividade é importante 
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uma vez que permitirá ao professor verificar não só 

participação, envolvimento e compromisso com a atividade, mas 

também o conhecimento adquirido pelos alunos a partir dos 

resultados alcançados.  

Etapa 4 - atividade remota 

 Essa etapa sugerimos que o professor de preferência poste 

no feed o tema que será abordado, não esquecendo de colocar 

nos comentários os links e orientações para a pesquisa e 

escolha de imagens para serem utilizados na aula presencial. 

Etapa 5 - atividade presencial  

 Sugerimos que professor comece 

esse encontro com indagações a 

respeito das respostas dadas por 

eles no quis ou outro recurso 

utilizado. Em seguida, o professor 

pode iniciar um debate a respeito 

dos temas abordados tanto nos 

links como nas pesquisas. Ao final 

do debate o professor deverá 

separa a sala em 5 equipes, 

distribuindo para cada um dos 

grupos um tema específico: Algas, 

briófitas pteridófitos, 

gimnosperma e angiosperma. Cada 

equipe deverá, a partir dos 

debates e pesquisas e com o apoio 

do livro didático, criar e postar 

no Instagram um conjunto de feeds, devendo essa postagem 

conter posts a exemplo: uma (1) figura/foto de uma ou mais 

planta que representa o grupo de planta estudado pela equipe, 

um (1) resumo que caiba em uma imagem, um (1) desenho feito a 

mão de uma planta que represente o grupo, um (1) poema, frase 

ou cordel, um (1) esquema ou mapa conceitual que ajude a 

entender o assunto.  

Para que todos os alunos participem produzindo e ajudando 

nas ações propostas, o professor pode incumbir de 1 a 2 alunos 

para cada uma da tarefa/ações da prática. 
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Para exemplificar melhor, peguemos um feito a partir do tema 

“algas”.  

 

 

Etapa 6 - atividade remota 

Por meio de uma enquete o professor deve pedir para os 

alunos votarem na melhor Imagem, no melhor resumo, no melhor 

desenho, na melhor frase, poema ou cordel e no melhor mapa 

conceitual, ficando a cargo do educador escolher uma forma de 

gratificar os ganhadores. 

 

Proposta de avaliação 

O processo avaliativo deverá ocorrer de forma contínua e 

cumulativa durante toda aplicação da atividade, observando 

aspectos como a participação dos estudantes durante a 

realização da tarefa, bem como nas discussões dos resultados 

e construção das respostas, utilizando-se dos erros para fazer 

reflexões e provocar a construção do conhecimento. 

 

Considerações finais  

Espera-se que essa prática, possa contribuir no processo de 

ensino e aprendizagem com relação ao tema de botânica bem como 

estimular os docentes a utilizarem essa pratica em suas aulas, 

uma vez que essa ação pedagógica além de aborda o tema em 

questão de forma ativa, promovendo também o protagonismo dos 

alunos por meio das tecnologias e atividades práticas.  
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As algas são seres 
eucariontes, 
fotossintetizantes, 
clorofiladas, unicelulares ou 
pluricelulares. Elas podem 
viver em ambientes 
terrestres úmidos e aquáticos 
de água doce ou salgada...
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Paira na noite calma
O silêncio da brisa...
Acontece-me à alma
Qualquer coisa imprecisa...
Uma porta entreaberta...
Um sorriso em descrença...
Uma ânsia que não acerta
Com aquilo em que pensa.
Sonha, duvida, elevo-a
Até quem me suponho
E a sua voz de névoa
Roça pelo meu sonho...
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        Figura 5 – Um exemplo de como poderia ser as ações e postagens dos alunos do feed.  

       Fonte: Nunes, 2020 
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