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RESUMO 

 

Esta pesquisa analisou, por meio da aplicação de um curso on-line intitulado “Metodologias 

Ativas e Tecnologias – Novas Formas de Ensinar Biologia”, a percepção e compreensão de 

professores de Biologia sobre a inserção de metodologias ativas e tecnologias em suas aulas. O 

curso on-line, que serviu como produto educacional deste trabalho, ocorreu na plataforma 

Moodle, com recursos síncronos e assíncronos, indexado ao site www.auladebiologia.com.br, 

aconteceu de forma ao vivo entre os dias 13 de janeiro e 13 de fevereiro 2020, sendo distribuído 

e apresentado em oito módulos. Os módulos abordaram temáticas como o uso de Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), Metodologias Ativas e Modelos de Ensino 

Híbridos Sustentados, Letramento Científico e Importância do Professor Pesquisador. Ao todo, 

quatrocentos e vinte e dois professores se matricularam no curso, no entanto, cento e onze 

começaram efetivamente o curso e setenta e seis concluíram o último módulo. Sobre a estrutura 

da pesquisa, esta consistiu em uma pesquisa de opinião acerca do curso on-line e o uso das 

metodologias ativas e tecnologia na prática docente dos professores de Biologia participantes. 

Para que isso fosse possível, os professores preencheram, ao fim de cada módulo, uma pesquisa 

de opinião garantindo o anonimato. As perguntas da avaliação utilizaram o modelo de escala 

Likert em suas opções visando medir o nível de concordância e discordância sobre o módulo 

em questão. De forma geral, o curso on-line e os fascículos de cada módulo foram bem 

avaliados, mas para o desenvolvimento de novos cursos desta natureza, são necessários alguns 

aprimoramentos que envolvem: ampliação da duração das aulas, materiais ainda mais didáticos 

e possibilidade de acompanhar melhor o participante. A partir dos resultados da pesquisa de 

opinião, constatou-se ser uma realidade, o desconhecimento que vários professores têm sobre 

o que são metodologias ativas e como os recursos on-line como plataformas de vídeos, redes 

sociais, aplicativos do Google, blogs e site podem ser incluídos em suas aulas. No entanto, 

existe a perspectiva de que apesar das diversas limitações, os professores tentam a cada dia 

inovar em suas metodologias. Deste modo, o curso on-line serviu como uma capacitação que 

apontou caminhos e possibilidades para o aprimoramento no ensino de Biologia e a pesquisa 

apresentou dados que servem como parâmetro para entendermos como os professores lidam 

com alunos que estão cada vez mais conectados às tecnologias e de que forma novos cursos 

sobre essa temática podem ser oferecidos.  

 

Palavras-chave: Ensino de Biologia. Tecnologias. Metodologias ativas. 
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ABSTRACT 

 

This research analyzed, through the application of an online course entitled "Active 

Methodologies and Technologies - New Ways to Teach Biology", the perception and 

comprehension of Biology teachers about the insertion of active methodologies and 

technologies in their classes. This online course, which served as the educational product of this 

work, happened on the Moodle platform, with synchronous and asynchronous resources, 

indexed to the website www.auladebiologia.com.br, it aired live between January 13 and 13 

February 2020, being distributed and presented in eight modules. The modules approached 

topics such as the use of Digital Information and Communication Technologies (DICT), Active 

Methodologies and Sustained Hybrid Teaching Models, Scientific Literacy and the Importance 

of the Research Professor. As a whole, four hundred and twenty-two teachers enrolled in the 

course, however, one hundred and eleven actually started the course and seventy-six completed 

the last module. Relating to the structure of the research, it consisted of an opinion survey about 

the online course and the use of active methodologies and technology in the teaching practice 

of the participating Biology teachers. In order to make it possible, the teachers filled, at the end 

of each module, an opinion survey guaranteeing anonymity. The assessment questions used the 

Likert scale model in their options aiming to measure the level of agreement and disagreement 

about the module in question. In general, the online course and the fascicles of each module 

were well assessed, but for the development of new courses of this nature, some improvements 

are required and that involves: extending the duration of classes, even more didactic materials 

and the possibility to follow better the participant. From the results of the opinion survey, it was 

confirmed to be a reality, the unknowing that several teachers have about what are active 

methodologies and how online resources such as video platforms, social networks, Google 

applications, blogs and websites can be included in their classes. However, there is the 

perspective that despite the various limitations, the teachers try to innovate in their 

methodologies every day. Thus, the online course served as a training that charted ways and 

possibilities for improvement in the teaching of Biology and the research presented data that 

serve as a parameter so that we can understand how teachers deal with students who are more 

and more connected to technologies and how new courses on this topic can be offered. 

 

Keywords: Biology teaching. Technologies. Active methodologies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É impossível começar este trabalho sem mencionar o atual cenário educacional 

diante da pandemia causada pelo novo Coronavírus. Escolas e Universidades fechadas e sem 

previsão para volta às aulas presenciais, professores buscando, a partir de aulas remotas on-line, 

sem nenhum conhecimento ou experiência, ressignificar as formas de ministrar aulas, alunos 

menos ativos e muitos sem acesso à internet para participarem das aulas que as escolas tentam 

oferecer.  

Esses são apenas alguns dos impactos promovidos pela pandemia que surgiu na 

sociedade diante de um cenário inesperado, deixando toda a população surpresa. Além disso, 

há outros obstáculos mais graves para alunos e professores menos favorecidos, que vivem na 

periferia de grandes centros urbanos ou na zona rural, onde o acesso à internet é limitado e 

muitos sequer possuem dispositivos eletrônicos como smartphones, computadores ou 

notebooks que possam auxiliá-los nesse momento.  

Se antes da pandemia a situação educacional já era objeto de estudo para a solução 

dos problemas existentes ligados ao processo de ensino e aprendizagem, agora mais do que 

nunca é preciso que existam estudos que apontem possíveis soluções ou adaptações para o que 

hoje está sendo vivenciado. Assim, por mais que a pesquisa do nosso trabalho tenha sido 

realizada antes da paralização das aulas presenciais, ela apresenta dados significativos sobre a 

opinião de professores de biologia sobre a utilização de metodologias ativas e recursos on-line. 

Para que isso fosse possível, a presente pesquisa buscou analisar a opinião e 

compreensão de professores de Biologia sobre um curso on-line chamado “Metodologias 

Ativas e Tecnologia: Novas Formas de Ensinar Biologia “. Através de uma pesquisa de opinião 

com participantes não identificados, apêndice G, foi possível avaliar o nível satisfação dos 

cursistas sobre a forma de apresentação das temáticas nas aulas, dos materiais em forma de 

fascículos disponibilizados em cada módulo, apêndice A ao F, e a sua compreensão sobre os 

temas recém explicados no módulo. 

O curso supracitado e realizado de modo on-line é o produto educacional 

apresentado pelo pesquisador ao Mestrado Profissional em Ensino de Biologia oferecido pela 

Universidade Estadual do Ceará – UECE. No apêndice I encontra-se o link para acesso a todas 

as videoaulas ministradas no curso. 

Apesar da aplicação do curso ter ocorrido meses antes da pandemia, a análise dos 

seus resultados, a partir de uma pesquisa de opinião, mostra-nos o nível de entendimento que 

os professores de Biologia de diversas regiões do Brasil possuem sobre metodologias ativas e 
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Tecnologias da Informação e Comunicação (TDIC). Assim, a pesquisa serve como referência 

para possíveis aplicações de novos cursos on-line que tenham o objetivo de capacitar e estimular 

educadores a ressignificarem sua forma de lecionar.  

Alguns fatores me influenciaram para a produção deste curso on-line e sua posterior 

análise. Um desses fatores consiste em que, mesmo antes da pandemia, o tema Ciência e 

Tecnologia já estava em pauta nos meios de comunicação e em agendas do governo, empresas, 

agências de fomento à pesquisa e diversas instituições educacionais. Desenvolver o Letramento 

Científico dos alunos, em áreas do conhecimento como Ciências no Ensino Fundamental e 

Biologia, Química e Física no Ensino Médio, tornou-se imprescindível para lidar com questões 

econômicas e ambientais. No entanto, em relação ao quesito mencionado anteriormente, 

segundo os resultados do Programme for International Student Assessment – PISA e do 

Indicador de Letramento Científico – ILC dos últimos anos, o Brasil teve resultados que 

chamam atenção.  

O nível de letramento científico dos estudantes brasileiros matriculados a partir do 

7º ano do Ensino Fundamental na faixa etária dos 15 anos que foram descritos nos relatórios do 

PISA e emitidos pela Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico – 

OCDE, apontou o Brasil na posição 66º na avaliação de Ciências realizada no ano de 2018 e na 

posição 63º na avaliação de 2015. Além do PISA, o Instituto Abramundo em parceria com 

a Ação Educativa e o Instituto Paulo Montenegro realizou, em 2014, a primeira edição 

do Indicador de Letramento Científico, o ILC. A avaliação de caráter não escolar, constatou o 

elevado grau de desconhecimento que os brasileiros possuem sobre questões científicas simples 

(INSTITUTO ABRAMUNDO, 2014).  

A preocupação para que os estudantes da Educação Básica no Brasil elevem o nível 

do letramento científico é apontada de forma tímida nas competências gerais e específicas no 

ensino de Ciências da Natureza propostas pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC. O 

documento propõe, em suas competências específicas, para o Ensino Fundamental na área de 

Ciências da Natureza, o desenvolvimento de debates sobre questões científicas e tecnológicas 

que possam levar o aluno a ter domínio sobre questões ligadas ao funcionamento da natureza. 

No Ensino Médio, por exemplo, em que o currículo envolve Química, Física e Biologia, a 

BNCC orienta o desenvolvimento de habilidades que levem os alunos a defenderem decisões 

éticas e responsáveis que envolvam as condições de vida no planeta (BRASIL, 2018). 

Para Schiehl e Gasparini (2017), os resultados insatisfatórios dos estudantes 

brasileiros em avaliações que analisam o letramento científico são reflexos de um processo 

educacional ainda preso às metodologias tradicionais e que não conseguem atender às 
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necessidades dos estudantes do século XXI. Portanto, criar um ambiente que gera aprendizado 

e que, ao mesmo tempo, motiva o aluno, é hoje um dos maiores desafios da escola uma vez que 

grande parte dos alunos da Educação Básica compõe a chamada geração Z.  

Ciriaco (2009), aponta que a chamada geração Z, são indivíduos que nasceram 

imersos às mais diversas formas de tecnologia e que é desconfiada quando o assunto é carreira 

de sucesso e estudos formais, pois para eles isso é um tanto quanto vago e distante e que pelo 

desinteresse escolar que essa geração possui, devido ao modelo tradicional de ensino vigente 

no Brasil, poderá haver uma “escassez” de cientistas no País pós-2020 (CAMPEIZ et al., 2017). 

A afirmação de Ciriaco (2009), nos remete a pensar sobre de que forma a mudanças de 

metodologias no ensino e em especial no ensino de biologia podem contribuir para a elevação 

do Letramento Científico de aluno. 

Dos diversos caminhos que podem existir para solucionar essa questão, o uso de 

TDIC em metodologias diferenciadas podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades 

que promovam o Letramento Científico dos estudantes. As TDIC envolvem computadores, 

tablet, smartphones que permitem o acesso à internet e aos diversos tipos de aplicativos, como 

o de jogos e redes sociais.  

Desse modo, se antes a escola ensinava o aluno o usar a tecnologia, hoje é a escola 

que deve usar a tecnologia para ensinar os alunos. Moran (2003, p. 1), colocando-se também 

no papel de professor para a atual geração conectada, diz que “precisamos reinventar a forma 

de ensinar e aprender, presencial e virtualmente, diante de tantas mudanças na sociedade e no 

mundo do trabalho”.  

Sobre o uso de tecnologias, a BNCC apresenta em uma de suas competências gerais 

da Educação Básica: 

 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal 

e coletiva (BRASIL, 2018, p. 86).  

 

A BNCC também apresenta para o Ensino Fundamental e Ensino Médio, 

competências específicas que envolvem Ciência e Tecnologia. Para o Ensino Fundamental, a 

BNCC propõe o uso de diferentes linguagens e TDIC para a resolução de problemas ligados a 

Ciências da Natureza e no Ensino Médio, que envolve Química, Física e Biologia. Ela orienta 

a aplicação de conhecimentos científicos e tecnológicos e a sua divulgação através do uso de 

TDIC (BRASIL, 2018). O estudante, deve, segundo a BNCC; “apropriar-se das linguagens da 
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cultura digital, dos novos letramentos e dos multiletramentos para explorar e produzir conteúdo 

em diversas mídias, ampliando as possibilidades de acesso à ciência, à tecnologia, à cultura e 

ao trabalho” (BRASIL, 2019, p. 475). 

É importante destacar que mesmo que a BNCC mencione em suas competências 

gerais e específicas que as TDIC devem ser utilizadas, existem fatores que limitam a utilização 

dessas ferramentas. Várias escolas não possuem um laboratório de informática com acesso à 

internet ou aparelhos a exemplo dos projetores. Além disso, segundo a pesquisa TIC Educação 

2019, vários professores e principalmente alunos, não têm nenhum tipo de dispositivo que os 

conecte à internet e, se possuem, eles não apresentam conexão com a internet.  

Através do uso desse recurso é possível que alunos acessem os sites e plataformas 

de vídeos que podem servir como fonte de pesquisas ou como complemento de conteúdos 

apresentados em classe. Quando professores e alunos têm acesso aos recursos on-line em suas 

residências ou através de dispositivos móveis, ainda é possível aplicação de metodologias que 

a partir do uso da internet, podem contribuir significativamente para o desenvolvimento das 

atividades realizadas em sala de aula.  

Diante de um cenário em que isso seja possível, o uso das metodologias ativas é um 

dos caminhos que podem associar as diferentes formas de recursos on-line existentes na internet 

à prática docente. Porém, apesar das diversas limitações para o uso das TDIC, as quais ainda 

serão abordadas neste trabalho, o que se defende é que o uso das tecnologias é uma tarefa 

desafiadora e dependendo de como elas são utilizadas, podem contribuir para o aprimoramento 

de metodologias já utilizadas em sala de aula, especialmente no ensino de Biologia.  

Dos diversos tipos de metodologias existentes, há um em destaque na educação, o 

“Ensino Híbrido” ou “Blended Learning”, que por ser caracterizado pela existência de aulas 

presenciais e a distância consegue mesclar o uso de tecnologias ao ensino. Essa associação 

híbrida dá-se por meio de técnicas como a Sala de Aula Invertida, Rotação por Estação, 

Laboratório Rotacional e Rotação Individual e dependo da forma que é aplicada pode ser 

caracterizada como metodologia ativa (BACICH; MORAN, 2018).  

Na Sala de Aula invertida, existem momentos em que o aluno pode, por exemplo, 

estudar através de algum recurso on-line e outro em que ele estuda em sala de aula, podendo 

interagir com outros estudantes e com o professor. Destaca-se que não necessariamente o uso 

de TDIC é obrigatório para aplicação de metodologias híbridas, mas a ênfase do nosso trabalho 

e mostrar como os diferentes recursos on-line podem ser associados a esta metodologia e 

principalmente como o uso delas podem tornar a aprendizagem ativa.  
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No ensino de Biologia, este método pode fazer com que os alunos coloquem em 

prática, por meio de pesquisas e projetos, os conteúdos que até então são explicados apenas de 

maneira teórica. Em contrapartida, é necessário entender quais recursos tecnológicos devem ser 

escolhidos, como devem ser utilizados e, principalmente, quais os objetivos da utilização desta 

metodologia.  

Uma opção de site que pode ser utilizado para o desenvolvimento da Sala de Aula 

Invertida é o YouTube, esta rede se destaca por ser uma plataforma de compartilhamentos de 

vídeos de diversos conteúdos e, inclusive, conteúdos educacionais. Ao utilizar o YouTube como 

ferramenta para a aplicação da Sala de Aula Invertida, o professor pode orientar que os alunos 

assistam um determinado vídeo, podendo aqui incluir documentários ou videoaulas, antes da 

aula presencial e, durante o momento presencial, o docente pode promover debates, resolução 

de questionários, aulas práticas no laboratório e produção de projetos.  

Destaca-se que o uso do YouTube ou de outros recursos tecnológicos on-line em 

educação, não tem de maneira nenhuma o intuito de promover um ensino onde o aluno não 

precise ir para a escola ou o professor perca a função de educador. Pelo contrário, o que se 

defende é que essas ferramentas podem servir como apoio para a aplicação das metodologias 

ativas, otimizando o tempo que o professor passa com seus alunos na escola e personalizando 

a prática de ensino. 

Como professor de Biologia do Ensino Médio, observo, a partir de experiências 

realizadas em escolas, as potencialidades que o uso de TDIC e metodologias ativas possuem na 

aplicação do Ensino Híbrido Sustentado, ou seja, nesse modelo escola e aluno não perdem sua 

relação e o que existe é uma otimização das tarefas que são desenvolvidas na escola e fora dela 

a partir do uso de TDIC e metodologias ativas.  

Para o desenvolvimento desse tipo de Ensino Híbrido é necessário que alunos e 

professores tenham acesso a TDIC. E não são todos os alunos que têm acesso aos dispositivos 

móveis com acesso à internet, mas foi notório perceber que o uso de computadores, celulares e 

tablets já faz parte da vida da maioria dos meus alunos. 

Dentro da realidade ao qual me encontrava, senti a necessidade de usar estes 

recursos ao meu favor. Foi pensando assim que, em 2014, criei no YouTube um canal cujo foco 

está em disponibilizar aulas gratuitas de Biologia. A princípio, as aulas postadas tinham por 

finalidade revisar assuntos da disciplina explicados em classe. No momento presencial com 

meus alunos, passei a utilizar diversas metodologias ativas que antes eu tinha dificuldade em 

aplicar. Deste modo, o que eu não imaginava era que, com o tempo, o canal que criei, intitulado 

“Biolodúvidas”, teria uma abrangência nacional. Hoje o canal conta com mais de nove milhões 
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de visualizações, 129 mil inscritos e desde 2015 conta com a verificação do YouTube Edu, 

fazendo parte oficial de vídeos da categoria “educação” do site. 

Através da utilização deste recurso e de outros, como apoio às aulas realizadas em 

classe, percebi que as videoaulas presentes no canal podem satisfazer algumas condições de 

estímulos previstos na aplicação das metodologias ativas, como, por exemplo: aprendizado em 

ritmo próprio, estímulos visuais e sonoros, aprofundamento da matéria e desenvolvimento do 

Letramento Científico.  

Dependendo da abordagem que é utilizada, as videoaulas mostram-se uma 

ferramenta potencialmente didática para o ensino de Biologia, uma vez que o próprio aluno 

pode utilizá-la como apoio para resolução das tarefas, estudos para avaliações e até possibilitou 

o contato on-line em lives com colegas da turma e comigo, na condição de professor.  

Logo, a internet sendo utilizada para o desenvolvimento de métodos que aprimorem 

o tempo que o professor passa com seus alunos é uma estratégia que deve ser levada em 

consideração, caso docentes e discentes tenham acesso a ela. Há anos venho desenvolvendo 

diversas metodologias ativas no ensino de Biologia, e já coleciono vários resultados positivos, 

ao que enfatizo a criação do canal “Biolodúvidas” no YouTube, ponto de partida para uma 

mudança das metodologias que eu utilizava no ensino de Biologia.  

Assim, acredito que a implementação deste recurso on-line no ensino desta matéria 

pode melhorar o processo de aprendizagem, porém, ressalto dois pontos: o tipo de metodologia 

precisa estar alinhado com a premissa dos objetivos das metodologias ativas e que nada supera 

a presença física do professor. O virtual cria um ambiente de comunicação a distância, mas, 

ainda assim a interação física é fundamental para a aprendizagem (MORAN, 2003). 

Compreendendo a importância em aderir a novas formas no ensino, com ênfase nas 

aulas de Biologia, esse trabalho, como já mencionado anteriormente, ofertou um curso on-line 

intitulado por: “Metodologias Ativas e Tecnologias: Novas Formas de Ensinar Biologia”, 

específico para professores desta área. O curso consistiu em compartilhar diversas informações 

sobre o que são e quais são os tipos de metodologias ativas, o que são e quais são os principais 

tipos TDIC e como elas podem ser introduzidas na aplicação do Ensino Híbrido.  

A plataforma Moodle e o canal Biolodúvidas foram indexados ao site 

www.auladebiologia.com.br e utilizados para a oferta de toda a estrutura desta formação. 

Enfatizo que este curso é o produto apresentado ao o produto educacional apresentado pelo 

pesquisador ao Mestrado Profissional em Ensino de Biologia. Ao todo, o curso teve a 

apresentação de oito módulos e a duração das aulas on-line variaram de cinquenta a sessenta 

minutos. Os professores tiveram acesso aos vários materiais aos quais chamei de fascículos e 
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estes estão apresentados no apêndice A ao F deste trabalho. Os fascículos foram oferecidos para 

os cursistas em arquivos de formato PDF e que tratavam sobre a temática de alguns módulos. 

A pesquisa de opinião objetivou avaliar o curso quanto aos seus aspectos 

metodológicos e estruturais e também analisar a compreensão dos participantes do curso sobre 

as temáticas apresentadas após sua explicação. No apêndice G apresentamos todos os 

instrumentais de pesquisa de opinião realizados após o fim da apresentação de cada módulo. 

Para o desenvolvimento da pesquisa de opinião, foi utilizada a escala Likert, que quantifica o 

grau de concordância dos envolvidos nela. É importante destacar que os professores precisariam 

preencher a pesquisa de opinião para que fosse possível ir para o próximo módulo.  

O curso contou com a participação inicial de 111 professores e concluiu o último 

módulo com a participação de 72 professores, estes de diferentes Estados do Brasil, e apesar de 

ter ocorrido em apenas um mês, do dia 13 de janeiro de 2020 a 10 de fevereiro de 2020, diante 

do cenário atual de pandemia pelo novo coronavírus, onde todas as aulas foram suspensas desde 

abril deste mesmo ano, ele pode ter funcionado como uma ferramenta potencializadora para o 

desenvolvimento das metodologias ativas durante este momento. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a opinião e a compreensão de professores de Biologia do território nacional 

acerca do curso “Metodologias Ativas e Tecnologia: Novas Formas de Ensinar Biologia”. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) Elaborar material escrito para curso on-line apresentando os conceitos gerais das 

metodologias ativas e TDIC para os professores de Biologia participantes. 

b) Elaborar e disponibilizar os módulos do curso em um ambiente virtual de aprendizagem 

para o público-alvo, por meio de um curso on-line de extensão oferecido pela 

Universidade Estadual do Ceará. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Letramento Científico: dos conceitos as avaliações 

 

Falar da complexa situação da Educação Básica brasileira é ainda mais fácil do que 

encontrar soluções para os problemas que ela possui. Dentre as diversas deficiências existentes 

na formação de indivíduos o analfabetismo científico é um problema que compromete 

diretamente a tomada de decisões sobre o mundo natural. Criar ou implementar mecanismos 

que possam melhorar o nível do Letramento Científico da população brasileira mostra-se como 

um caminho que precisa ser estudo e analisado.  

No Brasil já foram muito discutidos os conceitos de Alfabetização Científica e 

Letramento Científico. Cunha (2018) conseguiu identificar impactos que esses conceitos geram 

no ensino de Ciências e, segundo sua pesquisa, autores que optam por utilizar a expressão 

“Alfabetização Científica” acreditam ser primordial o ensino dos conceitos científicos, 

enquanto os outros que usam o termo “Letramento Científico” priorizam o aspecto social da 

ciência e da tecnologia na busca de uma vida sustentável.  

Apesar da pesquisa de Cunha (2018) ser atual, Chossot, em 2003, já sintetizava as 

duas nomenclaturas como sinônimos quando afirmou que um indivíduo letrado ou alfabetizado 

cientificamente tem uma compreensão melhor do mundo e pode, portanto, tirar conclusões 

baseadas em evidências, como tomar decisões sobre questões que envolvam o bem coletivo 

(CHOSSOT, 2003). 

Não faz muito tempo que a educação científica dos brasileiros começou a ser 

questionada em debates políticos e acadêmicos. Sempre após a divulgação do resultado do 

PISA, diversas pesquisas são realizadas buscando compreender o impacto, a importância e a 

urgência de debater sobre os dados coletados a partir dessa avaliação. O PISA, que também 

avalia outras habilidades, define a alfabetização científica como a capacidade de criar 

interpretações a partir de pensamentos científicos (BRASIL, 2016).  

Sobre a estrutura e a aplicação da avaliação do PISA, o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) afirma que: 

 

O PISA é uma iniciativa de avaliação comparada, aplicada de forma amostral a 

estudantes matriculados a partir do 7º ano do ensino fundamental na faixa etária dos 

15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na 

maioria dos países. O Pisa é coordenado pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), havendo uma coordenação nacional em cada 

país participante (INEP, 2015, n.p.). 
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Ainda segundo o INEP (2015), as avaliações do PISA acontecem a cada três anos 

e abrangem três áreas do conhecimento – Leitura, Matemática e Ciências – havendo, a cada 

edição do programa, maior ênfase em uma dessas áreas. Por exemplo, o PISA 2006 a 2015 

focou em avaliar Ciências, enquanto o PISA 2018 deu ênfase à leitura. A cada edição do PISA, 

diversas análises são feitas dos seus resultados.  

No Brasil, o INEP, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e a Diretoria de 

Avalição da Educação Básica (DAEB) elaboraram um relatório que analisou o resultado 

brasileiro no PISA 2018. Conforme as análises feitas pelo INEP, o Letramento Científico é 

reportado no PISA como uma escala que se baseia em todas as questões de Ciências da 

avaliação.  

 

A métrica para a escala global de Ciências toma como referência a média dos países 

da OCDE de 500 pontos e o desvio-padrão de 100 pontos, estabelecidos no PISA 

2006, quando a escala de Ciências foi desenvolvida pela primeira vez. Os itens 

comuns a ambos os instrumentos de teste (2006 e 2015) permitem que se faça a 

ligação entre as escalas (GRESCZYSCZYN; CAMARGO FILHO; MONTEIRO, 

2018). 

 

Destaca-se que, no PISA 2018, “o Letramento Científico foi avaliado como domínio 

secundário e a avaliação abrangeu um número menor de estudantes e de itens” (INEP, 2019, p. 

117). Apesar de o PISA avaliar estudantes do ensino fundamental, esses resultados contribuem 

com subsídios para compreender a situação do Ensino Médio brasileiro, uma vez que o 

resultado providencia:  

 

1) Indicadores que fornecem um perfil básico de conhecimento e habilidades dos 

estudantes; 2) Indicadores derivados de questionários que mostram como tais 

habilidades são relacionadas a variáveis demográficas, sociais, econômicas e 

educacionais; 3) Indicadores de tendências que acompanham o desempenho dos 

estudantes e monitoram os sistemas educacionais ao longo do tempo (INEP, 2016, 

n.p.). 

 

Sobre os resultados de Ciências no PISA 2018, o INEP diz que: 

 

Os resultados da avaliação de Ciências do PISA são relatados de formas variadas. É 

possível obter um resultado geral, com o resultado médio das profiCiências, ou 

analisá-lo com base em níveis de proficiência descritos. É possível também observar 

os resultados sob uma perspectiva internacional, ou sob uma perspectiva nacional 
(INEP, 2019, p. 124). 
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Umas das análises realizadas é a comparação do Desempenho do Brasil em Ciências 

sob a perspectiva internacional. De acordo com resultado analisado pelo INEP, “a média de 

proficiência dos jovens brasileiros em Ciências no PISA 2018 foi de 404 pontos, 85 pontos 

abaixo da média dos estudantes dos países da OCDE”. (INEP, 2019, p. 125). As análises feitas 

pelo INEP, que de certa forma foram bem aprofundadas no relatório preliminar, servem de 

parâmetro para que possamos refletir o perfil de aluno que as escolas de Ensino Médio recebem.  

Vale ressaltar que não é apenas o PISA que avalia o letramento científico. Em 2014, 

foi elaborado o primeiro relatório específico que expõe o Indicador de Letramento Científico 

da população brasileira. O documento intitulado por “Letramento Científico: um Indicador para 

o Brasil”, elaborado pelo Instituto Abramundo, descreve com detalhes os dados coletados. O 

documento apresenta a classificação do Letramento Científico proposta por Ogunkola em 2013: 

Letramento Científico Nominal, Funcional, Conceitual e Procedimental e, por último, 

Multidimensional.  

 

O Letramento científico nominal identifica termos e questões científicas, mas 

demonstra tópicos, problemas, informações, conhecimentos ou compreensões 

incorretas. Apresenta equívocos de conceitos e de processos científicos. Fornece 

explicações insuficientes e inadequadas de fenômenos científicos. Expressa princípios 

científicos de uma forma ingênua. O Letramento científico funcional utiliza 

vocabulário científico. Define termos científicos corretamente. Memoriza palavras 

técnicas. O Letramento científico conceitual e procedimental compreende esquemas 

conceituais da ciência. Compreende conhecimentos e habilidades da ciência 

processual. Compreende as relações entre as partes de uma disciplina científica e a 

estrutura conceitual da disciplina. Compreende os princípios e os processos 

organizacionais da ciência. E na dimensão Letramento científico multidimensional 

compreende as qualidades únicas da ciência. Diferencia a ciência de outras 

disciplinas. Sabe a história e a natureza das disciplinas de Ciências. Compreende a 

ciência em um contexto social (OGUNKOLA, 2013, TRADUÇÃO INSTITUTO 

ABRAMUNDO, 2014, p. 33). 

 

O documento também apresenta uma classificação mais sofisticada criada por 

Shamos, que já em 1995 considerava o Letramento Científico com uma classificação 

hierárquica. Ele propôs o Letramento Científico Cultural, Funcional e o “verdadeiro letramento 

científico”, que se caracterizam do seguinte modo:  

 

Letramento científico cultural – é a forma mais simples de letramento. Refere-se à 

compreensão de certas informações básicas que os comunicadores devem considerar 

que as suas audiências já possuem. Letramento científico funcional – refere-se à 

exigência de que o indivíduo deve não só ter o comando de um conhecimento da 

ciência, mas também ser capaz de conversar, ler e escrever de forma coerente, 

utilizando os termos da ciência em um contexto, talvez não técnico, mas ainda assim 

significativo. O “verdadeiro” letramento científico – refere-se ao indivíduo que tem 

realmente conhecimento sobre o empreendimento científico global, os principais 

processos conceituais da ciência, como eles foram obtidos, por que eles são 
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amplamente aceitos, como a ciência alcança a ordem a partir de um universo aleatório, 

e o papel do experimento na ciência. Este indivíduo também aprecia elementos da 

investigação científica, a importância do questionamento adequado, do raciocínio 

analítico e dedutivo, dos processos de pensamento lógicos e de dependência de provas 

objetivas (INSTITUTO ABRAMUNDO, 2014, p. 34). 

 

 

A avalição do ILC contemplou a participação de 2002 brasileiros, entre 15 e 40 

anos. A amostra teve participantes dos 211 munícipios que compõem as nove regiões 

metropolitanas brasileiras e Distrito Federal. Segundo os resultados 48% dos avaliados tem 

letramento científico rudimentar e 5% tem um nível de letramento científico proficiente. 

(INSTITUTO ABRAMUNDO, 2014, p. 61). 

Com relação aos resultados do ILC 2014 e ao resultado do PISA 2018, são urgentes 

as ações que possam melhorar o letramento científico dos brasileiros, uma vez que o documento 

mostra o quanto a população tem um nível baixo considerando esse quesito. O indicador 

também apresenta diversos fatores que contribuem para esse resultado. Além disso, alerta que 

é preciso um fortalecimento na Educação Básica, acreditando que é a escola que pode e deve 

oferecer uma educação que envolva não somente a habilidade de escrita e raciocínio, mas 

também uma educação voltada para a qualificação do aluno quanto ao domínio das informações 

científicas.  

 

3.2 Metodologias Ativas para uma geração conectada 

 

Levando em consideração que a escola tem um papel imprescindível no Letramento 

Científico, é necessário que seja discutido os fatores que provavelmente contribuem para que o 

aluno conclua a Educação Básica sem compreender princípios simples da ciência. Em relação 

especificamente ao Ensino Médio, são diversos os problemas encontrados nesse estágio da 

educação, uma das questões que mais influenciam negativamente o processo de aprendizagem 

é o modelo tradicional ainda ofertado quase que de modo exclusivo nas escolas brasileiras. 

Silva et al. (2018) afirmam que as aulas no ambiente escolar brasileiro vêm 

seguindo cada vez mais um modelo mecânico de ensino e os docentes estão sendo guiados por 

um currículo entregue pelo Estado, no qual o livro didático é a principal forma de assimilação 

dos conteúdos em uma prática monótona. Para superar esse modelo tradicional de ensino, Rosa 

Junior (2015) aponta que é preciso uma mudança na postura dos personagens envolvidos no 

processo de ensino e de aprendizagem. Isso exige um discente capaz de autogerenciar ou 
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autogovernar seu processo de formação e um professor que saiba orientar esse processo, 

decentralizando sua posição de eixo central da aula.  

Segundo Moran (2015),  

O papel do professor é mais o de curador e de orientador. Curador, que escolhe o que 

é relevante entre tanta informação disponível e ajuda a que os alunos encontrem 

sentido no mosaico de materiais e atividades disponíveis. Curador, no sentido também 

de cuidador: ele cuida de cada um, dá apoio, acolhe, estimula, valoriza, orienta e 

inspira. Orienta a classe, os grupos e a cada aluno. Ele tem que ser competente 

intelectualmente, afetivamente e gerencialmente (gestor de aprendizagens múltiplas e 

complexas). Isso exige profissionais melhor preparados, remunerados, valorizados. 

Infelizmente não é o que acontece na maioria das instituições educacionais (MORAN, 

2015, NP). 

 

A instituição de ensino passa a ser geradora e não só consumidora de conhecimento, 

passa a ser um espaço de diálogo, articulação entre o conhecimento local e o global, inclusive 

a convivência com as diferenças (VALENTE, 2014).Nesse cenário, surgem as metodologias 

ativas que apareceram no final do século XX, mas que hoje têm recebido grande atenção por 

parte das escolas e professores.  

As metodologias ativas podem ser referidas como uma variedade de estratégias de 

ensino que colocam o aluno como protagonista do processo de aprendizagem, uma vez que é 

capaz de promover sua autonomia. Esse modelo vem sendo apontado como possível solução 

para a melhoria do ensino, no entanto, assim como o conceito de Letramento Científico, citado 

anteriormente, as metodologias ativas constituem um conceito ainda pouco conhecido no 

ambiente escolar brasileiro. 

Para Neto e Fonseca (2017), a Aprendizagem Baseada em Problema, cujo o foco 

da aprendizagem está na resolução de problemas, e a Aprendizagem Baseada em Equipe, que 

caracterizada como uma aprendizagem cooperativa, são metodologias ativas bem promissoras 

Paiva et al. (2016) esclarecem que outros procedimentos podem constituir metodologias ativas, 

como: 

Seminários; trabalho em pequenos grupos; relato crítico de experiência; socialização; 

mesas-redondas; plenárias; exposições dialogadas; debates temáticos; oficinas; leitura 

comentada; apresentação de filmes; interpretações musicais; dramatizações; 

dinâmicas lúdico-pedagógicas; portfólio; avaliação oral (PAIVA et al., 2016, p. 147). 

 

 Segundo Lorenzoni (2017), essas estratégias podem despertar um interesse melhor 

pelo conhecimento, submetendo o alunado a uma percepção de mundo mais conectado, rápido 

e flexível. Contudo, para que as metodologias ativas possam ser efetivas, é necessário que o 

estudante esteja comprometido em construir uma trilha personalizada de conhecimento teórico 

e empírico.  
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Apesar das possibilidades que a metodologia ativa pode trazer, um estudo recente 

do Instituto McKinsey, intitulado “Fatores que mais influenciam o sucesso escolar na América 

Latina”, nos mostra que, pelo menos por enquanto, os alunos tendem a performar melhor 

quando participam de uma mescla entre instrução orientada pelo professor e investigação por 

conta própria. Este modelo, descrito como Ensino Híbrido, é caracterizado por mesclar dois 

modos de ensino: um que se configura a distância e que pode ter o uso de recursos on-line, onde 

o aluno estuda sozinho, usando a internet por exemplo; e outro presencial ou off-line, momento 

em que o aluno estuda com o professor ou colegas em sala de aula (BACICH; 

NETO;TREVISAN, 2017). 

O relatório do Instituto McKinsey ainda afirma que, se a educação de todos os 

alunos tivesse essa mescla metodológica, a nota média da América Latina no PISA subiria 19 

pontos, equivalente ao aprendizado de mais de meio ano letivo. De qualquer forma, para que 

exista essa combinação de metodologias, é necessário que o professor esteja disposto a conhecer 

essas novas formas de ensinar (LORENZONI, 2017). 

 

3.3 Ensino Híbrido com uso de TDIC 

 

A Metodologia Híbrida de aprendizagem, também conhecida como Blended 

Learning, é um método de ensino que pode ter como estratégia utilizar a tecnologia para criar 

variedades de ambientes de aprendizagem para os alunos. Pontes (2017) alega que esse tipo de 

modelo se tornou indispensável no processo de aperfeiçoamento do professor e que o Ensino 

Híbrido é a mais promissora metodologia do novo milênio. Em ambientes de sala de aula 

híbridos, as atividades presenciais são frequentemente combinadas com atividades mediadas 

por tecnologia para que haja uma aprendizagem mais ativa e orientação mais intencional 

quando os alunos estão fora da sala de aula. Assim, o uso das tecnologias é fundamental para 

que possa ocorrer uma organização do papel do professor e do aluno.  

Atividades on-line e presenciais caracterizam um método de aplicação do Ensino 

Híbrido, porém, é importante destacar que em ambos os ambientes o objetivo de aprendizagem 

é o mesmo, um deve complementar o outro. Os ambientes de aprendizagem híbridos são 

semelhantes às salas de aula tradicionais, ambos incluem a presença de professores e alunos. 

No Brasil, a Pedagogia Híbrida é muito difundida principalmente no Ensino Superior, na 

modalidade de EaD, mas nos últimos anos o debate para que esse modelo seja incorporado de 

modo definitivo na Educação Básica já é uma realidade (BACICH; NETO; TREVISAN, 2017). 
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Vários educadores têm dúvidas sobre como aplicar esse modelo de ensino, sendo 

importante explicitar que é necessário elaborar, inicialmente, um plano estratégico de 

infraestrutura educacional. O plano envolve que tipo de tecnologia o professor irá escolher, qual 

cronograma vai seguir e quais tipos de avaliações irá elaborar (PONTES, 2017). 

Existem múltiplas formas de hibridizar a educação, mas foi o Clayton Christensen 

Institute, em 2013, que descreveu pela primeira vez os tipos básicos dessa inovação. Esse 

método foi classificado como algo sustentado e disruptivo. De uma maneira bem simples, no 

modelo sustentado, o aluno tem contato com uma sala de aula tradicional; e nos modelos 

disruptivos, a sala de aula tradicional é substituída por espaços informais. Em ambos os 

modelos, entretanto, o aluno tem contato com o professor (BLENDED LEARNING 

UNIVERSE, 2019). 

O Ensino Híbrido Sustentado é categorizado pelo Blended Learning Universe, 

como: Rotação por Estação, Laboratório Rotacional, Rotação Individual, Sala de Aula 

Invertida; e os Disruptivos que são os modelos Flex, A La Carte e Virtual Enriquecido. É 

importante destacar que a ideia de montar estações no ensino híbrido é para que os alunos 

experimentem diferentes estilos de aprendizado para um mesmo conteúdo (BLENDED 

LEARNING UNIVERSE, 2019). A Blended Learning Universe descreve esses modelos da 

seguinte forma: 

 

No modelo Rotação por Estação os alunos são organizados em grupos e são orientados 

a realizarem tarefas diferentes. Podem ser realizadas atividades escritas, leituras, entre 

outras. Os grupos podem estar envolvidos em estações on-line independendo do 

acompanhamento direto do professor. O modelo Laboratório Rotacional utiliza o 

laboratório de informática, onde os alunos alteram sua utilização em horários fixos, 

assim existem momentos que existe uma estação em classe com o professor e outro 

no laboratório. Na Rotação Individual os alunos têm roteiros programados por ele 

mesmo ou pelo professor. Os alunos rotacionam pelas estações sozinhos. No modelo 

de Sala de Aula Invertida os estudantes estudam através de aulas on-line em sua casa 

e em sala os professores tem a oportunidade de lecionar aulas práticas e orientar 

projetos (BLENDED LEARNING UNIVERSE, 2019, n.p.). 

 

Segundo Atta, Pereira e Nascimento (2017), no modelo Flex, o ensino ocorre 

principalmente no ambiente on-line, mas com atividades direcionadas para o modo off-line. No 

modelo A La Carte, os discentes participam de cursos inteiramente on-line, podendo ocorrer 

em unidades físicas ou fora delas. Por fim, diferente dos modelos disruptivos, no ensino Virtual 

Enriquecido o aluno tem a obrigatoriedade de ir à escola; no entanto, concluem atividades em 

ambientes on-line.  

Dentre essas estratégias de Ensino Híbrido que podem ou não usar a tecnologia, 

Yamamoto (2016) afirma que a Sala de Aula Invertida é um dos métodos mais utilizados por 
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professores em universidades dentro e fora do Brasil, e que várias escolas estão se adaptando a 

esse tipo de metodologia. Deste modo, conhecer detalhadamente como ele ocorre é interessante 

para sua implantação no contexto escolar.  

 

3.3.1 Sala de aula invertida com uso de TDIC  

 

A Sala de Aula Invertida, ou Flipped Classroom, com utilização de tecnologias 

envolve dois momentos específicos, visto que em um existe a interação em sala de aula e o 

outro que envolve atividades fora da sala de aula, através do uso de tecnologias digitais, 

principalmente videoaulas. Contudo, o conceito de Sala de Aula Invertida não é limitado à 

presença ou ausência do uso das tecnologias ou metodologias com aulas presenciais ou a 

distância, ou seja, para que a Sala de Aula Invertida funcione a aprendizagem deve ser 

significativa (PAVANELO; LIMA, 2017).  

Baker (2000) ainda afirma que esse tipo de metodologia começou a ser tratada a 

partir da década de 90 através dos livros Peerinstruction: User’s Manual, de Eric Mazur, e 

“Just-in-time Teaching”, de Gregor Novak, os quais difundiram a ideia de que o aluno já deve 

vir preparado para a sala de aula. No ano 2000, a Sala de Aula Invertida ganhou forças graças 

a 11ª Conferência Internacional de Ensino e Aprendizagem Universitária, na Flórida, onde J. 

Wesley Baker publicou seu trabalho intitulado Flipped Classroom.  

Em 2006, com o uso da Sala de aula Invertida, já era possível orientar que os alunos 

assistissem vídeos como dever de casa, e em 2010 o modelo já havia se tornado uma referência 

para o processo de aprendizagem (BLENDED LEARNING UNIVERSE, 2019). No Brasil, são 

poucos os estudos que pesquisam as potencialidades da Sala de Aula Invertida. Dessa maneira, 

ainda existe muita confusão sobre como ao certo deve-se aplicar essa metodologia. Talvez 

muitos docentes utilizem essa estratégia sem ao menos saber que ela é uma metodologia ativa 

ou que é classificada como Sala de Aula Invertida. Segundo Yamamoto, 

 

A definição formal do termo flipped learning, conhecido aqui no Brasil como sala de 

aula invertida (SAI), foi lançada em 12 de março de 2014, pela organização Flipped 

Learning Network (FLN) com o objetivo de combater equívocos comuns e trazer 

clareza de discussões sobre o método que é uma abordagem pedagógica em que a 

instrução direta move-se do espaço de aprendizagem do grupo para o espaço de 

aprendizagem individual, e o espaço do grupo é transformado em um ambiente de 

aprendizado dinâmico, interativo, criativo no qual o educador orienta os estudantes 

como aplicar conceitos e participar ativamente das discussões e práticas 

(YAMAMOTO, 2016, p. 53) 
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A Flipped Learnig Network (FLN) e a Pearson’s School Achievement Services 

identificam como pilares do método da aprendizagem invertida, os seguintes: Ambiente 

Flexível, Cultura do Aprendizado, Conteúdo Intencional e Educadores Profissionais. No 

Ambiente Flexível, os professores podem modificar os espaços da sala para adequar a tarefa 

que executará, como grupos de estudos ou de leitura individual. O educador deve ser flexível 

quanto aos prazos colocados para os estudantes. No pilar de Cultura de Aprendizado, os alunos 

avaliam o seu próprio desempenho de forma pessoal, e a partir disso se envolvem na construção 

do conhecimento. No conteúdo intencional, os educadores de aprendizagem invertida pensam 

continuamente em como podem usar este modelo de aprendizado para ajudar os alunos a 

desenvolverem a compreensão conceitual, bem como a fluência processual. Eles determinam 

por conta própria. Os educadores usam o conteúdo intencional para maximizar estratégias de 

aprendizado ativo, dependendo do nível de ensino e assunto. Por fim, para o desenvolvimento 

da Sala de Aula Invertida, são necessários educadores profissionais, que é o quarto pilar, uma 

vez que essa metodologia exige mais que uma aula tradicional (FLN, 2014).  

Segundo Syam (2014), são diversas as vantagens do uso da Sala de Aula Invertida, 

como, por exemplo, o fato de o aluno estudar no seu próprio ritmo. Uma vez que os alunos 

fazem a “lição de casa” em sala de aula, fornece aos professores uma melhor visão sobre as 

dificuldades dos alunos e estilos de aprendizagem. Outra vantagem é a de personalizar a 

aprendizagem e fornecer aos alunos subsídios para o aprofundamento do que está sendo 

estudado, assim, o tempo de aula pode ser usado de forma mais eficaz e criativa. Apesar dos 

benefícios desta metodologia, Syam destaca quatro dificuldades que precisam ser superadas: 

 

1) Alunos iniciantes no método podem ser inicialmente resistentes porque exigem que 

eles estudem em casa o que ainda não viu pela primeira vez na escola. 

Consequentemente, eles podem vir despreparados para a aula. 2) O dever de casa 

(leituras, vídeos) deve ser cuidadosamente adaptado para os alunos, a fim de prepará-

los para as atividades em sala de aula. 3) Encontrar vídeos de boa qualidade é difícil. 

4) Criar seus próprios vídeos usando programas de software como Camtasia, Paper 

Show e Show Me ou aplicativos no iPad como Educreations e ExplainEverything, 

requer uma quantidade significativa de tempo (SYAM, 2014, p. 183, tradução nossa). 

 

Neto e Fonseca (2017) também são criteriosos ao afirmar que apenas inverter o 

local de ocorrência das ações não garante a transformação desejada, sendo necessário o 

compromisso de toda a comunidade escolar. Para Baker (2000), a elaboração de uma SD com 

conhecimento das potencialidades dos materiais educacionais que já existem na internet, como 

videoaulas, slides e textos, é fundamental para um planejamento que conecte as habilidades às 

matérias a serem tratadas nas aulas.  
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3.4 Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação a Serviço da Educação 

 

Todo e qualquer tipo de ferramenta tecnológica que permite acesso às redes sociais, 

plataformas e aplicativos são denominadas de Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC). Pesquisadores como José Moran e Lilian Bacich veem nas tecnologias 

digitais a oportunidade de reformular ou melhorar a forma de ministrar as aulas. Os discentes 

necessitam, portanto, acompanhar as mudanças existentes no mundo e na própria sociedade, 

para assim ressignificar a forma que ensina presencial e virtualmente. Apesar de atualmente já 

termos tecnologias que poderiam ser utilizadas na educação, ainda não estamos enfrentando 

com profundidade o desafio de mudar significativamente as metodologias empregadas em sala 

de aula atualmente. Para Valente (2014): 

 

A presença das tecnologias digitais de comunicação e educação (TDICs) no nosso dia 

a dia tem alterado visivelmente os meios de comunicação e como nos comunicamos. 

As possibilidades e o potencial que essas tecnologias oferecem para a comunicação 

são enormes. É possível vislumbrar mudanças substanciais nos processos 

comunicacionais, alterando a maneira como recebemos e acessamos a informação. 

Infelizmente as mudanças observadas no campo da comunicação não têm a mesma 

magnitude e impacto com relação à educação. Esta ainda não incorporou e não se 

apropriou dos recursos oferecidos pelas TDICs. Na sua grande maioria, as salas de 

aulas ainda têm a mesma estrutura e utilizam os mesmos métodos usados na educação 

do século XIX: as atividades curriculares ainda são baseadas no lápis e no papel, e o 

professor ainda ocupa a posição de protagonista principal, detentor e transmissor da 

informação (VALENTE, 2014, p. 142). 

 

Discordo quando o autor critica o fato de algumas escolas utilizarem lápis e papel, 

como no século XIX. O uso das TDICs em educação busca aprimorar o processo de ensino, 

mas a utilização dos recursos hoje ainda existentes, como lápis, caneta, quadro branco, ainda 

serão necessários mesmo quando todas as escolas possuírem acesso aos recursos tecnológicos. 

Esses recursos são imprescindíveis para o desenvolvimento de habilidades e competências que 

consolidarão a aprendizagem.  

Ao que compete infraestrutura para o desenvolvimento de aulas com a participação 

de TDIC, inúmeras escolas brasileiras não possui uma sala de informática ou, se possui, a 

quantidade dos equipamentos disponíveis é menor do que a quantidade dos alunos. Acrescenta-

se que vários discentes não possuem aparelhos celular ou computador em suas residências.  

A pesquisa TIC Educação 2019, que analisa o uso e a apropriação das tecnologias 

da informação e comunicação nas escolas públicas e particulares brasileiras de Ensino 

Fundamental e Médio, com enfoque no uso pessoal desses recursos pela comunidade escolar e 

em atividades de gestão, de ensino e de aprendizagem, apontou que 39% dos estudantes de 
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escolas públicas e 9% dos estudantes de escolas particulares, ambos de centros urbanos, não 

têm computador ou tablet em casa (TIC EDUCAÇÃO, 2019). 

Além da falta de estrutura a falta de formação também impede o uso das 

tecnologias. Nesse contexto, mesmo algumas escolas tendo a infraestrutura necessária, alguns 

professores são resistentes ao uso das tecnologias na educação. Desconforto, medo, 

desmotivação, desinteresse e, principalmente, insegurança profissional para lidar com as TDICs 

são fatores que influenciam na sua utilização, e quem perde com isso são os discentes. Apesar 

disso, existem professores que utilizam o pouco de tecnologia que têm em suas escolas para 

inovar e ainda buscam por capacitações ou oficinas que apresentem novas formas de atribuir as 

tecnologias em suas aulas.  

No ensino, o uso das ferramentas audiovisuais, como projetor e notebook, pode 

fazer com que a explicação de um assunto por meio de slide ou vídeo seja ainda mais detalhada. 

No ensino de Biologia, os usos destas ferramentas são fundamentais para apresentar imagens 

ou vídeos que fazem com que o aluno tenha uma experiência mais contextual do conteúdo de 

Biologia. Não só no ensino de Biologia, mas conceitos complexos ou abstratos, aulas muito 

teóricas e expositivas fazem com que o aluno crie uma barreira de aprendizagem em qualquer 

área do conhecimento.  

O uso das TDICs no ensino de Biologia oferece vantagens devido às premissas 

atraentes para simular, explorar interativamente e testar experiências que seriam muito caras ou 

muito perigosas em ambientes reais. Desse modo, os avanços nas TDICs podem oferecer 

oportunidades significativas para melhorar o ensino e a aprendizagem (OLIVEIRA et al., 2014).  

As tecnologias, quando bem utilizadas, podem ser determinantes no 

desenvolvimento de um ambiente de aprendizagem, todavia, é importante ressaltar que a 

tecnologia digital desempenha um papel estrutural e sua gestão envolve aspectos humanos. 

Então, o professor precisa estar preparado para empregar tais recursos pedagógicos e, talvez, 

seja por essa falta de preparação que alguns educadores ainda resistam ao seu uso. Apesar disso, 

no Brasil, diversas escolas já utilizam as TDICs na implementação de metodologias ativas 

(OLIVEIRA et al., 2014).  

Para Bacich e Moran (2018), os discentes precisam acompanhar as mudanças 

existentes no mundo e na própria sociedade, para, assim, ressignificar a forma que ensina 

presencial e virtualmente. Apesar de atualmente já termos tecnologias que poderiam ser 

utilizadas na educação, ainda não estamos enfrentando com profundidade o desafio de mudar 

significativamente as metodologias utilizadas em sala de aula.  
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As novas práticas pedagógicas de ensino precisam estar preparadas não apenas para 

o grande acervo tecnológico existente, mas para estudantes classificados como geração Z, que, 

segundo Kämpf (2011), são indivíduos que nasceram entre 1990 e 1995, cresceram já imersos 

nas mais diversas formas de tecnologia e que têm acesso simples e extremamente rápido à 

informação por meio da internet. 

 Sobre as TDICs, a BNCC expressa em uma das competências para o Ensino Médio 

na área de Ciências da Natureza: 

 

Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e 

tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens 

próprios das Ciências da Natureza, para 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. 459). 

 

A BNCC, propondo isso em suas competências e habilidades, dispõe de ainda mais 

força para um modelo educacional atualizado e que atenda às necessidades dos alunos 

contemporâneos que nasceram imersos nas mais diferentes formas de tecnologia. Bacich e 

Moran (2018) afirmam que essas TDICs, quando bem utilizadas, podem ser determinantes no 

desenvolvimento de um ambiente de aprendizagem. No entanto, para que tais competências 

sejam concretizadas, os professores precisam acompanhar as mudanças existentes no mundo e 

na própria sociedade para, assim, ressignificar a forma que ensina presencial e virtualmente 

(MORAN, 2014).  

Não se deve, portanto, pensar que as ferramentas de TDIC sozinhas possam resolver 

todos os problemas da educação, e em especial no ensino de Biologia, sendo que também não 

se deve presumir que as ferramentas são remédios versáteis que levam à aprendizagem. O 

contato social com um professor de Biologia ainda supera muitas tecnologias desenvolvidas até 

agora e tem grande impacto nas conquistas intelectuais do aluno.  

 

3.5 Recursos on-line que podem ser usados para o ensino 

 

Neste tópico serão abordados as potencialidades e os limites de alguns recursos on-

line que podem ser usados a partir do uso da internet durante a aplicação das metodologias 

ativas. É interessante mencionar que a internet ampliou o acesso à informação de tal maneira 

que atualmente é a maior rede de comunicação entre as pessoas. Através do seu uso, é possível 

acessar uma multiplicidade de informações diferentes a partir de sites e plataformas. Segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016), o Brasil tem 116 milhões 
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de pessoas conectadas a ela. E de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF, 2017), dois em cada três jovens no mundo têm acesso à internet. 

Como já mencionado anteriormente sobre a pesquisa TIC Educação 2019, muitos 

estudantes de escolas públicas e privadas não tem acesso a recursos que possibilitam o uso da 

internet, mas m esmo diante deste cenário, uma grande parte tem acesso às ferramentas digitais 

e é necessário que exista um direcionamento de como estas podem ser usadas a partir de 

professores e alunos. Aplicativos, sites e plataformas são ótimas opções para a aplicação das 

metodologias ativas. E o que será discutido aqui é como elas podem ser introduzidas e quais 

suas implicações.  

Dos diversos conteúdos disponibilizados on-line, o vídeo é um dos mais procurados 

entre os usuários da internet, sendo este dado apontado pela pesquisa “TIC Educação 2019”, 

mostrando que 94% dos alunos entrevistados assistem aos vídeos quando estão on-line. 

Atualmente, um dos sites mais populares relacionado a esse segmento é o YouTube, que conta 

hoje com mais de 1 bilhão de usuários em todo mundo. A plataforma tem como estratégia de 

negócio a geração de receitas de publicidade a partir das visualizações nos vídeos; isso se dá 

pelo fato de o site conferir a possibilidade de qualquer pessoa produzir seu próprio material 

digital, organizá-los em canais e playlists. No livro “YouTube e a Revolução Digital”, escrito 

por Burgess e Green, publicado em 2009, é concluído que o site YouTube tem uma grande 

influência na cultura popular participativa, uma vez que produções amadoras, profissionais, 

comerciais e comunitárias podem ser produzidas e visualizadas por qualquer pessoa. Os vídeos 

no YouTube são classificados em categorias que, segundo o YouTube Creators: 

 

As categorias de conteúdo organizam canais e vídeos no YouTube. Elas ajudam 

criadores de conteúdo, anunciantes e administradores de canal a identificar os 

conteúdos e públicos aos quais desejam ser associados. O sucesso em uma categoria 

de conteúdo inclui o domínio das práticas recomendadas essenciais e o aprimoramento 

do conteúdo relevante (YOUTUBE CREATORS, 2019, n.p.). 

 

De maneira geral, o YouTube é de fácil utilização, conferindo a obrigatoriedade de 

criar um perfil apenas quem deseja postar conteúdo no site ou interagir com comentários e 

avaliações dos vídeos. A categoria de educação do site conta hoje com centenas de canais 

(perfis) criados por professores para produzirem suas videoaulas e compartilhar com seus 

alunos. Assim, praticamente todas as disciplinas possuem na plataforma YouTube e isso pode, 

muitas vezes, levar o internauta a ter dúvidas de qual aula vai assistir.  

No ensino de Biologia, o uso de vídeos do YouTube pode auxiliar o professor na 

apresentação de videoaulas, animações, ilustrações sobre processos biológicos, documentários 
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e curtas-metragens, sendo também possível utilizar dessa ferramenta para aplicação da Sala de 

Aula Invertida. O uso de vídeos é um atrativo para os estudantes e pode deixar a aula mais 

interessante. Com relação às videoaulas de Biologia, é grande o acervo de canais desta área no 

site, e isso foi constatado por Vieira (2018), quando elaborou uma investigação com 165 

estudantes do Ensino Médio sobre quais canais eles utilizam para estudar Biologia e, 

surpreendentemente, 23 canais foram indicados. A autora concluiu com sua pesquisa que:  

 

É notório que os estudantes acreditam e usam os vídeos de Biologia no YouTube e 

também de outras disciplinas como parte da sua rotina de estudo autônomo, visto 

serem tecnicamente muito bem construídos e carregados de elementos da cultura 

jovem. Ao passo que valorizam os vídeos, os estudantes entendem as limitações que 

estes apresentam frente às relações interpessoais que se constroem na escola e como 

uma ferramenta audiovisual, servem de complemento aos conteúdos vistos em sala 

(VIEIRA, 2018, p. 73). 

 

Apesar deste dado ser bem otimista, é interessante que o professor esteja atento a 

quais videoaulas seus alunos consomem no site, visto que muitas delas podem não atender ao 

que foi explicado em sala. Para Aranha et al. (2019): 

 

A escolha do vídeo deve ter o olhar atento do professor, tendo em vista que, 

atualmente, qualquer pessoa com um smartphone pode produzir vídeos sobre vários 

conteúdos e publicar em algum canal na internet, mesmo que estes estejam 

divergentes daqueles da academia científica (ARANHA et al., 2019, p. 13).  
 

Sobre a possibilidade de o educador gravar seus próprios vídeos ou até mesmo de 

lecionar aulas ao vivo para seus alunos, isso exigiria dedicação, ferramentas audiovisuais, como 

câmera e microfone e principalmente afinidade para falar na frente de uma câmera. Outras 

plataformas se assemelham ao YouTube quando o assunto é a apresentação de conteúdos ao 

vivo. Aqui destacamos o Google Meet e o Zoom, que nos últimos anos se popularizaram como 

ferramentas on-line ideais para a realização de reuniões e videoconferências.  

Os sites citados que também possuem versões de aplicativos são fáceis de serem 

utilizados e, diferente do YouTube, que a interação só ocorre por meio de mensagem de texto, 

no Google Meet e no Zoom, os espectadores podem interagir por texto, áudio e vídeo. Uma das 

vantagens do uso do Google Meet é que ela não precisa ser instalada no computador para ser 

utilizada e não necessita de cadastro. Já o Zoom, os usuários precisam fazer o seu cadastro com 

os seus respectivos e-mails.  

Enquanto no YouTube o conteúdo gerado ao vivo fica instantaneamente salvo no 

site, no Google Meet e Zoom, essa função precisa ser ativada antes do seu uso, podendo também 

avisar aos participantes no momento da entrada na sala de reuniões que a sessão está sendo 
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gravada. Essa função chama a atenção por permitir que o professor possa, após o término de 

uma videoaula, por exemplo, disponibilizar esta aula para consulta ou outra fonte de pesquisa.  

Até então as ferramentas descritas têm a proposta de oferecer um conteúdo 

audiovisual para os alunos, no entanto, os recursos on-line não se restringem apenas à 

apresentação das aulas. Outras ferramentas que podem servir para o compartilhamento de 

materiais textuais, realização e correção de atividades, assim como também fórum de discussão, 

é o Google Classroom ou Google Sala de Aula. Este recurso foi criado com a finalidade de 

ajudar alunos e professores a organizar as tarefas, aumentar a colaboração e melhorar a 

comunicação. Schiehl e Gasparin (2016), que pesquisaram as contribuições do Google Sala de 

Aula para o Ensino Híbrido, sintetizam muito bem como este recurso pode ser utilizado. 

 

O Google Sala de Aula é uma sala virtual, onde o professor organiza as turmas e 

direciona os trabalhos, usando ou não as demais ferramentas do Google Apps. O 

professor acompanha o estudante no desenvolvimento das atividades e, se necessário, 

atribui comentários e notas nas produções realizadas. A cada nova atividade inserida, 

os estudantes recebem uma mensagem no e-mail, independente se o estudante 

compareceu nas aulas presenciais e há a possibilidade de o esdante participar 

ativamente das atividades complementares ou de pesquisa. Além disso, o professor 

pode convidar os responsáveis dos estudantes, cadastrando seus e-mails, para 

acompanhar o desenvolvimento de seus filhos nas atividades, agendas e avisos 

pertinentes – um vínculo que aproxima família e escola (SCHIEHL; GASPARIN, 

2016, n.p.). 

  

Schiehl e Gasparin (2016) criaram uma tabela que apresenta algumas ferramentas 

do Google Sala de Aula que podem auxiliar o trabalho do professor, tabela 1: 

Tabela 1 - Algumas ferramentas no Google Sala de Aula 

Ferramenta Google Apps Características Chaves 

Universal Características 

Universais dos 

aplicativos 

Os arquivos são salvos automaticamente e se cria um histórico de revisão 

completo com um carimbo de data e hora de todas as revisões de todos os 

arquivos e todos os compartilháveis. Permite múltiplos usuários 

colaborarem em um único documento com ambiente de processamento 

baseado em nuvem, capacidade de comentário web. Portanto, sempre 

acessar a versão mais recente do aplicativo. 

Sala de aula – 

dentro e fora da 

escola 

Classroom ou 

Sala de Aula 

- Sistema de gestão de sala de aula para professores; 

- Gerencia múltiplas classes e níveis; 

- Posta mensagens anúncios (perguntas, avisos e tarefas) para uma ou 

mais classes; 

- Gerencia tarefas e compartilhamento de arquivos (formulários, 

documentos, vídeos, link etc.); 
- Sala de aula tem um código de acesso protegido; 

Apps 

Calendário 

Agenda -Conectado a uma Conta do Google, acessível através de qualquer 

navegador web e dispositivo móvel habilitado, organizando eventos e 
atividades. 

Armazenamento 

de arquivos na 

nuvem 

Drive -Sistema de armazenamento baseado em nuvem.  

-Permite o compartilhamento de arquivos com outra conta do Google ou 

contas fora do ambiente Google  

-Permite download de arquivos para um 
disco rígido para ser acessado off-line. 
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Textos Documentos Tem a capacidade de expandir os recursos disponíveis e 
funcionalidade com uma extensa lista de add-ons. Compor textos. 

Planilha 

eletrônica 

Planilhas Funcionalidade básica de uma planilha, tem a capacidade de expandir 

os recursos disponíveis com uma extensa lista de add-ons. 

Apresentação 

em slides 

Apresentações Funcionalidade básica de um software de apresentação, tem a capacidade 

de expandir os recursos disponíveis e funcionalidade com 

uma extensa lista de add-ons. 

Formulário de 

pesquisa e 

coleta de dados. 

Formulários Envio do formulário diretamente ligado a uma planilha para facilitar a 

captura de dados simples e análise de grandes volumes de dados.  

Ferramenta de grande utilidade na formulação de atividades 
diagnósticas. 

Desenho Desenhos Ferramentas básica de desenhos geométricos e livres. 

Mapas My Maps Permite destacar trajetórias, localização e medidas em mapas. Permite 

ainda adicionar camadas. 

Criação de Sites Google Sites Interface similar a outros Google Apps, permite a criação colaborativa de 

um site podendo inserir imagens, vídeos, bem como Google Documentos, 

Planilhas e Apresentações diretamente de seus sites do Google Drive 

podendo ser privado ou público com os professores que controlam o 

acesso para estudantes de criação de simples ferramentas 
e modelos para início rápido 

Mídia Social Google+ Permite criar grupos para compartilhar documentos e colaborar através 

de discussões on-line em um ambiente de mídia social. 

 

Fonte: Gasparin, 2016. 

  

O Google Sala de Aula é uma das ferramentas mais completas ao que concerne à 

introdução de recurso on-line nas aulas, mas ainda assim não são todos os professores que têm 

familiaridade para utilizá-lo. Moran (2015) afirma que os professores mais jovens tendem a ter 

mais coragem de implementar recursos on-line em suas aulas, mas ainda representam a minoria, 

enquanto outros precisam de apoio, incentivo e formação para que possam se sentir seguros. 

Para Moran (2015), o professor tem receio de ser mal avaliado e acabar comprometendo a 

aprendizagem dos alunos. É importante mencionar que para se chegar a uma mudança nas 

metodologias, o trabalho tem que abranger não só o professor como também alunos e toda a 

gestão escolar.  

Um recurso digital mais simples dos que os que foram citados até agora e que pode 

trazer também ótimas experiências para professores e alunos, são os jogos on-line. A 

gamificação na educação, ou a gamificação na aprendizagem, às vezes é descrita usando outros 

termos: pensamento de jogo, princípios de jogo para educação, design de motivação, design de 

engajamento etc. 

É diferente do aprendizado baseado em jogos, pois não envolve estudantes que 

fazem seus próprios jogos ou jogando videogames fabricados comercialmente, ele opera sob a 

premissa de que o tipo de envolvimento que os jogadores experimentam com os jogos pode ser 

traduzido para um contexto educacional em direção aos objetivos de facilitar o aprendizado e 

influenciar o comportamento dos alunos. Desde que os jogadores, voluntariamente, passam 
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inúmeras horas jogando e resolvendo problemas, pesquisadores e educadores vêm explorando 

maneiras de aproveitar o poder de motivação dos videogames e aplicá-lo à sala de aula 

(BISSOLOTTI; NOGUEIRA; PEREIRA, 2014).  

Dentre as diversas plataformas utilizadas para a gamificação, o Kahoot, disponível 

pelo site https://kahoot.com/, pode tornar a aula mais interativa e motivadora por estimular os 

alunos a partir de um Quiz game a disputar em acertar o maior número de questões, mas isso 

quando o seu uso é bem planejado. 

O Kahoot é muito fácil de ser utilizado e, cabe ao professor, apenas criar um 

cadastro para elaboração das questões e, em seguida, compartilhar com a turma o link e o código 

de acesso. Os professores podem criar questionários de múltiplas escolhas (podendo ter de duas 

a quatro opções) e os alunos participam on-line, cada um com seu dispositivo (computador, 

tablet ou celular). 

O Gameshow pode ser feito em equipe ou individualmente, as perguntas são 

projetadas no datashow e no monitor dos alunos são mostrados apenas os botões das respostas. 

O professor pode programar o tempo da resposta de cinco a quatro minutos para que os 

estudantes respondam cada pergunta e isso acaba fazendo com que eles raciocinem rápido. A 

pontuação é atribuída por resposta correta e velocidade da resolução. Além disso, o Kahoot 

oferece no fim de cada pergunta, um ranking geral mostrando a colocação de cada participante. 

O uso do Kahoot pode servir como uma atividade avaliativa, uma vez que apresenta 

a quantidade de erros e acertos após o final de cada questão. Com o Kahoot, o professor também 

pode identificar quais os conteúdos que os alunos tiveram mais dificuldade em aprender e, a 

partir disso, explicá-los novamente. Matta et al. (2018) utilizaram o Kahoot no ensino de 

Biologia como ferramenta de avaliação e de ensino e aprendizagem e os resultados que 

obtiveram constataram a aceitação dos alunos para o uso desta ferramenta. Por outro lado, 

segundo os pesquisadores, só é possível aproveitar essas tecnologias se existir na escola uma 

conexão de acesso à internet que suporte jogos on-line.  

Caso o professor deseje realizar fóruns de discussão com seus alunos, disponibilizar 

materiais e informações ou até mesmo lecionar aulas ao vivo, aplicativos como o Facebook, 

Instagram e WhatsApp podem atender essas necessidades. Os três recursos possuem a opção 

de criar grupos sobre temáticas específicas, sendo possível que o professor crie grupos das salas 

onde ministra suas aulas e, a partir disso, ter um contato mais próximo com os alunos. Os pais 

dos alunos ou responsáveis também podem ser incluídos nos grupos ou fanpage, mas é 

imprescindível que o professor estabeleça critérios e posturas, definindo os limites de interação, 

nos grupos ou perfil criado na rede social, entre seus alunos e seus familiares. 
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Cabe ressaltar que quando o professor estimula os alunos a utilizar aplicativos de 

redes socais por meio dos aparelhos celulares com fins educativos, um tipo de aprendizagem 

está sendo desenvolvida, a Mobile Learning ou aprendizagem com mobilidade, ou seja, é 

possível que o aluno aprenda quando e onde você quiser, desde que você tenha um dispositivo 

móvel moderno conectado à internet. Isso possibilita que alunos e professores, separados 

geograficamente, possam ter contato sem a presença de espaços físicos formais Barbosa et al. 

(2010).  

Como destacado, estas redes sociais podem ser usadas para a mesma finalidade, no 

entanto, existem outros limites e possibilidades para o uso de cada uma delas. A partir do uso 

das redes sociais citadas, com fins educacionais no ensino de Biologia, elaborei uma tabela que 

apresenta as possiblidades e os limites que encontrei ao utilizar estes recursos (Tabela 2):  

 

Tabela 2 - Possibilidades e limites do uso de redes sociais em educação 

Rede Social Limites   Possibilidades 

Facebook - Videoconferências só podem ser 

realizadas por meio de programas de 

streaming, o que requer habilidade de saber 

manipulá-los e computador atualizado.  

- Não é possível compartilhar materiais 

gerados no Microsoft Office através do 

feed. 

- Fotos e videos podem ser compartilhados;  

Instagram - Não é possível compartilhar materiais 

gerados no Microsoft Office; 

- Não é possíovel mandar mensagens de 

áudios com duração acima de um minuto; 

- Materiais de vídeos compoartilhados no 

IGTV só podem ter no máximo quinze 

minutos; 

- Os grupos podem incluir apenas 32 

pessoas.  

- Faz transmissão ao vivo; 
- Imagens e videos de no máximo um minuto 

podem ser compartilhados no feed;  
 

WhatsApp - Videoconferência só pode ser feita pelo 
computador;  

- Estimula mais o envolvimento dos alunos; 
- Audios, fotos e arquivos de texto podem ser 
trocados entre professores e alunos; 
- Videochamadas podem ser realizadas;  
- É possível compartilhar materiais gerados no 
Microsoft Office e PDF 
- Elaboração de videoconferência com até 50 
pessoas 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para Bacich e Moran (2018), a escolha da TDIC que o professor deseja utilizar é o 

ponto de partida enquanto o planejamento é o alicerce para se atingir os objetivos da 

aprendizagem. Então, de maneira geral, as TDICs citadas neste capítulo podem contribuir para 
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aumentar a interação entre professores e alunos, mas é um grande desafio introduzi-las no 

contexto educacional, principalmente pelos os limites ao acesso à internet.  

 

3.6 Sequências Didáticas: Conceito e Avaliação 

 

O ensino de Biologia tem como objetivo promover o Letramento Científico dos 

estudantes explicando temáticas como organização da vida, cuidados com o meio ambiente e 

continuidade e valorização da vida. O professor deve estar atento às mudanças ligadas à ciência 

para que seja possível despertar nos estudantes, o senso crítico e o caráter humanitário, 

contribuindo para que eles sejam agentes de transformação do espaço em que estão inseridos. 

No entanto, isso requer, do professor, a prática do planejamento e a organização das atividades 

que serão realizadas. 

O plano de aula que geralmente é exigido pela escola de forma semanal ou 

quinzenal, segue, na maioria das vezes, o mesmo padrão: data da aula; nome do conteúdo; 

objetivos; e metodologia. Nessa perspectiva, mesmo sabendo que a cada série que o professor 

leciona tem características diferentes e habilidades e competências específicas que precisam ser 

desenvolvidas, este instrumento é produzido com as mesmas metodologias, mudando apenas o 

conteúdo e data da aula, muitas vezes executado apenas por caráter burocrático. O que se discute 

inicialmente aqui é o quanto o planejamento de uma aula de Biologia é importante, visto que 

esta área do conhecimento é um dos alicerces para a educação científica. O professor de 

Biologia deve considerar que: 

 
A educação científica deve permitir que o cidadão analise situações cotidianas, 

compreenda problemas e desafios socioeconômicos e ambientais e tome decisões 

considerando conhecimentos técnico-científicos. Isso requer tanto o entendimento de 

explicações e teorias das várias disciplinas científicas, quanto o conhecimento sobre 

suas formas de produzir afirmações, de testar suas hipóteses e de usar evidências e 

justificativas; requer as relações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade 

(TRIVELATO; TONIDANDEL, 2015, p. 99). 

 

O reconhecimento da importância do ensino de Biologia deve primeiramente partir 

do professor. As metodologias que serão utilizadas durante uma sequência de aulas não podem 

ser as mesmas e a prática do planejamento está intimamente ligada ao desenvolvimento dessas 

aulas. Para Santos e Perin (2013),  

 

O planejamento é um instrumento que subsidia a prática pedagógica do professor e 

que possibilita a ele uma organização metodológica do conteúdo a ser desenvolvido 

em sala de aula, [...] o planejamento é uma necessidade para o desenvolvimento dos 
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alunos, viabilizando meios para o sucesso do processo de ensino e de aprendizagem 
(SANTOS; PERIN, 2013, n.p.). 

 

Segundo Oliveira (2017),  

 

[...] o ato de planejar exige aspectos básicos a serem considerados. Um primeiro 

aspecto é o conhecimento da realidade daquilo que se deseja planejar, quais as 

principais necessidades que precisam ser trabalhadas; para que o planejador as 

evidencie faz-se necessário fazer primeiro um trabalho de sondagem da realidade 

daquilo que ele pretende planejar, para assim, traçar finalidades, metas ou objetivos 

daquilo que está mais urgente de se trabalhar (OLIVEIRA, 2007, p. 21). 

 

No entanto, o ato de planejar uma aula não deve ser visto como algo isolado, que 

tem o início e o fim absoluto. O plano de aula deve estar inserido em uma sequência de ensino, 

onde uma aula se conecta com a outra e pode, inclusive, estar conectada a outra disciplina. Isso 

estará direcionado aos objetivos que o professor quer atingir com seus alunos; nem sempre 

explicar um assunto de Biologia seguindo rigorosamente a sequência dos capítulos do livro fará 

com que a aprendizagem se concretize.  

Dessa forma, o que se defende aqui é o uso das Sequências Didáticas (SD) no ensino 

de Biologia, pois estas podem promover a comunicação conteudista e metodológica entre um 

conjunto de aulas a serem ministradas, enquanto o plano de aula diz respeito apenas a uma única 

aula, a SD é responsável por trabalhar uma unidade temática completa. Mas a SD não deve ser 

vista apenas como a junção dos planos de aula, esta precisa estar alinhada com o que se deseja 

que os alunos aprendam.  

Antes de discutir as formas de aplicação de uma SD, é interessante apresentar 

alguns dos seus conceitos. Para Zabala (1998), a SD é “um conjunto de atividades ordenadas, 

estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um 

princípio e um fim conhecido tanto pelos professores, como pelos alunos” (ZABALA, 1998, p. 

18).  

Oliveira (2013) a define como “conjunto de atividades conectadas entre si, e 

prescinde de um planejamento para delimitação de cada etapa e/ou atividade para trabalhar os 

conteúdos disciplinares de forma integrada para uma melhor dinâmica no processo ensino e 

aprendizagem” (OLIVEIRA, 2013, p. 39). A autora formulou o conceito Sequência Didática 

Interativa, que segundo a autora é:  

 

[...] uma proposta didático-metodológica que desenvolve uma série de atividades, 

tendo como ponto de partida a aplicação do círculo hermenêutico-dialético para 

identificação de conceitos/definições, que subsidiam os componentes curriculares 

(temas), e, que são associados de forma interativa com teoria (s) de aprendizagem e/ou 
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propostas pedagógicas e metodologias, visando à construção de novos conhecimentos 

e saberes (OLIVEIRA, 2013, p. 43). 

 

Apesar do conceito de Zabala (1998) e Oliveira (2013) sobre a SD ter sido 

construído em anos diferentes, suas concepções convergem à perspectiva do ensino de 

conteúdos através de “atividades sequenciadas, organizadas com objetivos bem definidos e 

esclarecidos para os professores e alunos, que contribuirão para a aprendizagem e construção 

do conhecimento e de novos saberes.” (BATISTA; OLIVEIRA; RODRIGUES, 2016, p. 5383). 

Sobre a construção de uma SD, não existe um padrão estabelecido, mas Zabala 

(2018) e Oliveira (2013) propõem alguns caminhos para a elaboração da sua produção. Com 

isso, Zabala (1998, p. 54) cita dois modelos de construção de uma SD, o primeiro e considerado 

tradicional segue as fases de: “comunicação da lição; estudo individual sobre o livro didático; 

repetição do conteúdo aprendido e julgamento (nota do professor ou professora)”. O segundo 

modelo, chamado de estudo do meio, obedece a seguinte ordem:  

 

Atividade motivadora relacionada com uma situação conflitante da realidade 

experiencial dos alunos; explicação das perguntas ou problemas; respostas intuitivas 

ou hipóteses; seleção e esboço das fontes de informação e planejamento da 

investigação; coleta, seleção e classificação dos dados; generalização das conclusões 

tiradas; expressão e comunicação (ZABALA, 1998, p. 54). 

 

Oliveira (2013) apresenta os seguintes passos: 

 

Escolha do tema a ser trabalhado; questionamentos para problematização do assunto 

a ser trabalhado; planejamento dos conteúdos; objetivos a serem atingidos no processo 

de ensino e aprendizagem; delimitação da sequência de atividades, levando-se em 

consideração a formação de grupos, material didático, cronograma, integração entre 

cada atividade e etapas, e avaliação dos resultados (OLIVEIRA, 2013, p. 40). 

 

De uma forma mais complexa, Silva et al. (2016) propõem a construção de uma SD 

a partir da teoria ator-rede (ANT), desenvolvida nos anos de 1970 e que tem como precursores 

Michel Callon, John Law e Bruno Latour, grupo de sociólogos associados ao Centro de 

Sociologia de Inovação, em Paris, onde, para a construção da aprendizagem, é necessário que 

exista uma interação entre fatores humanos e não humanos, onde ambos são atores que se 

relacionam entre si. Os mediadores seriam os atores que modificam essa relação, e os 

intermediadores os que não transmitem força e não acrescentam na interação. Ainda existe a 

Rede e a Caixa Preta, que são as alianças e estabilização das formadas durante a relação. Para 

os autores: 
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A teoria-ator pode contribuir para a compreensão sobre os processos de ensino-

aprendizagem e sobre as relações entre humanos e objetos que povoam esses 

processos de construção do conhecimento em sala de aula. A aprendizagem é um dos 

efeitos de uma rede e cabe ao pesquisador descrever essa rede, de modo a permitir que 

actantes atuam e como atuam na associação estudada e que tipo de aprendizagem é 

performada por essa rede (SILVA et al., 2016, p. 14). 

 

Independentemente do método que o professor utilizará para construir uma SD, é 

necessário que se planeje exatamente o que se propõe a fazer. Segundo Moran (2013), o 

planejamento de uma aula é fundamental para decidir quais objetivos serão traçados e quais 

estratégias serão utilizadas para desenvolver a aprendizagem do estudante.  

Desse modo, ele ocorre a partir do entendimento de que é necessário pensar quais 

as melhores formas de ensinar para sair de uma ação projetada para uma ação prevista. O ato 

de planejar torna constante a observação e o ajustamento do que se propôs realizar e é, portanto, 

o caminho sistemático para o que se estabeleceu a fazer. Sobre esse ponto de vista, Batista, 

Oliveira, Rodrigues (2016) afirmam que: 

 

É importante considerar, ao planejar uma sequência didática, as relações interativas 

entre professor/aluno, aluno/aluno e as influências dos conteúdos nessas relações, o 

papel do professor e o papel do aluno, a organização para os agrupamentos, a 

organização dos conteúdos, a organização do tempo e espaço, a organização dos 

recursos didáticos e avaliação (BATISTA; OLIVEIRA; RODRIGUES, 2016, p. 

5382). 
 

Um modelo de SD interessante é a Sequência Didática Interativa (SDI), que é 

definida por Oliveira (2013, p.238) “como sendo um processo interativo no ensino-

aprendizagem para facilitar a integração entre docente e educandos entre si, visando à 

construção e sistematização de um novo conhecimento”. 

Para Oliveira (2013), a SDI é pautada no diálogo e precisa ser adaptada pelo 

professor segundo os objetivos estabelecidos no planejamento e vão de encontro com o 

conhecimento da realidade de estudo. Cabe destacar que uma vantagem significativa é a 

possibilidade de elaborar sequências semanais, mensais ou até mesmo trimestrais, em que seria 

possível desenvolver uma mescla de diferentes tipos de metodologias. Ao utilizar diversas 

ferramentas, como livros, filmes, slides, internet, jogos e práticas de laboratório, a SD torna a 

aula mais dinâmica, levando os alunos à construção compartilhada do conhecimento.  

Segundo Zabala (1988), a aplicação de uma SD e, por consequência, a sua 

avaliação, permite a introdução de diferentes formas de intervenção. O autor ainda diz que: 

 

A identificação de fases de uma sequência, as atividades que a conformam e as 

relações que se estabelecem devem nos servir para compreender o valor educacional 
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que têm, as razões que as justificam e a necessidade de introduzir mudanças ou 

atividades novas que a melhorem (ZABALA, 1998, p. 54). 

 

Dessa forma, enfatiza-se que independentemente do método que o professor 

utilizará para construir uma SD, é necessário que se planeje exatamente o que se propõe a fazer. 

Segundo Moran (2013), o planejamento de uma aula é fundamental para decidir quais objetivos 

serão traçados e quais estratégias serão utilizadas para desenvolver a aprendizagem do 

estudante. Ele ocorre a partir do entendimento de que é necessário pensar quais as melhores 

formar de ensinar para sair de uma ação projetada para uma ação prevista. O ato de planejar 

torna constante a observação e o ajustamento do que se propôs realizar e é, portanto, o caminho 

sistemático para o que se estabeleceu afazer. 
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4 METODOLOGIA 

 

A metodologia é fundamental no planejamento do trabalho que será executado, a 

fim de alcançar os objetivos propostos.  

 

4.1 Tipologia da pesquisa 

 

A primeira etapa da metodologia do nosso trabalho foi a pesquisa bibliográfica, 

onde vários autores ganharam destaque em nossa fundamentação teórica e discussão. No 

aspecto de letramento científico, por exemplo, pesquisamos os relatórios do PISA e do ILC. 

Com relação a Sequências Didáticas pesquisamos os trabalhos de Zabala, Oliveira, Batista e 

Rodrigues. Com relação ao Ensino Híbrido, metodologias ativas e TDIC, os trabalhos da 

Learning Universe. Blended, Bacich, Neto, Trevisan e Moran também foram estudados. Sobre 

recursos on-line os autores Pechansky, Silva, Oliveira, Moreira e Green contribuíram de forma 

significativa para nossa pesquisa.  

Com relação a investigação do nosso trabalho, está ocorreu nos moldes de uma 

pesquisa de levantamento, do tipo descritiva, a partir de uma pesquisa de opinião sobre os temas 

abordados nos módulos propostos no curso “Metodologias Ativas e Tecnologia: Novas Formas 

de Ensinar Biologia”. A pesquisa de opinião contou com a participação de dezenas de 

professores, variando de 111 inicialmente até 75 concludentes do curso, abrangendo um total 

de 23 Estados brasileiros, sendo a maioria professores da rede pública.  

Trata-se de uma pesquisa relevante, visto que até o momento de conclusão desse 

trabalho não foram encontradas pesquisas de levantamento de ampla cobertura que sondassem 

as opiniões de professores de Biologia quanto ao uso de TDIC na aplicação das metodologias 

ativas. Para Gray (2012), as pesquisas de opinião são uma das ferramentas metodológicas mais 

usadas no mundo por permitirem a coleta de uma quantidade significativa de dados que podem 

ser analisados com o objetivo de descrever, comparar ou explicar atitudes e comportamentos. 

Segundo este mesmo autor, “As pesquisas de levantamento se dividem em duas categorias 

principais: descritivas e analíticas” (GRAY, 2012, p. 179). 

Nessa perspectiva, ambos os levantamentos podem ser usados para a coleta de 

opinião de um determinado grupo de pessoas e, assim, elaborar análises e formular teorias, além 

disso, o que muda com relação aos dois tipos de abordagem é o tamanho da amostra. Gray 

(2012, p. 179) afirma que “fazer uma pesquisa de levantamento é muito mais do que somente 

um processo de elaborar o desenho de um questionário e coletar dados”. As perguntas assumem 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

um papel de direcionamento do que se deseja ser pesquisado e “se a amostra for relativamente 

pequena e a pesquisa tratar de relações entre múltiplas variáveis, é improvável que as 

associações encontradas sejam estatisticamente significantes”. Sendo assim, para o 

desenvolvimento do trabalho, foi realizado um levantamento analítico, uma vez que houve um 

número elevado de participantes de diferentes Estados do Brasil.  

A pesquisa de opinião, portanto, pode ser realizada a partir de um levantamento 

analítico e se caracterizam por coletar opiniões do público sobre determinado tema ou o grau 

de satisfação do uso de um bem ou um serviço e interpretações são feitas com base nos 

resultados. Este tipo de pesquisa é considerado uma ferramenta de medição que nos diz como 

parte de uma população pensa e se sente sobre um determinado tema (ECHEGARAY, 2001). 

De acordo com Echegaray (2001, p. 62), as pesquisas de opinião “são vistas como contendo 

propriedades pedagógicas e terapêuticas pelo fato de induzir um processo de autoconhecimento 

e um aprendizado informado sobre noções e conceitos populares vitais”. Nesse sentido, esse 

autoconhecimento será fundamental para que, durante a pesquisa, os professores participantes 

dela sejam instigados a refletir sobre o tema abordado em cada módulo do curso.  

 

4.2 Universo da pesquisa 

 

Como já mencionado anteriormente, 111 professores iniciaram o curso e 75, mas 

ao todo 422 professores efetuaram a sua inscrição, sendo 76% mulheres e 24% homens. As 

inscrições do curso foram realizadas por meio do Google Forms entre os dias 14/12/2019 e 

13/01/2020. A quantidade de professores matriculados por estado está descrita no gráfico 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1 – Quantidade de professores matriculados por Estado 
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Dos matriculados, 62,8 % eram professores exclusivamente de escola pública; 

22,9% dos professores de escola exclusivamente particular; e 14,3% dos professores inscritos 

no curso ensinam em escolas públicas e privadas. Sobre o tempo de experiência como professor 

de Biologia, 42,9% ensina a menos de um ano; 22,7% entre um e três anos; 14,1% entre três e 

seis anos; e 20,4% a mais de seis anos.  

As aulas foram ministradas ao vivo todas as segundas e quartas nos horários das 

19h30 às 20h30, ocorrendo no período de 13/02/2020 a 13/03/2020, através do canal 

Biolodúvidas e da plataforma Moodle no site www.auladebiologia.com.br. A tabela 3 a seguir 

apresenta a data de apresentação do módulo, o seu conteúdo e o número de professores 

participantes.  

 

Tabela 3 - Número de participantes por módulo 

DATA CONTEÚDO Nº PARTICIPANTES 

13/01 Apresentação do curso e introdução 111 

15/01 Afinal, o que são metodologia ativas? 90 

20/01 Sequências didáticas como ferramenta potencializadora para 

aplicação de metodologias que envolvem tecnologia 

84 

22/01 Tecnologias digitais da informação e da comunicação a serviço da 

educação 

84 

27/01 Ensino híbrido e as novas formas de ensinar 82 

29/01 Ensino de Biologia para uma geração conectada 80 

03/02 Como criar um canal no YouTube e crescer na plataforma 78 

10/02 O papel do professor pesquisador para a inovação da educação 75 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 

  

4.3 Ambiente da pesquisa 

 

Para o desenvolvimento do curso e coleta de dados da pesquisa foi utilizado o 

software Moodle. O Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem que oferece a possibilidade 

de disponibilizar cursos e treinamentos de forma on-line. O software disponibiliza um conjunto 

de ferramentas centrado no aluno e ambientes de aprendizado colaborativo que fortalecem o 

ensino e o aprendizado. A escolha desta plataforma partiu de sua flexibilidade e facilidade de 

utilização, tanto para quem produz o curso quanto para os participantes. Além disso, o Moodle 
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é baseado na web e possui uma interface compatível com dispositivos móveis, tornando-o 

acessível de qualquer lugar do mundo, em diferentes navegadores ou dispositivos. 

 

4.4 Aspectos éticos da pesquisa 

 

Sobre as normas aplicáveis as pesquisas que precisam passar pelo comitê de ética, 

o artigo 1 da resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, dispõe no seu parágrafo único 

uma lista de pesquisas que não precisam ser registradas nem avaliadas pelo sistema 

CEP/CONEP, e dentre estas consta, no inciso I, a pesquisa de opinião pública com participantes 

não identificados. Ainda na mesma resolução, em seu artigo 2, inciso XIV, a pesquisa de 

opinião é definida como consulta verbal ou escrita em que o participante é convidado a 

expressar sua preferência ou avaliação sem a possibilidade de ser identificado. Assim, a 

presente pesquisa, sendo caracterizada de opinião a partir dos seus objetivos e características, 

não precisou ser submetida ao conselho de ética. 

 

4.5 Instrumental da pesquisa 

 

A coleta de alguns dados deu-se antes mesmo do início do curso, uma vez que 

durante o período de inscrição, os professores preencheram on-line um questionário formado 

por dez questões através do software Google Forms. A partir desse questionário, foi possível 

sondar as características dos professores que participariam do curso. Já para a coleta de dados 

durante o curso, foi construído, de forma personalizada, uma pesquisa de opinião para cada um 

dos nove módulos oferecidos. Para mensurar os dados coletados na pesquisa de opinião, foi 

utilizada a escala de Likert. Este recurso é bastante utilizado quando se deseja saber a opinião 

de um determinado grupo de pessoas e, consequentemente, elaborar uma escala, onde é tabelado 

o quanto os envolvidos na pesquisa concordam ou discordam sobre determinado tema ou 

prestação de serviço (BERMUDES et al., 2016).  

A pesquisa de opinião utilizou os seguintes itens de Likert nas opções de suas 

perguntas: discordo totalmente; discordo parcialmente; indeciso; concordo parcialmente; 

concordo totalmente. A pesquisa de opinião contou ao todo com 37 perguntas distribuídas nos 

módulos apresentados. Destaca-se que não há certo e errado na resolução deste tipo de 

questionário. Um item de Likert assume que a força e intensidade de um “concordo totalmente” 

ou um “discordo totalmente” diz muito sobre o sujeito pesquisado (BERMUDES et al., 2016). 

Assim, o item de Likert é uma afirmação que pode ser analisada, individual ou grupal, de forma 
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subjetiva e objetiva. Salienta-se que esses questionários eram disponibilizados apenas depois 

da apresentação dos módulos e, que para ter acesso ao módulo seguinte, o cursista precisaria 

respondê-lo.  

 

4.6 Etapas da pesquisa 

 

4.6.1 Primeira etapa: preparação do material, do ambiente virtual e inscrições 

  

Todo o material do curso que foi indexado ao site www.auladebiologia.com.br foi 

produzido antes do ambiente virtual no Moodle. Devido ao fato de o curso, produto apresentado 

ao Mestrado e link de acesso disponibilizado no apêndice I, ter sido planejado para oito 

módulos, cada um deles possuiu materiais próprios, mas sempre com o mesmo modelo e 

formatação, que se caracterizou em uma apresentação powerpoint, um fascículo abordando 

especificamente do tema em questão e alguns artigos de apoio.  

A criação dos fascículos, apêndice do A ao F, ocorreu entre os meses de agosto e 

setembro de 2019. Ao todo, foram feitos oito fascículos com os seguintes títulos: “Afinal, o que 

são metodologia ativas?”; “Sequências didáticas como ferramenta potencializadora para 

aplicação de metodologias que envolvem tecnologia”; “Tecnologias digitais da informação e 

da comunicação a serviço da educação”; “Ensino híbrido e as novas formas de ensinar”; 

“Ensino de Biologia para uma geração conectada”; “Como criar um canal no YouTube e crescer 

na plataforma”; “O papel do professor pesquisador para a inovação da educação”. Nas etapas 

seguintes do curso, os nomes destes fascículos tornaram-se também o nome dos módulos.  

Cada fascículo foi produzido a partir de um levantamento bibliográfico específico 

sobre metodologias ativas e TDIC. Além disso, os fascículos também abordam experiências 

vivenciadas por mim em sala de aula e como se deu o processo de mudanças das minhas 

metodologias de ensino. O principal objetivo de cada fascículo se baseou em aproximar e 

familiarizar o leitor sobre o tema apresentado nos módulos do curso. Após a produção deste 

material, o objetivo foi o de criar apresentações PowePoint para cada um dos fascículos, isso 

ocorreu entre os meses de setembro a novembro de 2019.  

Cada apresentação foi pensada e articulada para que o cursista que assistisse a aula 

tivesse uma experiência proveitosa. Os slides possuíam alguns tópicos e imagens que fizeram 

com que os professores entendessem de forma didática e gradativa o conhecimento que o curso 

propunha oferecer. Com os fascículos e slides prontos, iniciou-se a montagem do ambiente 
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virtual na plataforma Moodle. Todas as configurações e disponibilização de matérias na 

plataforma ocorreram no mês de dezembro do ano de 2019 até a primeira semana de janeiro de 

2020. A figura 1 demostra a página de abertura e nela os participantes tinham acesso a todas as 

instruções sobre o curso. 

 

Figura 1 – Página inicial do curso na plataforma Moodle 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Foi incluído em cada módulo três abas, como demostrado na figura 2, a primeira 

que foi destinada a compartilhar os materiais em texto no formato PDF, a segunda aba os 

cursistas tinham acesso a aula ao vivo, que inclusive ficava gravada para aqueles que não 

assistiram ao vivo e na terceira aba a pesquisa de opinião. As telas iniciais de cada módulo estão 

disponíveis no apêndice H. 

 

Figura 2 – Apresentação do módulo 2 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Em dezembro de 2019 também foram elaborados os questionários da pesquisa de 

opinião de cada módulo, este instrumental completo está disponível no apêndice G e a figura 3 

demostra como a aba destinada a esta avaliação estava organizada. As perguntas versaram sobre 

o tema apresentado e buscou coletar o grau de intensidade das respostas por meio da escala de 

Likert. 

 

Figura 3 – Avaliação do módulo 1 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir do Moodle. 

 

Antes da conclusão do ambiente virtual, as inscrições para participação do curso já 

haviam sido iniciadas e foram do dia 14 de dezembro ao dia 13 de janeiro. As divulgações 

foram realizadas por meio de um banner, figura 4, que foi compartilhado em todas as redes 

sociais nos perfis do Biolodúvidas, como Instagram, Facebook e Twitter. Já as inscrições foram 

efetuadas no site www.bioloduvidas.com.br.  

 

Figura 4 – Banner de divulgação do curso 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Inicialmente, para realizar a inscrição, o professor deveria preencher uma ficha de 

caracterização. Nela, alguns dados foram coletados como forma de conhecer um pouco sobre o 

professor que faria o curso. Na segunda ficha, ele concluiria sua inscrição disponibilizando 

outros dados como nome e e-mail. A produção destes instrumentais foi realizada na primeira 

semana de dezembro de 2019.  

 

4.6.2. Segunda etapa: Aplicação dos módulos 

 

O curso iniciou no dia 13 de janeiro de 2020 e foi até o dia 13 de fevereiro, 

contabilizando um total de oito encontros, sendo que semanalmente eram apresentados dois 

módulos, um na segunda-feira e outro na quarta-feira, sempre no mesmo horário, que foi das 

19h30 às 20h30. Devido ao fato de que aulas foram ao vivo, nem todos os professores poderiam 

assisti-la na hora marcada, sendo assim, foi programado para que todos os módulos estivessem 

disponíveis na plataforma até o dia 29 de fevereiro. Ou seja, os professores poderiam assistir 

ao curso no horário que lhe favorecesse até o dito prazo.  

Como já mencionado, para cada módulo, três abas foram criadas a fim de uma 

melhor organização, a figura 2 apresenta a aba de materiais e a figura a aba de avaliação. Na 

aba destinada a aula ao vivo, figura 5, os participantes podiam de forma simultânea assistir a 

aula e participar do chat. Por meio desse chat, ferramenta criada na própria plataforma do curso, 

os docentes que viam a aula ao vivo, poderiam interagir comigo, bem como com outros colegas 

presentes naquele momento. Nesta interação, foi possível, inclusive, esclarecer dúvidas com 

relação aos módulos anteriores.  

 

Figura 5 - Interface de transmissão da aula ao vivo e chat simultâneo 

 
 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir do Moodle. 
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Além da interação por meio do chat, o fórum pós-aula serviu para que os 

participantes compartilhassem suas percepções e vivências sobre o tema do módulo apresentado 

ou citassem algum problema quanto ao acesso às aulas. Enfatiza-se que, para dar continuidade 

ao curso, o professor precisaria fazer a avaliação de opinião disponível na aba atividades. A 

configuração de acesso era automática e o participante só visualizaria o próximo módulo 

quando realizado a pesquisa de opinião referente ao módulo anterior.  

O módulo intitulado de “Apresentação” ocorreu no dia 13 de janeiro e teve como 

objetivo explicar aos professores como o curso aconteceria. Logo, também foi exemplificado 

para os cursistas os conceitos e diferenças dos conceitos de “Letramento Científico” e 

“Alfabetização Científica”. Opinou-se por abordar esse tema na apresentação porque é 

importante que os professores reflitam, logo no início do curso, o quanto o ensino de Biologia 

é fundamental na construção do conhecimento científico, haja vista que para a aplicação de 

novas metodologias, o professor necessita refletir sobre a alfabetização científica do 

Letramento Científico. Esta aula contou com um total de 230 visualizações e a avaliação deste 

módulo foi respondida por 111 professores. Justifica-se que a diferença entre a quantidade de 

visualizações e de respostas pode ter se dado pelo fato de o participante ter visto a aula repetidas 

vezes.  

O módulo dois denominado de “Afinal, o que são metodologias ativas?” abordou 

os tipos de metodologias ativas e suas possibilidades e limitações ocorreu no dia 15 de janeiro. 

Os professores conheceram os conceitos mais comuns deste tipo de ensino e o que se configura 

como métodos ativos de ensino. Foram também detalhados os seus principais tipos, como as 

aprendizagens baseadas em problemas e projetos, júri simulados e ensino híbrido. O principal 

objetivo deste módulo consistiu em apresentar essas técnicas e principalmente em que momento 

elas podem ser utilizadas. Ao todo, foram registradas 185 visualizações e 90 professores 

responderam à pesquisa de opinião.  

O módulo três, “Sequências Didáticas como ferramenta potencializadora para 

aplicação de metodologias que envolvem tecnologia”, tratou sobre o que é uma Sequência 

Didática e quais as melhores formas de construir uma. A motivação principal para a 

apresentação desta temática no curso foi a de que o planejamento de aula é imprescindível para 

se executar metodologias diferenciadas. Os professores tiveram a oportunidade de ver a 

construção de uma Sequência Didática e quais foram os requisitos utilizados para sua criação. 

A apresentação do módulo aconteceu no dia 20 de janeiro e contou 138 visualizações e 84 

respostas na pesquisa de opinião.  
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O módulo quatro, “Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação a serviço 

da educação”, aconteceu a partir do dia 22 de janeiro e contou com 104 visualizações e 83 

respostas na pesquisa de opinião. Nesta aula, os cursistas conheceram os sites e redes sociais 

que atualmente são os mais usados na aplicação de metodologias ativas, como WhatsApp, 

Instagram, Facebook, Sites e plataformas gratuitas, como Kahoot, Aplicativos do Google e 

YouTube. Este módulo serviu para que os docentes percebessem e refletissem sobre as 

potencialidades que redes sociais têm quando bem utilizadas a serviço da educação.  

No dia 27 de janeiro foi disponibilizado o módulo cinco, “Ensino Híbrido e as novas 

formas de ensinar”, onde foi explicado o que são os modelos sustentados e disruptivos e como 

eles são aplicados na prática. Dentre os modelos sustentados, os professores conheceram os 

modelos de rotação, como a sala de aula invertida, rotação laboratorial e por estação. De todas 

as metodologias híbridas detalhadas na aula, deu-se uma ênfase maior na sala de aula invertida, 

visto que ela é a mais utilizada atualmente. 80 professores responderam ao questionário e a 

videoaula contou com 94 visualizações. Já no dia 29 de janeiro, foi apresentado aos 

participantes o módulo “Ensino de Biologia para uma geração conectada”. Neste momento, 

foram compartilhadas diversas aulas realizadas por mim, nas quais utilizei as metodologias 

ativas apresentadas nos módulos anteriores. Os professores puderam ver, através de fotos, como 

ocorre a aplicação da Sala de Aula Invertida nas aulas de Biologia. Também foram detalhados 

os obstáculos e as limitações enfrentadas durante o uso desta metodologia. Esta aula constou 

de 96 visualizações e 78 professores participaram da avaliação de opinião.  

“Como criar um canal no YouTube e crescer na plataforma” foi o título do módulo 

sete, que aconteceu no dia 3 de fevereiro. Neste momento, foram apresentadas aos participantes 

todas as configurações para criar o seu próprio canal no YouTube. Foram detalhados diversos 

aspectos do site e como os vídeos podem ser divulgados. Os professores também conheceram 

alguns instrumentos de mídia, como gravadores e câmeras. Além disso, foram sugeridos alguns 

aplicativos para edição de vídeo. Esta aula teve 76 visualizações e 75 professores preencheram 

a pesquisa de avaliação. Por fim, o módulo oito, intitulado “O papel do professor pesquisador 

para a inovação da educação”, foi iniciado no dia 10 de fevereiro e teve 91 visualizações e 70 

respostas ao questionário de opinião. Neste módulo, foi feita uma reflexão de tudo o que os 

professores tinham conhecido e trabalhado durante o curso. Enfatizou-se a importância de 

inovar em educação e de superar metodologias que não garantem que a aprendizagem aconteça 

de maneira significativa.  
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4.6.3 Terceira etapa: Compilação e categorização dos dados 

  

Para a análise dos dados, foram observadas, a partir da pesquisa de opinião, oito 

categorias. A tabela 4 apresenta o nome da categoria, o total de perguntas analisadas e o número 

de participantes da pesquisa.  

 

Tabela 4 - Categorias de análise dos dados 

NOME DA CATEGORIA TOTAL DE PERGUNTAS NÚMERO DE PARTICIPANTES 

Letramento Científico 4 111 

Metodologias Ativas 5 90 

Sequências Didáticas 5 84 

Recursos on-line 5 84 

Ensino Híbrido 5 82 

Sala de Aula Invertida 5 80 

Uso do YouTube 5 78 

Curso on-line e uso de TDIC 3 75 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos pela pesquisa e sua discussão foram divididos em oito tópicos 

que retrataram o nível de satisfação dos professores participantes com relação a cada módulo 

do curso e o entendimento sobre os temas. Destacamos que a qualidade das transmissões ao 

vivo relacionadas a fatores técnicos manteve-se estável. Durante o decorrer do curso a 

plataforma Moodle não apresentou nenhuma instabilidade, bem como nenhum participante fez 

contato solicitando resolução de problemas técnicos.  

 

5.1 Categoria 1: Letramento Científico 

 

No módulo 1, intitulado “Apresentação”, foi exibido aos professores o cronograma 

do curso, em seguida, um detalhamento sobre os conceitos de “Letramento Científico” e a sua 

importância no ensino de Biologia. Este módulo foi avaliado por cento e onze professores, 
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demostrado no Gráfico 2, e 90,09% ficaram totalmente satisfeitos com apresentação do módulo. 

Mas, ainda que o tema tivesse sido abordado de forma didática e ilustrativa, nem todos os 

professores ficaram satisfeitos com a forma com que o conteúdo foi apresentado. Como notado 

no gráfico, houve quem discordou totalmente e parcialmente.  

 

Gráfico 2 – Categoria 1: Letramento Científico – Satisfação 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A partir desse dado, podemos inferir algumas possibilidades, como: o professor 

participante pode não ter gostado da didática ou do ambiente do curso, as informações prestadas 

no módulo não atenderam às expectativas, que será analisado no Gráfico 3, ou até mesmo o 

professor talvez não tenha assistido a aula e tenha apenas respondido a avaliação de opinião.  

Através dos exemplos práticos explicados por meio da apresentação expositiva 

através do PowerPoint, demostrado na Figura 6, foi possível explicar a diferença entre os 

conceitos de “Letramento Científico” e “Alfabetização Científica” fundamentado a partir do 

trabalho de Cunha (2018) sobre o uso dos termos, onde o autor sintetiza que a alfabetização é 

a decodificação de informações de texto de aspecto científico e o letramento é a formação 

cidadã para o uso dos conhecimentos científicos.  
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Figura 6 – Slide de apresentação do módulo 1 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tendo em vista a importância desse tema, o curso procurou aborda-lo no primeiro 

encontro para que os professores reconhecessem que o ensino de Biologia guiado pelos 

princípios do Letramento Científico, possibilita ao aluno o desenvolvimento do seu senso 

crítico e uma leitura melhor de mundo. O Letramento Científico pode, segundo Sasseron e 

Carvalho:  

 

Proporcionar oportunidades para que os alunos tenham um entendimento público da 

ciência, ou seja, que sejam capazes de receber informações sobre temas relacionados 

à ciência, à tecnologia e aos modos como estes empreendimentos se relacionam com 

a sociedade e com o meio-ambiente e, frente a tais conhecimentos, sejam capazes de 

discutir tais informações, refletirem sobre os impactos que tais fatos podem 

representar e levar à sociedade e ao meio ambiente e, como resultado de tudo isso, 

posicionarem-se criticamente frente ao tema (SASSERON; CARVALHO, 2011, p. 

61). 
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Gráfico 3 – Categoria 1: Letramento Científico – Opinião e Compreensão

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Sobre o entendimento do que seja o Letramento Científico, evidenciado na primeira 

afirmativa do Gráfico 3, mais de 18,9% dos professores avaliados não tinham conhecimento 

sobre o assunto, pelo menos antes da apresentação no módulo, ao passo que 89,2% concordaram 

que o professor de Biologia deve criar estratégias para a elevação do Letramento Científico dos 

seus alunos, verificado na afirmativa 2 do Gráfico 3. Outro ponto interessante analisado na 

terceira afirmativa do mesmo Gráfico, é que 22,5% concordaram totalmente e 45% 

parcialmente sobre conhecer as avaliações do PISA. Um contraponto interessante, visto que 

apesar de uma porcentagem não entender o que seja “Letramento Científico”, ele conhece um 

tipo de avaliação que mede este nível de conhecimento. Neste módulo, inclusive, foram 

apresentados os resultados da avaliação de Ciências do PISA 2015 e 2018. 

De forma geral, os dados obtidos neste módulo nos levam a refletir sobre o que está 

sendo abordado nas formações dos professores de Biologia. Apesar de o módulo ter 

contextualizado diversos exemplos de como desenvolver o Letramento Científico, houve 

professores que discordaram ser papel do professor de Biologia criar estratégias para esse 

desenvolvimento e outros que não conheciam o PISA. Pode-se considerar que, talvez, para esses 

professores, as informações prestadas neste módulo não tenham ficado bem elucidadas, os 

exemplos mencionados não correspondem ao trabalho realizado em classe com seus alunos ou 

eles considerem que o papel do professor de Biologia seja outro.  

Andrade e Abilo (2018), que investigaram as concepções de professores de 

Biologia do Ensino Médio a respeito do Letramento Científico, chegaram à conclusão de que, 

na maioria das vezes, o conceito é restrito a um caráter formal e sem ponte com dimensão 
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política. Como o módulo não se limitou a abordagem de atividades práticas de dimensão 

funcional que promova o Letramento Científico, acredito que houve uma dissociação entre os 

conceitos e exemplos apresentados e o ensino de Biologia. Santos et al. (2020) dizem que 

 

O ensino de Biologia à luz das atuais conjecturas da sociedade contemporânea e das 

inovações técnicas e científicas passa a ter diferentes conotações na formação do 

cidadão, tornando pouco significativa a simples memorização de conceitos sobre a 

vida e sobre os seres vivos (SANTOS et al., 2020, p. 21961). 

 

O ensino de Biologia e o Letramento Científico não devem ser pensados de maneira 

independente, e foi o desenvolvimento dessa compreensão um dos objetivos do módulo. No 

entanto, sabe-se uma única aula on-line de 60 minutos não é o suficiente para tratar de toda a 

temática em questão. Contudo, acreditamos que o módulo serviu para despertar nos professores 

inscritos no curso o quanto o Letramento Científico pode levar os educandos a fazerem uso 

cotidiano dos conhecimentos de Biologia.  

 

5.2 Categoria 2: Metodologias Ativas 

 

No módulo, “Afinal, o que são metodologia ativas?”, foram abordados os diferentes 

tipos de metodologias ativas, como são classificadas e como, de forma geral, podem ser 

utilizadas. O objetivo, neste caso, ainda não foi o de demonstrar a importância da tecnologia na 

aplicação delas, apresentado na Figura 7, mas o de apresentar de forma didática e ilustrativa, 

como elas se configuram.  

 

Figura 7 – Slide de apresentação do módulo 2 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Este módulo foi avaliado por noventa professores, que além de versarem sua 

opinião de satisfação sobre a apresentação do módulo, também avaliaram o material disponível 

em formato PDF. É importante destacar que do módulo dois ao módulo sete, estes fascículos 

(APÊNDICE A ao F) foram disponibilizados e que todos os participantes tinham a opção de ler 

antes ou depois da apresentação do módulo. Como já explicado no tópico da metodologia, estes 

fascículos foram construídos como forma de aproximar ainda mais os cursistas do tema do 

módulo, bem como um aprofundamento do que foi tratado. Todos os fascículos estão 

apresentados nos apêndices do presente trabalho. 

 

Gráfico 4 – Categoria 2: Metodologias Ativas – Satisfação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Analisando a primeira afirmativa do Gráfico 4, mais uma vez percebe-se que houve 

um número mínimo de professores que não ficaram satisfeitos. Como verificado na primeira 

afirmativa, pelo menos de forma parcial, 1,11% discordaram em estar satisfeitos com a 

apresentação do módulo. Além disso, conforme apresentado na segunda afirmativa, 2,22% 

ficaram indecisos e 12,22% parcialmente satisfeitos sobre as informações apresentadas no 

fascículo 1(APÊNDICE A).  

De forma geral, as perguntas de opinião de satisfação sobre os fascículos coletadas 

na pesquisa não permite analisar os motivos que fizeram alguns professores não concordarem 

totalmente. Mas pode-se supor que para os professores em questão, talvez as informações 

presentes no fascículo não atenderam a sua necessidade ou até mesmo a forma textual não tenha 

ficado organizada.  
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No entanto a grande maioria ficou satisfeita quanto aos dois quesitos avaliados. 

Esse registro é importante para percebermos que a apresentação de aulas on-line em que o 

professor cria uma dinâmica de apresentação interativa e que relaciona a aula com os materiais 

disponibilizados é bem avaliada pelos alunos. Mas, apesar da grande maioria ter se mostrado 

totalmente satisfeita quanto à apresentação do módulo e do fascículo, é necessário levar em 

consideração a opinião contrária de alguns professores.  

Durante o desenvolvimento da aula, foi explanado para os professores, o quanto é 

importante estabelecer objetivos na aplicação das metodologias ativas. Por essa razão, aulas 

que envolvam atividades mais complexas e façam com que os alunos tomem decisões e avaliem 

os seus resultados, devem ser bem planejadas. Para Moran (2015, p. 17), “as metodologias 

precisam acompanhar os objetivos pretendidos”, ou seja, apenas conhecer os tipos de métodos 

ativos de ensino não é o suficiente para aplicá-los. É necessário entender os objetivos de cada 

um dos tipos de metodologias ativas.  

Dessa forma, o módulo explicou os tipos e objetivos gerais de cada uma delas 

levando em consideração os desafios que existem para o seu desenvolvimento. Salienta-se que 

apesar do módulo falar de metodologias ativas, não foi desenvolvida nenhuma atividade durante 

o encontro que fizesse com que os professores conhecessem na prática a aplicação destas 

metodologias. A apresentação de suas características ficou limitada apenas de forma teórica.  

Por exemplo, foi explicado nessa aula que fatores como o medo de perder o controle 

da turma ou ainda a predominância das metodologias que fazem com que o professor fique em 

uma zona de conforto, dificultam a implantação de novas formas de ministrar aulas de Biologia. 

Além dos conceitos e objetivos, também foi apresentado como algumas metodologias ativas 

podem ser desenvolvidas. A partir disso, foram destacados: Aprendizagem Baseada em 

Problema e Projeto; Gamificação; Júri Simulados; e Ensino Híbrido. Uma vez que o curso teria 

um módulo específico sobre o Ensino Híbrido, neste momento, apenas o conceito foi colocado 

a explicação. A Figura 8 apresenta o no momento que era explicado as características da 

Gamificação.  
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Figura 8 – Slide de apresentação do módulo 2 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Gráfico 5 – Categoria 2: Metodologias Ativas – Opinião e Compreensão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

O Gráfico 5 apresenta a avaliação de opinião respondida pelos professores após 

terem assistido esta aula. É possível identificar algumas questões interessantes, a exemplo: na 

primeira afirmativa, grande parte dos professores concordaram totalmente que as metodologias 

ativas são essenciais para a construção do conhecimento (88,89%), e que o docente assume o 

papel de mediador na aplicação delas (81,11%), constado na segunda afirmativa. No entanto, 

referente a terceira afirmativa, 14,44% assinalou concordar parcialmente e 12,22% concordar 

totalmente que seminários, trabalhos em pequenos grupos, relatos críticos de experiências e 

socialização, não são considerados tipos de metodologias ativas.  
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Salienta-se que na aula foi enfatizado que atividades que colocam o aluno para 

desenvolver sua autonomia, podem ser consideradas ativas. Sobre esse tipo de aprendizagem, 

Bacich e Moran (2018) explicam que 

 

A aprendizagem é ativa e significativa quando avançamos em espiral, de níveis mais 

simples para mais complexos do conhecimento e competência em todas as dimensões 

da vida. Esses avanços realizam-se por diversas trilas com movimentos, tempos e 

desenhos diferentes, que se integram como mosaicos dinâmicos, com diversas 

ênfases, cores e sínteses, frutos das interações pessoais, sociais e culturais em que 

estamos inseridos (BACICH; MORAN, 2018, p. 2). 

 

A explicação de Bacich e Moran (2018) permite compreender também que 

aprendizagem é algo contínuo e que este processo não depende só do aluno, mas também dos 

educadores, das escolas e das demais instituições, que precisam colaborar e lutar para promover 

a autonomia desses discentes. Salienta-se que nosso objetivo é o de avaliar a opinião e 

compreensão dos professores sobre um tema recém explicado, ou seja, as perguntas versaram 

específicamente sobre os temas descritos na aula.  

À vista disso, é importante perceber que os professores ficaram indecisos ou que 

discordaram quanto a temática explicada no módulo e dessa forma algumas hipóteses podem 

ser mencionadas como forma de entender esse resultado. Uma possibilidade de ter havido esse 

equívoco de compreensão é a de que os professores não entenderam a pergunta.  

Uma segunda possibilidade é a de que explicação através de slides e textos pode ter 

deixado alguns pontos não tão bem trabalhados e que se os professores tivessem realizado 

alguma atividade demonstrativa esse dado poderia ser diferente. Uma última hipótese é a de 

que os professores realmente não vejam nas metodologias ativas a possibilidade de melhorar o 

processo de aprendizagem dos seus alunos ou ainda considerem ser algo muito difícil de 

introduzir em seu contexto.  

No ensino de Biologia, o desafio de introduzir metodologias ativas deve ser visto 

como uma possibilidade de rever o que é ensinado e de quais habilidades e competências 

queremos desenvolver em nossos alunos. Aulas as quais o professor escreve no quadro e em 

seguida explica o conteúdo não devem ser vistas apenas como única possibilidade.  

Ampliar a gama de metodologias pode fazer com que o aluno que, muitas vezes, é 

desinteressado, seja contemplado a partir do desenvolvimento de atividades que o coloque 

como protagonista do seu aprendizado. Mas isso não é uma tarefa fácil, assim como afirma 

Santos et al. (2020), que pesquisaram sobre as principais dificuldades apontadas por 

profissionais em ensino de Biologia para o uso de metodologias ativas em escolas públicas.  
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De acordo com os resultados desta pesquisa, os professores sabem da importância 

da formação continuada e da atualização de práticas pedagógicas para se adaptarem às 

mudanças que ocorrem na sociedade. No entanto, o desinteresse dos alunos, a falta de tempo e 

recursos, acabam por dificultar, e, muitas vezes, inviabilizar a realização de aulas com a 

inclusão das metodologias ativas.  

A superação de um modelo tradicional, da precária infraestrutura nas escolas e falta 

de formação pedagógica não dependem exclusivamente do professor. Infelizmente, o conteúdo 

do módulo não contemplou em apontar caminhos para superar esses fatores que acabam por 

limitar o uso de metodologias ativas, mas ainda assim atingiu o objetivo de apresentar essas 

metodologias como ferramentas fundamentais para desenvolver competências e habilidades 

necessárias à formação dos alunos.  

 

5.3 Categoria 3: Sequência Didática 

 

No terceiro módulo foi abordado como as Sequências Didáticas (SD) são 

importantes para o planejamento de atividades que envolvam metodologias ativas e contou com 

a participação de oitenta e quatro professores na pesquisa de opinião. 

 

Gráfico 6 – Categoria 3: Sequência Didáticas – Satisfação 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na avaliação do módulo 3, resultado demostrado nas afirmativas do Gráfico 6, 

88,10% e 91,67 ficaram totalmente satisfeitos com o fascículo e com a apresentação do módulo, 

respectivamente. E como mostrado na primeira afirmativa, apenas 2,38% dos professores 

assinalaram estar indecisos sobre as informações do fascículo (APÊNDICE B). Salienta-se que 
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a metodologia da aula on-line desse módulo seguiu o mesmo padrão dos anteriores, no entanto, 

foi demonstrado como construir na prática uma SD como observado na Figura 9. Talvez esse 

tenha sido um dos fatores que tornou esta aula tão bem avaliada.  

 

Figura 9 – Modelo de Sequência Didática apresentada no módulo 3 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Dos diversos conceitos sobre o que é a SD já apresentados, neste trabalho, o 

conceito proposto por Zabala, Figura 10, foi o escolhido para ser apresentado para os cursistas, 

visto que ele traz, em essência, a organização da SD.  

 

Figura 10 – Slide de apresentação do módulo 3 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Além disso, como não existe um padrão de estrutura de uma SD, foi explicada a 

Teoria Autor-Rede descrita por Silva et al. (2016), que dizem que para aprender algo, o ator 

envolvido neste processo se insere numa rede de aprendizagem por meio de associações. No 

ensino de Biologia, isso pode ser categorizado como uma organização associativa na qual o 

professor propõe que seus alunos aprendam.  

Por exemplo, na SD apresentada durante a aula, os professores puderam perceber a 

relação existente entre cada momento em sala com os alunos. Como o objetivo da SD era 

desenvolver nos alunos a habilidade de conhecer os órgãos do corpo humano e as suas relações, 

a elaboração sequencial consistiu em: aula prática e aula teórica, ambas ocorrendo em 

momentos diferentes e com habilidades a serem desenvolvidas também de modos diferentes. 

Assim, os professores puderam perceber a diferença entre plano de aula e SD. 

 

Gráfico 7 – Categoria 3: Sequência Didáticas – Opinião e Compreensão 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Analisando a pesquisa de opinião deste módulo demostrado no Gráfico 7, percebe-

se na primeira afirmativa que praticamente todos os professores concordaram plenamente ser 

importante o uso da SD na aplicação de metodologias ativas, porém, apesar disso, 14,29 % 

discordou totalmente, demostrado na segunda afirmativa, sobre já ter feito uso da SD no 

desenvolvimento das aulas de Biologia. Acredita-se que após a apresentação de como uma SD 

pode ser construída, estes professores podem se sentir motivados a construírem as suas. 
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A percepção de 1,19% dos professores que discordaram totalmente que o uso da 

SD não é importante, demostrado na primeira afirmativa, para o planejamento de aulas que 

envolvam metodologias ativas é um dado que deve ser levado em consideração mesmo sendo 

um percentual baixo. O ato de planejar a estrutura de uma sequência de aulas nem sempre é 

uma tarefa fácil, uma vez que alguns professores possuem cargas horárias extensas e sempre 

estão em classe. Na apresentação do módulo não foram apontados possíveis obstáculos e 

soluções para a construção da SD, caso esse assunto tivesse sido abordado, mais professores 

participantes poderiam considerá-la um instrumento importante.  

Conforme percebido no Gráfico 7, um percentual de 7,14% dos professores marcou 

“indeciso” sobre já ter feito uso de uma SD. Durante a aula, apenas um modelo de sequência 

foi demonstrado, assim, caso outros modelos tivessem sido apresentados, o professor poderia 

ter se familiarizado com algum que já fez.  

Como explicado por Oliveira (2013), a SD tem começo, meio e fim conhecidos pelo 

professor e o aluno e cada etapa tem um objetivo específico, mas que se conectam ao objetivo 

geral. A falta de objetivos de uma sequência de planos de aula ou planos de aulas desconexos 

não caracterizam a SD e talvez seja por isso que 39,29% preferiam marcar em concordar 

parcialmente, na segunda afirmativa, que já fez uso de SD no desenvolvimento das aulas de 

biologia. 

De forma geral, outro dado que também chama a atenção é o com relação a escolha 

do modelo de sequência a ser adotado. Como explicado durante a aula, não existe um padrão 

estabelecido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, mas seu modelo segue 

uma organização, como descrito por Oliveira (2013) e que foi enfatizada durante o momento 

da aula. 

Escolha do tema a ser trabalhado; questionamentos para problematização do assunto 

a ser trabalhado; planejamento dos conteúdos; objetivos a serem atingidos no processo 

de ensino e aprendizagem; delimitação da sequência de atividades, levando-se em 

consideração a formação de grupos, material didático, cronograma, integração entre 

cada atividade e etapas, e avaliação dos resultados (OLIVEIRA, 2013, p. 40). 
 

Ainda podemos observar na terceira afirmativa do Gráfico 7 que 54,76% dos 

educadores concordam plenamente que a escolha do modelo a ser seguido depende do conteúdo 

a ser trabalhado, já 8,33% discordam totalmente e 5,95% discordam parcialmente. Durante a 

aula, foi explicado que o modelo da sequência depende da quantidade de aulas, do conteúdo, 

das características da turma e dos objetivos propostos. Por fim, a percepção dos professores que 

discordaram pode também se relacionar ao preenchimento da avaliação sem antes assistir a 
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aula. É uma possibilidade que não pode ser comprovada, visto que não foi desenvolvido uma 

configuração na plataforma que trouxesse essa informação.  

 

5.4 Categoria 4: Recursos on-line 

 

Oitenta e quatro professores participaram e preencheram a pesquisa de avaliação do 

módulo, intitulado “Tecnologia Digitais da Informação e da Comunicação”. Esse módulo 

buscou atualizar os participantes sobre os principais tipos de tecnologias on-line que são apoio 

para a implementação de metodologias ativas em atividades realizadas fora ou dentro da escola.  

 

Gráfico 8 – Categoria 4: Recursos on-line – Satisfação 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Sobre o nível de satisfação do material disponibilizado em forma de fascículo 

(APÊNDICE C), como demostrado na primeira afirmativa do Gráfico 8, não houve professor 

que discordasse das informações prestadas nele, mas 2,38% assinalou estar “indeciso” para este 

quesito, o que mostra que o fascículo pode não ter ficado organizado ou claro o suficiente para 

esse grupo de professores e aos que concordaram parcialmente talvez isso também possa ter 

acontecido. Diferente dos outros fascículos, para todos os recursos on-line explicados neste 

material, foi disponibilizado um QR Code que dava acesso a cada ferramenta discutida (Figura 

11).  
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Figura 11 – Acesso para cadastro no Kahoot 

 
 

  Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Com relação a apresentação do módulo, a segunda afirmativa do Gráfico 8, 89,90% 

mostram-se totalmente satisfeitos, e 13,10% parcialmente. Assim como no módulo três, a 

apresentação deste foi extremamente prática e nesse os professores conheceram algum dos 

recursos on-line mais utilizados e as demonstrações foram realizadas levando em consideração 

o seu uso. Isso pôde aproximar ainda mais os professores participantes das TDIC e talvez tenha 

sido por esse que o módulo foi bem avaliado. Geralmente, em tutoriais encontrados na internet, 

eles não apresentam as possibilidades e os limites destes recursos, ficando restritos apenas à 

parte técnica.  

 

Gráfico 9 – Categoria 4: Recursos on-line – Opinião e Compreensão 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A opinião e compreensão da temática do módulo apresentada no Gráfico 9 analisa 

se os professores conseguiriam associar os recursos on-line a aplicação das metodologias ativas. 

Essa associação não é obrigatória para que as metodologias ativas sejam aplicadas, mas a 

apresentação do módulo propôs em citar recursos on-line que podem ser utilizadas na aplicação 

delas. 

 Com relação à primeira afirmativa, o Instagram, YouTube, Google Forms, Kahoot, 

Google Classroom são recursos que podem ser utilizados na aplicação de quaisquer 

metodologias ativas. Notou-se que nenhum professor assinalou discordar totalmente desta 

afirmativa, haja vista que foi explicado que nem toda aplicação de metodologia ativa, a 

tecnologia precisa ser utilizada.  

No módulo sobre os tipos de metodologias ativas, isso foi esclarecido e, ainda 

assim, 64,29% dos professores concordaram totalmente e 33,33% concordaram parcialmente. 

Metodologias ativas como a Aprendizagem Baseada em Problemas e em Projetos, Seminários 

e Júri Simulados podem ser aplicadas usando livros, jornais, revistas, e até profissionais de 

áreas específicas. Além disso, no fascículo do respectivo módulo, isso também foi 

demonstrado. 

Essa demonstração também foi feita na apresentação do módulo, então, talvez os 

professores não tenham entendido a premissa da primeira afirmativa ou sua própria estrutura 

não tenha ficado clara. Esse dado é preocupante, pois uma vez que se associa o uso de TDIC a 

qualquer metodologia ativa, os professores podem acreditar que só é possível fazer uso destes 

métodos se tiverem acesso à tecnologia.  

Analisando a segunda afirmativa do Gráfico 9, que diz que os recursos on-line, têm, 

como vantagem, melhorar o ensino de Biologia como um todo, 86,90% dos professores-

participantes concordaram totalmente com essa premissa. Contudo, a melhora da qualidade do 

ensino de Biologia não se restringe ao uso dos recursos on-line e, muitas vezes, este recurso 

pode existir e ainda assim a aula não ter qualidade. Junior (2015) diz que seja qual for a 

tecnologia ou recurso on-line utilizado, eles não garantem a boa qualidade de uma aula e nem 

que a aprendizagem aconteça. Bacich e Moran (2018) complementam dizendo que o uso de 

recurso on-line depende do tipo de metodologia que o professor deseja utilizar.  

Durante a aula, isso foi explicado para os professores, mas não houve uma 

explanação melhor destas questões e sim a demonstração de como os recursos podem ser 

manipulados. Talvez, para o desenvolvimento de um outro curso, seja necessário apresentar as 

metodologias ativas que podem ou não usar recursos on-line na mesma aula, visto que no curso 
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em questão foram apresentados, no segundo módulo, os diferentes tipos de metodologias ativas 

e suas aplicações, que, inclusive, algumas não tinham participação de TDIC. 

Ainda que esses dados apresentem uma percepção diferente da esperada, grande 

parte dos professores se sentiram motivados a utilizar os recursos apresentados em suas aulas. 

Como demostrado na terceira afirmativa do Gráfico 9, ao todo, 78,05% concordaram totalmente 

e 20,73%, parcialmente. No entanto, a realidade de várias escolas brasileiras ainda não permite 

o uso de dispositivos que possibilitem o acesso à internet e essa opinião pode ter sido expressa 

pelos 1,22% dos professores que ficaram indecisos quanto ao desenvolvimento de aulas com o 

uso da tecnologia. A falta de estrutura, ou, muitas vezes, a quantidade elevada de turmas para 

utilizar o mesmo laboratório de informática faz com que o docente tenha aversão a utilizar estes 

recursos ou, ainda, se sinta impossibilitado de introduzi-los em suas metodologias em razão dos 

seus alunos não terem acesso a essas ferramentas em suas residências.  

Superar este problema não é uma tarefa fácil, e como já mencionado neste trabalho, 

39% dos estudantes de escolas públicas e 9% de estudantes de escolas particulares, ambos de 

centros urbanos, não têm computador ou tablet em casa (TIC EDUCAÇÃO, 2019). Por fim, 

destaca-se que o módulo não abordou estes problemas e que o cenário descrito para a aplicação 

das metodologias que usem recursos on-line é o que diz respeito aos professores e alunos ter 

acesso a internet. Mas até então, de todos os módulos já discutidos, este foi o que apresentou 

mais divergência com o que, de fato, foi demonstrado na aula.  

 

5.5 Categoria 5 e 6: Ensino Híbrido e Sala de Aula Invertida 

 

O módulo chamado de “Ensino Híbrido e as Novas Formas de Ensinar”, contou 

com a participação de oitenta e dois professores participantes na pesquisa de avaliação, e teve 

como objetivo explicar os modelos de Ensino Híbrido Sustentados: Rotação por Estação, 

Laboratório Rotacional, Rotação Individual, Sala de Aula Invertida. Os conceitos e 

características usados na explicação tiveram como referência os descritos por Lilian Bacich que 

é uma das primeiras professoras brasileiras que aplicou e pesquisou as potencialidades desta 

maneira de ministrar aula. Bacich, Neto e Trevisani (2015) acreditam que por meio de uma 

educação que utilize o que há de melhor na tecnologia, é possível personalizar o modo de 

apreender de cada aluno. A personalização seria a forma de otimizar o tempo que passamos 

com os nossos alunos. No seu livro intitulado Ensino Híbrido: personalização e tecnologia na 

educação, tecnologias, sociedade e conhecimento são explicados assim: 
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A integração das tecnologias digitais na educação precisa ser feita de modo criativo, 

buscando desenvolver a autonomia e a reflexão dos seus envolvidos, para que eles não 

sejam apenas receptores de informações. O projeto político-pedagógico da escola que 

queira abarcar essas questões precisa ponderar como fazer essa integração das 

tecnologias digitais para que os alunos possam aprender significativamente em um 

novo ambiente que agora contempla o presencial ao digital (BACICH, NETO, 

TREVISANI, 2015, p. 47). 

 

Assim, este módulo foi fundamentado na defesa de que os modelos híbridos 

sustentados, ou seja, modelos em que não existe uma disrupção de escola e alunos, podem 

personalizar e otimizar o ensino de Biologia. Então, neste módulo, os professores conheceram 

suas principais características desse modelo de ensino. O Gráfico 10 apresenta a satisfação dos 

participantes quanto as informações apresentadas e o conteúdo do fascículo (APÊNDICE D).  

 

Gráfico 10 – Categoria 5: Ensino Híbrido– Satisfação 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Como verificado na primeira afirmativa, ao todo 53,66% dos participantes 

mostraram-se plenamente satisfeitos com o conteúdo do fascículo. Destaca-se que este foi o 

fascículo, até o momento, que houve o maior número de “concordo parcialmente”, cerca de 

43,90%. De acordo com a segunda afirmativa, apenas 7,32% dos participantes mostraram-se 

parcialmente satisfeitos com a apresentação do módulo, enquanto 91,46% totalmente 

satisfeitos.  

Embora possamos notar uma boa avaliação em ambas as afirmativas, os dados 

apontam que há divergência de opinião entre a apresentação da aula online do módulo e o 

fascículo em si. Duas suposições podem ser feitas a partir destas percepções, a primeira é sobre 

o a forma que as informações estavam dispostas no fascículo. O material, Figura 13, não 
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apresentou imagens com ilustrações que mostrassem como o Ensino Híbrido acontece, bem 

como não se aprofundou em descrever cada um dos seus modelos. O material apenas constava, 

de forma geral, a organização do Ensino Híbrido.  

 

Figura 12 - Fascículo disponibilizado no curso 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Observa-se, ainda nas duas afirmativas do Gráfico 10, que 1,22% não se mostraram 

satisfeitos com as informações do fascículo e 1,22% também não se mostraram satisfeitos com 

a apresentação do módulo sob forma de aula online. Nesse sentido, é provável que a falta de 

ilustrações tenha sido o principal motivo pelo elevado número da escolha da opção “concordo 

parcialmente” em ambas as afirmativas.  

Não existe um único caminho para a introdução do Ensino Híbrido, e apresentar um 

material que descreve apenas um tipo ou não apresenta nenhuma limitação para essa 

metodologia, não foi algo favorável. Se o material descrevesse melhor os fundamentos e 

estruturas técnicas do Ensino Híbrido, bem como suas potencialidades e limitações, como foi 

realizado durante a aula, a concepção do professor poderia ter sido outra. E claro que existe a 

possibilidade dos professores discordarem da aplicação e dos objetivos dessa metodologia.  

 

 



74 
 

Gráfico 11 – Categoria 5: Ensino Híbrido – Opinião e Compreensão 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Ainda que a aula tenha sido bem avaliada, é notório o quanto os dados sobre a 

opinião e compressão, demonstrados no Gráfico 11, se mostram bem diversificados. Dos 82 

professores participantes da avaliação, mais da metade concordou parcialmente (42,68%) e 

totalmente (21,95%) que seus alunos não possuem autonomia para estudar por conta própria e, 

em contrapartida, apenas 10,98% alegaram que os alunos possuem essa capacidade, dado 

apresentado na primeira afirmativa do Gráfico 11. As limitações para a aplicação do Ensino 

Híbrido não são apenas de ordem estrutural. Os alunos precisam ser estimulados e estar 

motivados para que ela aconteça. Para superar esta limitação, a escola deve: 

 

[..] oferecer propostas mais individualizadas, para cada estilo predominante de 

aprendizagem, monitorando-as, avaliando-as em tempo real, o que não era possível 

na educação mais massiva ou convencional. Alunos mais pragmáticos preferirão 

atividades diferentes às dos alunos mais teóricos ou conceituais e a ênfase nas 

atividades será também distinta (MORAN, 2015, n.p.). 
 

O mesmo autor diz ainda que: 

 

Trabalhar com desafios hoje é mais complexo, porque cada um dos alunos envolvidos 

tem expectativas diferentes, motivações diferentes, atitudes diferentes diante da vida. 

O educador precisa descobrir quais são as motivações profundas de cada um, o que o 

mobiliza mais para aprender, os percursos mais adequados para sua situação e 

combinar atividades grupais e pessoais de aprendizagem cooperativa e competitiva, 

de aprendizagem tutorada e autônoma, com tecnologias próximas da vida dos alunos 

e isso exige mediadores muito experientes e preparados (MORAN, 2015, n.p.). 

 



75 
 

Para tanto, não se deve centralizar a responsabilidade de despertar no aluno a 

autonomia apenas no professor. Os pais devem também ser ativos neste processo e o Ensino 

Híbrido é um tipo de metodologia ativa que facilita o engajamento da família no 

desenvolvimento da autonomia do aluno.  

Mesmo na explicação tendo enfatizado que só é caracterizado Ensino Híbrido 

quando o aprendizado acontece a distância e presencial e que na modalidade a distância pode 

ocorrer de forma on-line, por meio de TDIC, e presencial ou não sem a presença de TDIC, os 

professores tiveram opiniões bem diversificadas. Como evidenciado na segunda afirmativa, 

23,17% assinalou “discordar totalmente” e 10,98% “discordar parcialmente” sobre essa 

questão. A Figura 14 demonstra o momento da aula em que este assunto foi exposto: 

 

Figura 13 – Slide de apresentação do módulo 5 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Modelos híbridos sustentados fazem uso de tecnologias seja intra ou extraescola, 

assim, a hipótese é de que alguns participantes da pesquisa não entenderam a pergunta, visto a 

clareza que ela foi formulada ou a explicação durante a aula não foi compreendida. O mesmo 

aconteceu com a terceira afirmativa quando alegado que na Sala de Aula Invertida a turma é 

separada em estações, onde os alunos rotacionam em uma estação on-line e outra presencial 

durante a mesma aula.  

Essa não é uma característica da Sala de Aula Invertida e durante a apresentação do 

módulo foi demonstrado que, nessa metodologia, o aluno realiza fora da escola, por meio do 

uso de recurso on-line, uma atividade que geralmente é feita na escola, como por exemplo 
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assistir uma aula expositiva. Já no ambiente escolar, o professor realiza com seus alunos a 

resolução de questionários, pesquisas ou aulas práticas (BACICH; NETO; TREVISANI, 2015). 

Na explicação do uso da Sala de Aula Invertida, foi mostrado como e quando, por 

exemplo, as videoaulas do YouTube podem ser utilizadas. As videoaulas, quando bem 

utilizadas, mostram-se como ferramentas potencializadoras para a apresentação expositiva de 

um determinado assunto e pode contribuir para as atividades que serão realizadas em classe. O 

uso de vídeos digitais, sustentados em imagens, promove discussões ricas em ambiente de sala 

de aula e estimula o pensamento do aluno.  

Para Moran (2014), o uso de vídeo tem foco e dois momentos: 

 

1) Quando o vídeo provoca, sacode, provoca inquietação e serve como abertura para 

um tema, como uma sacudida para a nossa inércia. Ele age como tensionador, na busca 

de novos posicionamentos, olhares, sentimentos, ideias e valores. O contato de 

professores e alunos com bons filmes, poesias, contos, romances, histórias, pinturas 

alimenta o questionamento de pontos de vista formados, abre novas perspectivas de 

interpretação, de olhar, de perceber, sentir e de avaliar com mais profundidade. 2) 

Quando o vídeo serve para confirmar uma teoria, uma síntese, um olhar específico 

com o qual já estamos trabalhando. É o vídeo que ilustra, amplia, exemplifica 

(MORAN, 2014, p. 4). 

 

Dessarte, foi demonstrado para os professores como aulas em classe ocorrem no 

modelo de Sala de Aula Invertida. Foi explicado que os alunos assistem uma videoaula do canal 

Biolodúvidas referente ao assunto que está sendo tratado durante as aulas presenciais. O link 

desta aula é compartilhado no grupo do WhatsApp da classe e os alunos têm um prazo para 

assisti-la e elaborarem suas anotações. Já no ambiente escolar, a dinâmica da aula não é 

expositiva e pode não usar tecnologias. Compartilhei o que fiz com minhas turmas durante as 

aulas no ambiente escolar, como a produção de uma horta, aulas práticas no laboratório e 

gamificação.  

Foi detalhado neste módulo que é muito provável que problemas aconteçam durante 

a aplicação desta ou de outra metodologia híbrida, como a falta de acesso à internet ou outras 

questões de ordem estrutural. Além disso, foi enaltecido que o aluno não se torna protagonista 

da sua aprendizagem de uma hora para outra, isso requer tempo e dedicação. O nível de 

facilidade ou de dificuldade na aplicação dessas metodologias depende também de outros 

fatores.  

Não são todas as escolas que possuem professores dispostos a mudança ou ainda 

que possuem uma cultura digital, apesar da personalização que o Ensino Híbrido pode trazer, 

cada escola tem a sua realidade e o seu público. Turmas do Ensino Médio estão inseridos em 

realidades diferentes do Ensino Fundamental, nem todo aluno, como já citado, tem um aparelho 
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celular ou ainda nem toda escola tem laboratórios de informática bem equipados ou acesso à 

internet de boa qualidade.  

Apesar de o nível de detalhamento da explicação, a terceira afirmativa do Gráfico 

11 mostra que 42,68% ao todo, concordou totalmente, e 23,17% parcialmente sobre a Sala de 

Aula Invertida ocorrer por meio de estações, diferente do que foi mostrado. Durante a aula, foi 

descrito que nos modelos de Rotação por Estações, Laboratório Rotacional e Rotação 

Individual, a turma é dividida em estações e que, durante a mesma aula, eles rotacionam por 

essas estações, e por ser híbrida, uma destas estações tem a utilização de recursos on-line 

(BACICH; NETO; TREVISANI, 2015). A Figura 14 demostra a explicação desta metodologia 

durante a aula:  

 

Figura 14 – Slide de apresentação do módulo 5 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Ainda com relação a terceira afirmativa dessa categoria, embora 4,88% dos 

professores tenham marcado “indeciso”, 23,17% marcaram “discordar totalmente” e 6,10% em 

“discordar parcialmente”, ou seja, a minoria teve a percepção condizente com que foi explicado 

no módulo. Como o objetivo não é verificar a porcentagem de acerto ou de erro, e sim a opinião 

do professor quanto ao tema proposto no módulo após a sua explicação, podemos supor 

algumas explicações com esses dados como, por exemplo, grande parte dos professores pode 

não ter visto a aula e apenas tenham respondido a pesquisa de opinião para ter acesso ao módulo 

seguinte, visto que só receberia o certificado do curso o participante que, após a aula, 

respondesse a avaliação.   
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Ainda sobre as características da Sala de Aula Invertida, o módulo seis do curso, 

intitulado “Ensino de Biologia para uma Geração Conectada” foi avaliado por 80 professores, 

e teve como o objetivo aprofundar as potencialidades e os limites desta metodologia a partir do 

compartilhamento das minhas experiências. Conforme pode-se notar no gráfico 12, a 

apresentação do módulo e do fascículo (APÊNDICE E) foram bem avaliados tendo quase as 

mesmas porcentagens.  

 

Gráfico 12 – Categoria 6: Sala de Aula Invertida – Satisfação 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O fascículo cinco do módulo seis apresentou, de forma ilustrada, como o Ensino 

Híbrido pode acontecer, em especial a Sala de Aula Invertida. É muito provável que esse 

material tenha sido bem avaliado (91,25%), como demostrado na primeira afirmativa, 

principalmente por conta da linguagem acessível e a forma explicativa.  

Quanto apresentação do módulo, que foi bem avaliado (92,50%) como demostrado 

na segunda afirmativa, esta manteve as características do módulo anterior, no entanto, o seu 

diferencial consistiu na quantidade de imagens que demonstravam diversas aplicações das 

metodologias ativas que utilizaram a tecnologia de forma híbrida. O Gráfico 13 apresenta dados 

sobre a opinião e a compreensão dos principais temas desta aula e, mais uma vez, mesmo o 

fascículo e o módulo sendo bem avaliados, eles se mostram bastante diversificados.  
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Gráfico 13 – Categoria 6: Sala de Aula Invertida – Opinião e Compreensão 

 

Fonte: Elaborada pelo autor`. 

 

Conforme apresentado na primeira afirmativa do Gráfico 13, apesar de 57,5% dos 

professores terem a percepção de que a Sala de Aula Invertida motiva os alunos a terem uma 

maior autonomia, na segunda afirmativa cerca de 53,75% concordaram plenamente e 22,5% 

concordaram parcialmente de que, na Sala de Aula Invertida, os conteúdos são estudados de 

forma on-line durante as aulas em classe.  

Apresentação dessas metodologias não foi feita de forma prática com os cursistas. 

Dessa forma, entende-se que, talvez, os conceitos e demonstrações apresentados, apenas de 

forma teórica, aparentam não ter ficado bem elucidados, a metodologia do curso não foi 

apropriada, o tempo de aula não foi o suficiente para o professor entender a metodologia, o 

professor pode não ter assistido o módulo por completo ou até mesmo essa seja sua real 

percepção sobre a metodologia. 

Na explicação dos módulos cinco e seis, os professores observaram alguns 

exemplos de como as aulas em classe ocorrem no modelo de Sala de Aula Invertida. Ao que 

parece, os exemplos citados não fizeram com que os educadores entendessem o real objetivo 

desta metodologia. Além de a maioria ter a percepção divergente do que foi explicado; na 

terceira afirmativa, 41,25% concordaram totalmente que as metodologias híbridas são fácies de 

ser aplicadas em qualquer escola.  

Os professores terem a percepção de que seja fácil aplicar essas metodologias, 

mostra que, de alguma forma, o curso contribuiu para simplificar a forma de aplicação desta 

metodologia e que adaptações podem ser feitas dependendo da realidade ao qual o professor 

esteja inserido. Como já descrito, existem fatores limitantes para o uso destas metodologias, o 
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principal é a dificuldade de acesso aos recursos tecnológicos e outro é a mudança de um padrão 

de aula que já está estabelecido por professores e alunos (BACICH; MORAN,2018). 

 

5.6 Categoria 7: Uso do YouTube 

 

O módulo sete do curso tratou sobre como criar um canal no YouTube para produzir 

vídeos para a plataforma. O objetivo do módulo foi o de instigar os professores a criarem seus 

próprios canais e, a partir disso, disponibilizarem videoaulas para seus alunos e, para isso, o 

fascículo e o módulo apresentaram um tutorial completo de como utilizar este site. Sobre 

produzir conteúdo para o YouTube, Green (2009) diz que o “YouTube seja um irresistível local 

dessa enorme ágora virtual que, independentemente dos seus problemas e formatos, permite a 

cada um ser a própria mídia, celebridades do nosso cotidiano” (GREN, 2008, p. 9). Assim, o 

módulo foi preparado sob este ponto de vista, ou seja, uma vez que o professor tem o seu próprio 

acervo de videoaulas, estas podem ser utilizadas para a aplicação de diferentes metodologias 

ativas.  

 

Gráfico 14 – Categoria 7: Uso do YouTube – Satisfação 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Ao todo, setenta e oito professores participaram da pesquisa de opinião e como 

mostrado no Gráfico 14, cerca de 91,03%, primeira afirmativa, ficaram completamente 

satisfeitos com as informações do fascículo (APÊNDICE F); e 89,74%, segunda afirmativa, 

com as apresentadas no módulo. Alguns professores concordaram parcialmente para os dois 
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quesitos e houve quem discordasse parcialmente quanto as informações do fascículo. Esses 

dados devem ser levados em consideração e levam a supor que, para alguns professores, o 

YouTube não é uma ferramenta totalmente fácil de ser utilizada.  

 

Gráfico 15 – Categoria 7: Uso do YouTube – Opinião e Compreensão 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Isso foi percebido na pesquisa de opinião, demostrado no Gráfico 15, onde 41,03% 

dos professores concordaram parcialmente sobre esta ferramenta ser de fácil utilização, 

primeira afirmativa, ou nos 23,08% que também concordaram parcialmente, que este recurso 

pode ser usado na aplicação de metodologias ativas. Essa percepção reforça a possibilidade de 

que incluir recursos tecnológicos não é uma tarefa fácil, uma vez que requer tempo e dedicação 

para aprender a manipulá-las.  

Segundo os dados da terceira afirmativa da pesquisa de opinião; 8,97% dos 

educadores não se sentiram motivados a criarem seu próprio canal no YouTube e 23,08% 

ficaram indecisos. Destaca-se que o YouTube é uma das ferramentas de compartilhamento de 

vídeos mais populares entre os brasileiros, mas, como já descrito neste trabalho, existem outras 

opções de sites e aplicativos que têm a mesma funcionalidade que essa plataforma. A escolha, 

por parte dos professores, de recursos que disponibilizem videoaulas ao vivo ou gravadas para 

seus alunos, dependerá também do nível de afinidade que os docentes possuem pelo site ou 

aplicativo.  
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5.7 Categoria 8: Curso on-line e o uso de TDIC 

 

O último módulo denominado por “O papel do professor pesquisador para a 

inovação da educação” teve a participação de setenta e cinco professores na última pesquisa de 

avaliação. Como já destacado neste trabalho, para que o cursista avançasse para o módulo 

seguinte, ele precisaria responder o questionário de opinião. Mais de 50% dos professores que 

começaram o curso, chegaram até o último módulo, mas não se sabe com exatidão os motivos 

que levaram a redução do número de participantes.  

Diferentemente dos outros módulos, a apresentação deste não precisou da utilização 

de slides, bem como não foi elaborado um fascículo específico para este módulo. O objetivo 

deste momento foi de revisar tudo que havia explicado durante todo o curso e levar os 

professores a refletir sobre a importância de serem pesquisadores em educação.  

 

Gráfico 16 – Categoria 8: Curso on-line e uso de TDIC – Satisfação 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Conforme é perceptível nas duas afirmativas da pesquisa de opinião demostrada no 

do Gráfico 16, 94,67% dos professores mostraram-se satisfeitos com apresentação do módulo 

e 98, 67% com apresentação do curso. Não houve professores indecisos ou que discordassem 

sobre estarem satisfeitos em ambas as afirmativas. Esses dados mostram o quanto cursos de 

capacitações, formações e especializações são importantes para aprimorar o trabalho docente. 

Apesar de o último módulo ter sido direcionado à construção de um panorama de tudo que foi 

abordado no curso, neste módulo também foi discutida a importância do professor pesquisador, 
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visto que para implementar novas metodologias no ensino de Biologia, o educador precisa 

analisar e refletir sobre sua prática de ensino.  

Na aula, foi esclarecido que diversos movimentos deram origem ao conceito de 

professor pesquisador e que sua origem partiu dos movimentos de professores de escolas 

secundárias na Inglaterra, onde, insatisfeitos com os resultados dos alunos, passaram a 

pesquisar a eficiência do currículo escolar. No Brasil, o movimento que ganhou destaque 

ocorreu no Rio de Janeiro a partir da aproximação da escola com a universidade (FACUNDES, 

2016). Hoje, o conceito de professor pesquisador está aliado diretamente à pesquisa-ação e, 

ainda segundo o autor, isto parte de um processo de pesquisa em que: 

 

a) Estejam implicados professores ou professores e pesquisadores que, produtores do 

conhecimento que são, buscam compreender a natureza dos fenômenos educativos em 

razão da necessidade de aprendizado dos alunos e de sua formação humana; b) Sejam 

consideradas a interculturalidade e a pluralidade como partes inerentes à sociedade e 

aos sujeitos que se desenvolvem nela; c) A reflexão seja concebida como processo 

humano que se dá, individual e coletivamente, em busca de entendimento a respeito 

dos diferentes aspectos sociais, psicológicos, afetivos, políticos e educacionais 

(FACUNDES, 2016, p. 295). 

 

É interessante destacar que, por vezes, o conceito de professor reflexivo é associado 

ao de professor pesquisador, no entanto, a origem dos seus conceitos, são diferentes. O conceito 

de professor reflexivo parte da necessidade de formar academicamente, além de docentes, 

profissionais que consigam refletir, durante sua prática, sobre problemas que até então não 

tinham se deparado e por refletirem acabam aumentando o seu repertório de soluções 

(FACUNDES, 2016). 

O papel do professor pesquisador se classifica como algo além de apenas refletir a 

sua prática, mas também o de criar metodologias e estratégias que comprovem as suas teorias 

e opiniões e, a partir disso, buscar melhorias e avanços no seu campo de atuação. Concordando 

com este ponto de vista, temos Queiroz, Silva e Silva (2016) afirmando que a postura de um 

educador pesquisador, sobretudo de Ciências/Biologia, nasce de uma atitude investigativa 

desencadeada por uma inquietude e que a curiosidade e o estímulo são fundamentais na 

construção de saberes. Com relação ao uso de TDIC no ensino de Biologia, o último módulo 

apresentou reflexões sobre as dificuldades que os discentes têm no entendimento desta área do 

conhecimento, ou seja, as metodologias que antes “pareciam” funcionar, agora não desperta a 

atenção do aluno. Assistir uma aula expositiva, copiar o que o professor pede e, em seguida, 

fazer uma atividade, parece ter se tornado a única forma de lecionar. Dependendo de como as 

TDIC sejam utilizadas, elas podem fazer com que surjam novas formas de ensinar e aprender. 
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Gráfico 17 – Categoria 8: Curso on-line e uso de TDIC – opinião e compreensão 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Sobre a percepção geral do uso destas ferramentas, gráfico 17, cerca de 74,67% 

concordam totalmente e 20% parcialmente que não deve pensar que o uso das TDIC pode 

resolver todos os problemas da educação, em especial do ensino de Biologia. A incorporação 

das TDIC na educação abre grandes possibilidades para melhorar os processos de ensino e 

aprendizagem, no entanto, não basta apenas equipar as escolas com computadores que tenha 

acesso à internet. É necessário abordar, ao mesmo tempo, uma mudança na organização das 

escolas e nas competências digitais dos professores. É preciso, também, avançar na 

incorporação das novas tecnologias nos ambientes familiares, a fim de reduzir a exclusão 

digital. Portanto, cursos como este que foi desenvolvido, servem como incentivo para a 

implantação de recursos on-line e metodologias ativas nas aulas de Biologia, contudo não 

garantem que a mudança metodológica ocorra imediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O curso on-line “Metodologias Ativas e Tecnologia: Novas Formas de Ensinar 

Biologia”, que é o produto educacional deste trabalho, permitiu que os professores acessassem 

um material atualizado sobre várias formas de utilizar TDIC na aplicação das metodologias 

ativas em suas aulas. Os links de acesso a todas as aulas ministradas durante o curso estão 

disponibilizadas no apêndice I do trabalho. 

A elaboração de todos os fascículos, apêndice A ao F, foram construídos de forma 

a aprofundar as temáticas explicadas na apresentação dos módulos. O mesmo ocorreu com o 

ambiente virtual, apêndice H, que foi organizado de forma que os participantes não sentissem 

dificuldade de acessá-la. De forma geral, o objetivo de oferecer o curso on-line através da 

plataforma Moodle e do canal “Biolodúvidas com Patrick Gomes” no YouTube, por meio do 

site www.auladebiologia.com.br, ocorreu sem nenhum problema de instabilidade da internet e 

as pesquisas de opinião foram realizadas no final de cada módulo.  

De acordo com a pesquisa de opinião realizada no final da apresentação de cada 

módulo, foi possível compreender a percepção dos professores sobre o curso e sobre as 

informações apresentadas através das aulas ao vivo e dos fascículos disponibilizados. Durante 

todo o curso, não houve reclamações, por parte dos professores, quanto aos fatores técnicos, 

como dificuldade de acesso ao ambiente on-line ou má qualidade de áudio e vídeo das aulas ao 

vivo. Sobre a aplicação do curso, a separação dos módulos por temáticas proporcionou aos 

cursistas uma experiência individualizada e, ao mesmo tempo, interligada sobre todos os 

assuntos explicados.  

Apesar da boa avaliação que o curso obteve, algumas questões devem ser levadas 

em consideração. A primeira delas é quanto à evasão dos cursistas, ao todo 36 professores 

abandonaram o curso durante sua aplicação. Mesmo o curso ofertando a possibilidade de o 

participante assistir a aula no momento desejado, visto que as aulas ficaram gravadas na 

plataforma, eles não se sentiram motivados a continuar.  

Essa taxa de evasão pode estar relacionada ao curso não ter atendido a expectativa 

do professor ou ele não possuiu tempo para assistir as aulas. Desse modo, na perceptiva de 

aplicação de novos cursos on-line, é necessário que exista uma consulta individual, através de 

e-mail, por exemplo, para entender a real causa da desistência. Mas levando em consideração 

que 75 participantes concluíram o curso completo e participaram de todas as pesquisas de 

avaliação, a taxa de evasão ainda pode ser considerada baixa. 
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Outro ponto que pode melhorar a qualidade de cursos como este é o tempo de 

duração das aulas. Se o tempo da aula for muito curto, alguns aprofundamentos podem não 

acontecer. Nas aulas do curso oferecido, a duração de aplicação dos módulos variou entre 50 e 

60 minutos e algumas pautas que mereceriam mais atenção foram explicadas de forma 

apressada e sem repetição.  

Conforme registrado na pesquisa de opinião, alguns professores tiveram percepções 

e entendimentos diferentes das que foram abordadas na aula. Isso pode ter acontecido pela má 

apresentação do módulo, a quantidade de tempo da aula ou ainda o professor-participante da 

pesquisa não ter visto a aula e apenas respondeu a avaliação de opinião.  

Todos esses aspectos podem e devem ser levados em consideração de forma a se 

evitar uma alta taxa de evasão em novos cursos online. A duração da aula e o aprimoramento 

dos conteúdos apresentados podem ser reestruturados para o desenvolvimento de novos cursos. 

Apesar de o curso ter sido produzido especialmente para professores, a questão da verificação 

de presença dos alunos, caso ele deseje aplicar as metodologias explicadas, não foi tratada em 

nenhum módulo. É importante que esse fator seja discutido em eventuais próximos cursos.  

Por fim, mesmo que o curso e a pesquisa tenham ocorrido meses antes da suspensão 

de todas as aulas presenciais em escolas e universidades, em decorrência da pandemia do novo 

coronavírus em 2020, e que no atual momento em que esse trabalho foi concluído, o ensino 

remoto já é uma realidade, mesmo com os diversos problemas relacionados ao acesso à internet 

e aos dispositivos que contemplem o seu uso. A pesquisa serve, portanto, como referência para 

a aplicação de novos cursos on-line. Conclui-se, assim, que formações que capacitem os 

professores a saber como e quando utilizar os recursos on-line, são fundamentais para enfrentar 

os desafios impostos devido a suspensão das aulas presenciais.  

O contexto da pandemia abre espaço para novas pesquisas sobre a temática 

abordando temas como: engajamento dos alunos nas aulas online; como promover a interação 

e o trabalho em grupo de forma online; como avaliar e fornecer feedbacks construtivos para o 

aluno de forma remota, dentre outros temas.  Esperamos que o presente trabalho possa servir 

de referência para trabalhos futuros fornecendo dados do perfil do professor de Biologia no 

âmbito nacional logo antes da pandemia, ao compará-lo com o perfil do novo professor do 

chamado "ensino remoto".   
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APÊNDICE A – FASCÍCULO I: AFINAL, O QUE SÃO METODOLOGIAS ATIVAS? 

 

Quando falamos sobre metodologias em educação nos remetemos exclusivamente ao o 

que o professor faz dentro de sala de aula. Esta forma de pensar limita o processo educacional 

e faz com que o educador crie estratégias para uma aula com duração de cinquenta minutos. 

Muitos professores gostam desta forma de tratar o conceito de metodologia, uma vez que se 

preocupam apenas com o momento da aula: O que falarei? O que escreverei no quadro? Qual 

tarefa os alunos farão? 

O conceito de metodologia em educação ultrapassa que tipo de didática o professor 

utilizará em sua aula. Ela engloba todas as técnicas usadas antes, durante e depois de uma aula 

ministrada. Independente se é tradicional ou não, cada aula possui uma ou mais metodologias. 

O que se discute hoje é justamente a eficiência de alguns métodos utilizados em educação, os 

quais não garantem mais que a aprendizagem aconteça. As metodologias ativas surgem em um 

cenário educacional brasileiro marcado pelo desinteresse dos alunos frente a aulas quase que 

exclusivamente tradicionais e que vem resultando, especificamente na área de ciências da 

natureza, no elevado grau de analfabetismo científico. 

Existem diferentes tipos de entendimentos do que seja uma aula tradicional; no próximo 

fascículo abordarei o assunto com mais profundidade; sempre que falamos sobre o assunto nos 

reportamos à aula marcada pelo a centralização da aprendizagem no professor ou um modelo 

autoritário de lecionar. Aulas exclusivamente expositivas marcadas pelo famoso: “copiar no 

quadro branco, dá um tempo para os meninos copiarem, explicar o que foi copiado no quadro 

e abrir pequenos espaços para participação do aluno é a forma tradicional mais comum 

existentes no dia de hoje. Nos meus dez anos em sala de aula, escutei incontáveis vezes a 

expressão dita por vários professores: “minha aula vai ser o feijão com arroz de sempre”. Você 

também já deve ter vivenciado a mesma situação. 

Não estou afirmando que essa forma de ministrar aulas seja ineficaz ou talvez 

ultrapassada, em contrapartida afirmo que ela não garante uma aprendizagem significativa.  De 

fato, muitos professores se tornaram profissionais acomodados em lecionar aulas apenas desta 

maneira. Outro fato é que os alunos também se acomodaram em assistir aulas monótonas. 

Muitas vezes o professor finge ensinar e o aluno finge aprender.  

É fundamental que possamos refletir sobre o uso das metodologias ativas, uma vez que 

diversas pesquisas sobre elas provaram sua importância em contribuir significativamente para 

que a concretização da aprendizagem. Desde o início do século XX este novo perfil de ministrar 
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aulas tem estado em debates sobre educação, no entanto, ainda existe certo equívoco do que ela 

realmente seja e signifique. 

A primeira vez que ouvi as palavras “metodologias ativas” foi durante meu primeiro 

mês de aulas no mestrado profissional em ensino de biologia. Ou seja, sequer na minha 

graduação, especialização ou em formações para professores que participei em todos esses anos 

esse conceito foi apresentada a mim. A princípio, fiquei envergonhado por ser professor há mais 

de dez anos e nunca ter estudado tal assunto completamente relevante dentro da educação. Aqui 

destaco, que não conhecia os conceitos, tipos e desafios das metodologias ativas. Visto que já 

aplicava esta metodologia mesmo sem conhecê-la. 

Lendo os trabalhos de diversos pesquisadores e em especial os de Manoel Moran e 

Lilian Bacich notei que em tese, as metodologias ativas são estratégias de aulas onde o aluno é 

colocado no centro da aprendizagem sendo instigado a ser autônomo na busca do saber. O 

professor não é mais dono do conhecimento, ele assume papel de facilitador, orientador e 

curador no processo de ensino. Moran (2006) diz que toda aprendizagem é ativa em algum 

momento cabendo ao educador criar formas que levem o aluno a ser protagonista do que está 

sendo estudado. Segundo Bacich (2018) as metodologias ativas levam o professor a inovar no 

processo educacional por permitir uma revisão de sua prática.  

Conforme fui me aprofundando no assunto, reconheci que já havia utilizado esta 

metodologia, apesar de não ter ainda conhecimento do seu conceito e classificações, da forma 

errada e muitas vezes equivocada. Acreditava que orientar os alunos das minhas turmas a 

responderem questionários ou apresentarem seminários era o suficiente para levá-los ao 

aprendizado, visto que estimulava aos meus educandos a aprendizagem em sua forma pratica.  

Aos poucos fui descobrindo que a metodologia ativa tem como principal característica 

tornar a aprendizagem significativa e as estratégias ao qual utilizava, apesar dos alunos já 

estarem acostumados, era configurada na repetição e na imposição. Não estou afirmando que 

nenhum aluno aprendia através destas aulas. Mas reconheci que os nossos alunos não são iguais 

e, portanto, não aprendem da mesma forma e muito menos no mesmo intervalo de tempo. Foi 

a partir disso que senti a necessidade de mudar drasticamente minha maneira de lecionar 

biologia.   

Conhecer o universo das metodologias ativas foi fundamental para que eu pudesse abrir 

meus olhos com relação ao meu papel como educador, ou seja, após anos ensinando enxerguei 

o quanto eu poderia ter contribuído melhor pela a aprendizagem dos meus alunos. Esse também 

é um dos motivos que resolvi escrever este livro. Quero fazer com que os leitores, onde acredito 

que a maioria seja professor, acorde agora e ressignifique sua forma de ministrar aulas.  
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Estudando sobre metodologias ativas conheci alguns dos seus principais tipos: a 

aprendizagem baseada em problemas, projetos ou equipes, jurisimulados, gamificação e o 

ensino híbrido. Enfatizo que muitos professores utilizam outras opções de ensino, que se 

configuram também como ativas.  Paiva et al. (2016) esclarece algumas dessas formas: 

 

Seminários; trabalho em pequenos grupos; relato crítico de experiência; socialização; 

mesas-redondas; plenárias; exposições dialogadas; debates temáticos; oficinas; leitura 

comentada; apresentação de filmes; interpretações musicais; dramatizações; 

dinâmicas lúdico-pedagógicas; portfólio; avaliação oral. (PAIVA et al. 2016, p. 147).   

 

Nenhuma dessas atividades citadas será ativa se o professor não compreender que o 

aluno é o ser protagonista do que está sendo estudado. O modo de avaliar também deve ser 

pensado como componente desta metodologia. Deste modo, nos próximos capítulos citarei 

algumas formas da avaliação que utilizei. 

Outro ponto que me chamou atenção foi que grande parte das metodologias inovadoras 

começaram a ser desenvolvidas nas universidades. Exemplo disso é a aprendizagem baseada 

em problema, também conhecida pela sigla PBL (do inglês Problem-Based Learning). Nesse 

modelo, o aluno estuda um determinado tema por conta própria proposto pelo professor. 

Durante a aula, o docente, que neste momento assume o papel de mediador da discussão, propõe 

problemas ao tema pesquisado pelo aluno. Essa discussão pode ocorrer em pequenos grupos ou 

com a classe toda. Porém, o objetivo não é apenas debater e sim encontrar soluções.  

O aluno quando é posto no papel de solucionador de problemas é instigado a uma 

autonomia que ultrapassa os limites de uma discussão, pois o seu senso crítico é estimulado. 

Um exemplo que posso citar da aplicação da aprendizagem baseada em problemas foi quando 

propus que uma turma de segundo ano composta quarenta e cinco alunos, a qual eu era professor 

de biologia, elaborassem uma pesquisa sobre as infecções sexualmente transmissíveis mais 

comuns na cidade em que residiam. Além disso, eles precisariam elaborar uma tabela que 

contendo o nome doença, o agente etiológico, os modos de transmissão e frequência da faixa 

etária dos portadores dessas doenças. 

Para tornar essa aprendizagem baseada em problemas, levei os alunos para quadra da 

escola e orientei que um círculo fosse feito. Conforme os alunos apresentavam a sua pesquisa, 

comecei a apresentar problemas pertinentes ao tema, identificando fatos, gerando hipóteses e 

identificando deficiências. A exemplo: Então as infecções sexualmente transmissíveis são mais 

comuns em jovens? Será que eles não sabem se proteger? Essa falta de informação é culpa da 

família, da escola ou do próprio indivíduo?  
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No segundo momento, eu dei a voz aos meus alunos propondo que eles definissem 

estratégias para a diminuição das doenças e que essas respeitassem o bem coletivo. A princípio 

fiquei preocupado se meus educandos se sentiriam à vontade para falar. Mas conforme eles 

aplicavam o conhecimento aprendido, diversas soluções começaram a surgir entre a turma. 

Algumas delas, os próprios discentes debatiam entre si se seria ou não eficaz. Alguns problemas 

levantados não tiveram solução o que levava para a identificação de outros problemas. Naquele 

momento eu comprovava a eficácia dessa estratégia. 

Se ao invés disso, eu tivesse lecionado uma aula expositiva explicando todas as doenças, 

estimulando a memorização dos sinais, sintomas e tratamento, talvez o resultado não teria sido 

de tamanho valor significativo. Inúmeros depoimentos nesse dia me chamaram a atenção. Na 

imagem abaixo demonstro em síntese o que foi feito na aprendizagem baseada em problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), ou Project Based Learning (PBL) também 

foi uma técnica ativa de ensino utilizada primariamente em universidades, mas que hoje vem 

ganhando espaço nas escolas. Esta metodologia é semelhante a baseada em problemas, no 

entanto as soluções podem se tornar projetos que podem ser desenvolvidos pela classe ou até 

mesmo pela escola. Muitos professores realizam com suas turmas diversos projetos que 

envolvem a comunidade do entorno do espaço escolar ou até na própria instituição. Mas na 

maioria das vezes, como citado anteriormente, não conhecem as potencialidades desta 

estratégia. 

O professor precisa saber quais as habilidades que deseja que seus alunos desenvolvam. 

Como por exemplo, atividades em que os alunos apresentam projetos permitem o 

desenvolvimento da habilidade da comunicação, além de tornar o que foi aprendido algo 

significativo. O uso de jogos on-line também possibilita o desenvolvimento da autonomia dos 

estudantes. 
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A gamificação na educação, ou a gamificação na aprendizagem, às vezes é descrita 

usando outros termos: pensamento de jogo, princípios de jogo para educação, design de 

motivação, design de engajamento etc. É diferente do aprendizado baseado em jogos, pois não 

envolve estudantes que fazem seus próprios jogos ou jogando videogames fabricados 

comercialmente. Ele opera sob a premissa de que o tipo de envolvimento que os jogadores 

experimentam com os jogos pode ser traduzido para um contexto educacional em direção aos 

objetivos de facilitar o aprendizado e influenciar o comportamento dos alunos. Desde que os 

jogadores voluntariamente passam inúmeras horas jogando e resolvendo problemas, 

pesquisadores e educadores vêm explorando maneiras de aproveitar o poder de motivação dos 

videogames e aplicá-lo à sala de aula (BISSOLOTTI; NOGUEIRA; PEREIRA, 2014).  

O que se defende aqui é que as metodologias ativas são a melhores estratégias de 

promover uma mudança nas salas de aula. No entanto, apesar das possibilidades que essa 

metodologia pode trazer, um estudo recente do Instituto McKinsey, intitulado “Fatores que 

mais influenciam o sucesso escolar na América Latina”, nos mostra que, ao menos por 

enquanto, os alunos tendem a aprender melhor quando participam de uma mescla entre 

instrução orientada pelo professor e investigação por conta própria.  

Este modelo que é descrito como Ensino Híbrido é caracterizado por mesclar dois 

modos de ensino: um que se configura de modo on-line, onde o aluno estuda sozinho, usando 

a internet e outro off-line, momento em que o aluno estuda com o professor ou colegas em sala 

de aula (BACICH; NETO; TREVISAN, 2017). De todas as estratégias de metodologias já 

praticadas em minhas aulas, a que mais venho utilizando é o ensino híbrido. Nos próximos 

fascículos serão apresentados as potencialidades e limitações desta forma de ensinar e aprender, 

bem como seus principais tipos. Além disso, irei compartilhar várias situações ao qual utilizei 

os recursos online para potencializar as aulas de biologia. 
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APÊNDICE B – FASCÍCULO II: SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS COMO FERRAMENTA 

POTENCIALIZADORA PARA APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS QUE 

ENVOLVEM TECNOLOGIA 

 

O planejamento de uma aula é fundamental para o desenvolvimento do que irá acontecer 

em classe. É através do planejamento que é os objetivos das aulas são determinados e o tipo 

que será utilizada bem como os recursos necessários para sua aplicação.  No entanto, a 

sequência didática sintetiza de forma organizada como a aula acontecerá.  

Para Zabala (1998) ensinar exige do professor uma organização metodológica para a 

sua execução e define como sequência didática (SD) “um conjunto de atividades ordenadas, 

estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um 

princípio e um fim conhecido tanto pelos professores, como pelos alunos.” (ZABALA, 1998, 

p.18). Hodiernamente, a utilização dos instrumentos como estes citados são fundamentais para 

organizar o processo da aprendizagem de forma que estimule o aluno a pensar e a produzir 

novos conhecimentos.  

Em contrapartida, é importante destacar que isso não é uma tarefa fácil, uma vez que 

até as metodologias que geralmente são exclusivamente expositivas podem fazer uso de 

sequências didáticas. Segundo Zabala (1988) o que se discute é a aplicação e por consequência, 

a avaliação desta metodologia, pois este instrumento permite a introdução de diferentes formas 

de intervenção. O autor ainda diz que: 

 

A identificação de fases de uma sequência, as atividades que a conformam e 

as relações que se estabelecem devem nos servir para compreender o valor 

educacional que têm, as razões que as justificam e a necessidade de introduzir 

mudanças ou atividades novas que a melhorem. (ZABALA, 1998, p. 54)  

 

Apesar do conceito de SD ser fácil de ser entendido, ainda existem poucas pesquisas 

sobre como, de fato, elaborar uma SD. Na pesquisa que Bastos et al. (2017) elaborou sobre 

artigos publicados entre os anos 2000 a 2016 sobre a utilização da SD em biologia foi notado 

apenas 23 publicações. Apesar de poucas publicações, isso mostra a dimensão da potencialidade 

que esse instrumento tem na construção da aprendizagem significativa.  

A Associação Nova Escola que é mantida pela Fundação Lemann publicou em seu site, 

em 2014, um artigo intitulado; “Como organizar sequências didáticas”. O artigo aponta que um 

pré-requisito fundamental para a construção de uma SD é o diálogo entre o planejamento e o 

projeto político pedagógico (PPP) da escola, de forma que exista uma progressão dos alunos de 
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um estado de menor para um de maior conhecimento. Assim as sequências são parte do 

planejamento didático (FUNDAÇÃO LEMANN, 2016).  

De uma forma mais complexa, Silva et al. (2016), propõe a construção de uma SD a 

partir da teoria ator-rede (ANT), onde para a construção da aprendizagem é necessário que 

exista uma interação entre fatores humanos e não humanos, onde ambos são atores que se 

relacionam entre si. Os Mediadores seriam os atores que modificam essa relação e os 

Intermediadores os que não transmitem força e não acrescentam na interação. Ainda existe a 

Rede e a Caixa Preta que são as alianças e estabilização formadas durante a relação.  

Para os autores,  

A teoria-ator pode contribuir para a compreensão sobre os processos de ensino-

aprendizagem e sobre as relações entre humanos e objetos que povoam esses 

processos de construção do conhecimento em sala de aula. A aprendizagem é um dos 

efeitos de uma rede e cabe ao pesquisador descrever essa rede, de modo a permitir que 

actantes atuam e como atuam na associação estudada e que tipo de aprendizagem é 

performada por essa rede (SILVA et al., 2016, p. 14).  

 

Na prática, a SD verifica o conhecimento prévio dos discentes a fim de construir uma 

proposta de aprendizagem. Uma vantagem significativa desse modelo de educação é a 

possibilidade de elaborar sequências semanais, mensais ou até mesmo trimestrais, neste caso, 

seria possível desenvolver uma mescla de diferentes tipos de metodologias. Ao utilizar diversas 

ferramentas, como livros, filmes, slides, internet, jogos e práticas de laboratório, a SD permite 

dinamização das aulas, contribuindo para que os alunos façam a construção compartilhada do 

conhecimento.  

Para o desenvolvimento de todas as aulas que citei anteriormente, produzi sequências 

didáticas que foram fundamentais para a aplicação das metodologias hibridas que venho 

experimentando. Confesso que inicialmente sofri certa dificuldade de criá-las, principalmente 

por não existir uma forma padrão. Mas através da teoria ator-rede, conseguir criar e aplicar 

sequências bem interessantes. Abaixo segue uma das sequências que criei e apliquei:  

 

FUNÇÃO DOS ÓRGÃOS (SALA DE AULA INVERTIDA) 

DURAÇÃO: 4 AULAS 

 

Objetivos da sequência: 

• Introduzir o conhecimento sobre fisiologia humana; 

• Identificar a função dos principais órgãos do corpo humano; 

• Reconhecer que os órgãos do corpo humano têm função interdependentes;  
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• Construir modelos de órgãos com papel machê;  

 

Público alvo: Segundo ano do Ensino Médio 

Duração da sequência didática: Três aulas de cinquenta minutos cada. 

Materiais: 

• Papel machê; 

• Tinta; 

• Computador portátil, tablet ou celular; 

• Videoaulas do canal Biolodúvidas no YouTube;   

- FUNÇÃO DOS ÓRGÃOS  

(Disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=j6DOWLoFhUU). 

- COMO CONSTRUIR MODELOS ANATÔMICOS COM PAPEL MACHÊ 

 

Síntese da Sequência Didática 

Momento Tema do momento Aula Duração Tema e conceitos da aula 

Momento 1 Apresentação da 

situação e produção 

inicial 

1 50 minutos Explicação da tarefa que será 

realizada, abordagem de 

conhecimento prévio e produção do 

papel machê 

 

Momento 2 Anatomia humana 2 e 3 50 minutos Construção dos órgãos anatômicos 

com papel machê 

 

Momento 3 Seminário 4 50 minutos Apresentação do trabalho 

Etapas da Sequência Didática  

 

Momento 1: Apresentação da situação e produção inicial 

A explicação das atividades que serão realizadas será detalhada neste momento. Dedica-se por 

tanto a informar aos alunos qual assunto será estudado e qual metodologia será utilizada.  

Aula 1: Explicação da tarefa que será realizada, abordagem do conhecimento prévio e a 

produção do papel machê. 

Duração: Cinquenta minutos. 

Metodologia: O (A) professor (a) levará os alunos para o laboratório ou uma sala que tenha 

espaço suficiente para comportar a turma. Será disponibilizado para os alunos o link da 

videoaula sobre a função dos órgãos do canal Biolodúvidas. O professor poderá escrever o link 
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do vídeo no quadro ou compartilhá-lo no grupo do WhatsApp da classe. É necessário enfatizar 

que os alunos precisarão assistir a videoaula para o bom desenvolvimento da próxima aula. 

Além disso os alunos serão orientados a elaborar anotações sobre a aula assistida, podendo 

elaborar um resumo ou mapa mental. Sobre a produção do papel machê é importante que o 

professor tenha assistido com antecedência ao vídeo explicativo do canal Biolodúvidas sobre 

como construir modelos anatômicos com papel machê. Os alunos serão divididos em equipes, 

de preferência seis por cada equipe. Após a divisão, os alunos produzirão a massa feita de papel 

machê, tendo em vista que essa massa só será usada na próxima aula, é fundamental que seja 

guardada em um recipiente contendo água.  

 

Momento 2: Construção dos modelos anatômicos com papel machê. 

Neste momento, os alunos darão continuidade a prática no laboratório ou em uma sala 

específica.  

Aula 2 e 3: Anatomia humana 

Duração: Duas aulas de cinquenta minutos cada. 

 

Metodologia: Antes de iniciar a construção dos órgãos, o professor sondará se os alunos viram 

a aula do canal Biolodúvidas através da consulta ao caderno do que foi orientado para que eles 

fizessem.  Em seguida, os alunos em equipes, construirão os principais órgãos do corpo 

humano. Os materiais utilizados para este momento também foram listados no vídeo explicativo 

do canal Biolodúvidas.  Durante a aula prática, o professor fará detalhamentos sobre a função 

dos órgãos bem como ouvir dos alunos o que eles aprenderam com a videoaula. 

 

Momento 3: Seminário de apresentação  

Este momento tem como proposta a apresentação por meio dos alunos a respeito do trabalho 

que foi elaborado pelos mesmos. A apresentação pode ocorrer tanto em classe, restrito a própria 

turma, ou no intervalo para os demais alunos da escola. Aqui, optamos por ser restrito a classe, 

uma vez que durante as apresentações, o professor foi capaz de intensificar conceitos e 

explicações acerca do assunto em estudo.  

Aula 3: Apresentação do trabalho 

Duração: Cinquenta minutos 

Metodologia: A sala será disposta em círculo e cada equipe apresentará seus órgãos aos demais 

alunos da classe. O que se pretende neste momento é que cada equipe explique a função dos 



103 
 

órgãos construídos bem como qualquer outro aspecto que tenha chamado a atenção do discente. 

O(A) professor (a) avaliará apresentação das equipes e fará as necessárias intervenções.  

Proposições de avaliação 

Avaliação 1: Participação na produção da massa de papel machê (aula 1). 

Avaliação 2: Produção da estrutura anatômica (aula 2 e 3). 

Avaliação 3: Seminário (aula 4). 

 

Independentemente da técnica que o professor irá utilizar para construir uma SD, é 

necessário que se planeje exatamente o que se propõe a fazer. Segundo Moran (2013), é 

fundamental para decidir quais objetivos serão traçados e quais estratégias serão utilizadas para 

desenvolver a aprendizagem do estudante. É necessário pensar quais as melhores formar de 

ensinar para sair de uma ação projetada para uma ação prevista.  

O ato de planejar torna constante a observação e o ajustamento do que se propôs realizar 

e é, portanto, o caminho sistemático para o que se estabeleceu-se fazer. Assim, para que os 

educadores possam utilizar corretamente as TDIC como recursos na aplicação de metodologias 

ativas é preciso que existam orientações claras e objetivas de como elaborar uma SD. 
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APÊNDICE C – FASCÍCULO III: TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E 

DA COMUNICAÇÃO A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO 

 

Todo e qualquer tipo de ferramenta tecnológica que permite acesso as redes sociais, 

plataformas e aplicativos são denominadas de Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC). Diversos são os pesquisadores que veem nas tecnologias digitais a 

oportunidade de reformular ou melhorar a forma de ministrar as aulas. Um grande pesquisador 

ao qual conheci seus artigos e livros sobre tecnologias e educação foi o José Manuel Moran. 

De acordo com esse estudioso, os discentes necessitam acompanhar as mudanças existentes no 

mundo e na própria sociedade, para assim, ressignificar a forma que ensina presencial e 

virtualmente. Apesar de atualmente já termos tecnologias que poderiam ser utilizadas na 

educação, ainda não estamos enfrentando com profundidade o desafio de mudar 

significativamente as metodologias empregadas em sala de aula atualmente.    

Uma das mais promissoras ferramentas usadas a partir da TDIC é a internet. Segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016), o Brasil tem 116 milhões 

de pessoas conectadas a ela. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF, 2017) 1 em cada 3 jovens no mundo não tem acesso à internet. A internet 

democratizou o acesso à informação de tal maneira que atualmente é a maior rede de 

comunicação entre as pessoas. Através do seu uso, é possível acessar uma multiplicidade de 

informações diferentes a partir de sites e plataformas. Diversas são as formas que a internet 

pode contribuir para o processo de ensino e aprendizagem. Existem também várias outras 

ferramentas em meio ao universo on-line que ainda não foram experimentadas para fins 

educacionais.  

Destacarei agora as principais plataformas, sites e aplicativos utilizados por mim com o 

uso da internet e no próximo capítulo detalharei como esses recursos foram utilizados na 

aplicação de modelos de ensino híbrido sustentados.  Dos diversos conteúdos disponibilizados 

on-line, o vídeo é um dos mais procurados entre os usuários da internet. Sites como YouTube, 

Vimeo e DailyMotion popularizaram o acesso aos vídeos feitos por qualquer pessoa e em 

qualquer lugar no mundo. A produção dos vídeos continha, inicialmente, apenas um viés de 

entretenimento por parte de quem produzia esse conteúdo, no entanto, com o passar do tempo, 

a produção profissional deste material tornou-se uma realidade.  

Ao que compete vídeos educativos, a linguagem audiovisual perpassa os patamares da 

educação cognitiva, sendo de extrema importância o ver para compreender e aprender, por meio 

não apenas dos códigos escritos como também através das imagens. Enfatiza-se que o uso dos 
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vídeos com fins educativos vem ganhando cada vez mais espaço em plataformas on-line. 

Atualmente, o YouTube, um site de compartilhamento de vídeos, já é a segunda rede social mais 

acessada pelos brasileiros conforme o relatório do divulgado pelas empresas We are Social e 

Hootsuite, intitulado “Digital in 2018: The Americas”. O site possibilita aos seus usuários 

publicar vídeos sobre diversas temáticas, que são divididas em categorias e playlists, onde são 

anexadas a um canal, termo usado para descrever o perfil do usuário. As pessoas que acessam 

os diversos tipos de vídeos podem interagir entre si, como também falar diretamente com o 

YouTuber, produtor do vídeo, responsável pelo canal. (MATTAR, 2009). 

Apesar de ser um usuário assíduo do YouTube, ainda não via nessa plataforma a 

possibilidade de utilizá-la em minhas aulas. Em contrapartida, em 2014, quando ainda não 

conhecia os fundamentos teóricos sobre o que são TDIC, mas sabendo que o uso da internet 

através dos  computadores, celulares e tabletes já era parte da vida dos meus alunos, acreditava 

que muitos passavam horas utilizando essas ferramentas, em especial o YouTube, somente 

como forma de entretenimento. Isso me inquietava e sentia que precisava inovar a forma de 

lecionar as aulas de biologia, bem como me atualizar quantos aos recursos tecnológicos 

existentes que poderiam auxiliar nas aulas.   

Foi pensando assim que neste mesmo ano criei o canal Biolodúvidas no site YouTube. 

Um canal que a princípio objetivava gravar videoaulas voltadas quase que exclusivamente para 

meus alunos presenciais. As aulas eram ministradas em classe e como forma de revisão, gravava 

vídeos contendo resumos delas.  As gravações eram feitas no meu quarto e os vídeos 

compartilhados no Facebook, rede social bastante acessada. Aos poucos, o canal começou a 

ganhar popularidade entre os alunos e eu sequer tinha dimensão do quanto grandioso estava 

sendo o alcance deste site. Mas, antes de descrever minha trajetória nesta plataforma, quero 

explicar como o site funciona e de que modo pode ser acessado.   

Como citado anteriormente, o YouTube é um dos sites mais populares relacionados a 

visualizações de vídeos e conta com mais de um bilhão de usuários em todo mundo. O site foi 

fundado em fevereiro de 2005 e vendido ao Google em outubro de 2016. A plataforma tem 

como estratégia de negócio a geração de receitas de publicidade a partir de visualizações nos 

vídeos. (PECHANSKY, 2016).  No livro “YouTube e a Revolução Digital” escrito por Burgess 

e Green publicado em 2009, já era percebido que o site tem uma grande influência na cultura 

popular participativa, uma vez que produções amadoras, profissionais, comerciais e 

comunitárias podem ser produzidas e visualizadas por qualquer um. Honestamente, o site é 

muito fácil de ser acessado. Os vídeos são categorizados em canais, playlists, gêneros.  
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Além disso, o site confere a possibilidade de qualquer pessoa produzir seu próprio 

material digital e organizá-lo da forma que desejar. No entanto, para que seja possível fazer o 

upload dos vídeos é necessário que o usuário crie uma conta através de um e-mail ativo.  De 

todas as redes sociais, o YouTube foi o único que consolidou a gênero educação, mas não surgiu 

de uma hora para outra. Em 2009 o site fechou parcerias com algumas universidades propondo 

que elas produzissem vídeos com conteúdo educacional, ou seja, videoaulas. Até então, o site 

só possuía tutoriais, que são vídeos no qual o criador dos conteúdos ensina como fazer na prática 

alguma atividade como cozinhar, tocar instrumentos musicais etc.  

Foi a partir desta parceria que em novembro de 2013, o Google lança a plataforma de 

educação, o YouTube EDU. A iniciativa criada em parceira com a Fundação Lemann, foi a 

primeira extra a dos Estados Unidos a reunir canais criados por educadores. Aqui no Brasil, os 

canais que possuem parceria com o YouTube Edu recebem um selo de verificação e passam a 

ser chamados de EduTubers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O selo de verificação deve ser colocado na foto da capa dos vídeos publicados. A 

verificação é fundamental para que os usuários que desejem consumir aquele conteúdo saibam 

que ele é de relevância e faz parte de algo reconhecido, como o YouTube EDU. O meu canal, 

Biolodúvidas, teve a honra de ser um dos primeiros canais do Brasil a receber essa verificação 

em 2015, o que me gerou ainda mais motivação para permanecer postando vídeos. Hoje o canal 

tem mais de oito milhões de visualizações e conta com mais de 112 mil inscritos. 
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Conheça o canal Biolodúvidas acessando: https://bit.ly/2kMxmqz 

 

A cada ano cresce o número de canais na categoria educação. Em julho de 2019 ocorreu 

o segundo EduCon, evento no qual reúne os canais de educação com verificação do YouTube 

Edu. O evento ocorreu no YouTube Space, no Rio de Janeiro, e contou com a participação de 

mais de cem canais desta categoria.  Apesar do meu canal ser muito acessado, durante anos não 

sabia de que forma introduzir meus vídeos em minhas aulas. Por vezes orientei que meus alunos 

assistissem algumas das minhas videoaulas on-line, mas sem planejamento algum e sem um 

objetivo claro. Hoje após várias leituras e experiências venho conseguindo utilizar as 

potencialidades que YouTube pode oferecer para o ensino de biologia e no próximo capítulo 

citarei algumas das formas que usei do site e em especial as minhas videoaulas. 

É interessante dizer que recentemente ocorreu uma atualização no YouTube que permite 

ao criador do conteúdo ter uma aproximação maior com o seu inscrito. Isso se dá graças a uma 

nova aba chamada de comunidade, o YouTube stories e o sistema de membros do canal. Essas 

novas atualizações permitem que haja uma maior interação entre produtor e inscrito. Alguns 

canais que oferecem videoaulas para o ensino médio aproveitam dessas ferramentas para 

disponibilizar para os alunos, as resoluções de questões e links que ofertam acesso a outras 

videoaulas e até mesmo materiais.  

Além do YouTube, outros recursos on-line podem oferecer ótimas experiências em 

educação. Um deles é o Instagram que segundo o relatório da Digital in 2018, foi a quarta rede 

social mais usada pelos brasileiros em 2018. De acordo com a própria rede social, o seu objetivo 

é o de compartilhar fotos e vídeos entre seus usuários não tendo, portanto, categorias de 

conteúdo específicos como no YouTube. Mas, apesar disso, alguns usuários como professores, 

optam por criarem perfis educacionais para compartilhar com os alunos vídeos e imagens 
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relacionados a diversas disciplinas. É interessante que vários estudantes do ensino médio ou 

universitários criam perfis voltados a compartilhar resumos, mapas mentais e vídeos curtos 

sobre diversas áreas do conhecimento promovendo interação e aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dos recursos do Instagram que vem se popularizando é o IGTV, que, semelhante ao 

YouTube possibilita ao usuário compartilhar vídeos de mais de trinta minutos, proporcionando 

aos produtores de conteúdo como professores compartilhar videoaulas. Porém, diferente do 

YouTube os vídeos não geram receita, mas ainda assim para fins, são os educadores os 

responsáveis por disponibilizar conteúdos educacionais neste aplicativo. 

Assim como o Canal Biolodúvidas no YouTube, também criei um perfil no Instagram 

onde pudesse compartilhar diversas dicas dos assuntos relacionados a biologia. Hoje a página 

conta com mais de cento e vinte mil seguidores e o nível de interação entre eles é surpreendente. 

Além dos alunos, diversos são os professores que seguem a página e relatam que indicam para 

seus alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O perfil tem como foco, compartilhar dicas de biologia de uma forma direta e por vezes 

humoradas. Ademais, a página também realiza enquetes que também é uma modalidade 

ofertada pelo Instagram, teste de biologia e compartilha os vídeos publicados no canal. Assim 
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como o YouTube, também utilizo o Instagram como ferramenta de apoio para as aulas 

ministradas em sala. No próximo capítulo explicarei como faço essa implementação e quais os 

limites e possibilidades.   

O Facebook que é a segunda rede social mais popular do Brasil permite que os seus 

usuários compartilhem fotos e vídeos em seus perfis. Essa rede social possui um diferencial 

muito interessante, que é a possibilidade de criar grupos sobre temáticas específicas sendo 

possível que um professor crie grupos online das salas onde o mesmo ministra suas aulas e, 

portanto, disponibilize materiais e links. Também é possível promover debates sobre assuntos 

referentes ao que foi explicado em classe. A imagem abaixo é de um grupo criado por mim em 

2016 para compartilhar aulas e materiais para uma turma de terceiro ano.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Outro benefício atrativo do Facebook é a possibilidade de criar páginas sobre diversos 

contextos. O canal Biolodúvidas também possui uma página oficial no Facebook e igualmente 

como no Instagram há a é produção de conteúdos ligados a biologia. Hoje a página 

Biolodúvidas do canal possui aproximadamente mais de vinte mil seguidores. Todos esses 

números que venho citando é para enfatizar o alcance que essas redes sociais detêm e o quanto 

existem pessoas interessadas no assunto.  

 

 

 

 

Conheça o canal Biolodúvidas acessando: 

https://www.facebook.com/bioloduvidas/?ref=bookmarks 

 

Todas essas redes sociais citadas até aqui são na maioria das vezes, visualizadas pelos 

alunos através de aparelhos celulares o que significa uma aprendizagem com mobilidade ou 

Mobile Learning. Para pesquisadores como Barbosa et al. (2010) a Mobile Learning ou m-
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learning é todo tipo de aprendizagem que ocorre com apoio de aplicativos, envolvendo 

mobilidade de sujeitos humanos que podem estar física ou geograficamente longe um do outro 

e longe de espaços físicos formais, como salas de aula, salas de treinamento / graduação / 

qualificação ou locais de trabalho. 

Dentre vários aplicativos que podem ser utilizados para Mobile Learning, o aplicativo 

WhatsApp por mostrar-se uma ferramenta bem interessante, gratuita e de fácil manipulação. 

Esse aplicativo possibilita enviar mensagens com imagens, vídeos e áudio, compartilhar sua 

localização e fazer backup do conteúdo postado nos grupos. Está disponível para iPhone, 

BlackBerry, Android, Windows Phone, Nokia e Sim, cujo funcionamento depende do acesso à 

internet (OLIVEIRA et al., 2014). 

Assim como o Facebook, o WhatsApp permite a criação de grupos onde é possível 

conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, compartilhar vídeos e links. Esse aplicativo 

concede excelentes experiências em educação, como por exemplo, a criação de grupos de 

estudos ou até mesmo o grupo da classe. Por diversas vezes, já utilizei de aplicativos, tanto 

fazendo parte dos grupos que me adicionaram ou eu mesmo criando o grupo da sala voltado 

para a disciplina de biologia, contribuindo para aprendizagem dos meus alunos de forma mais 

prática e atrativa. 

 

   

 

 

 

 

 

YouTube, Instagram, Facebook e WhatsApp são sem sombra de dúvidas, as redes 

sociais mais conhecidas entre professores e alunos. No entanto, como citado, os objetivos delas 

não são exclusivamente educacionais, mas também o de aumentar a interação entre as pessoas 

e por permitir isso, elas podem ser utilizadas na aplicação de diversas metodologias.  

Além destes recursos detalhados no decorrer deste livro, venho tendo a experiência de 

utilizar outros sites que também podem servir para tornar a aprendizagem mais ativa. Um desses 

aplicativos é o Kahoot, uma plataforma de ensino gratuita que funciona como um game show. 

A utilização dos jogos em educação, também chamada de gamificação, é uma alternativa que 

pode melhorar a motivação e o aprendizado dos alunos em condições formais e informais.  



111 
 

A gamificação é uma integração entre elementos de jogos, majoritariamente virtuais e 

conteúdos educacionais. Ela surge em resposta aos modelos de aulas tradicionais que muitas 

vezes, leva ao desinteresse dos alunos. Mas é obvio, devem-se avaliar quais são os jogos que 

podem ser usados no aprendizado escolar e se as instituições e seus respectivos professores 

estão preparados para esse novo método de ensino.  

No caso, pela a experiência que tive com jogos em educação, o Kahoot foi o que atendeu 

as minhas expectativas. O Kahoot é muito fácil de ser utilizado e cabe ao professor apenas criar 

um cadastro para elaboração das questões e em seguida compartilhar o link e o pim do jogo 

com a turma, que é o código que permite o acesso e início do mesmo. Os professores criam 

questionários de múltiplas escolhas (podendo ter de duas a quatro opções) e os alunos 

participam online, cada um com seu dispositivo (computador, tablet ou celular). 

O gameshow pode ser feito em equipe ou individual. As perguntas são projetadas no 

Datashow e no monitor dos alunos são mostrados apenas os botões das respostas. O professor 

pode programar o tempo de resposta para cada pergunta. Isso faz com que os alunos precisem 

raciocinar rápido. A pontuação é atribuída por reposta correta e velocidade da resolução. Além 

disso, o kahoot oferece no fim de cada pergunta um ranking geral mostrando a colocação de 

cada participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para se cadastrar no Kahoot acesse: https://kahoot.com 

 

Outra opção muito interessante que pode auxiliar o trabalho do professor e que serve 

como uma extensão da sala de aula é o Google Classroom que é um mecanismo do Google 

Apps. O Google Classroom funciona como uma sala de aula online. O professor adiciona os 

seus alunos através de seus e-mails e no mesmo pode disponibilizar materiais, videoaulas, 

https://kahoot.com/
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elaborar debates, aplicar atividades, retirar dúvidas. São diversas as utilidades que este site pode 

trazer. Mas claro, os objetivos de sua utilização devem estar bem claros.  

 

 

 

Para se cadastrar no Google Classrom acesse: https://classroom.google.com 

 

Através de todos esses recursos online venho vivenciando experiências agradáveis no 

desenvolvimento das minhas aulas. No próximo capítulo detalharei como uso esses recursos na 

implementação das metodologias ativas, especificamente em modelos de ensino híbrido 

sustentados. Ou seja, modelo caracterizado pela mesclagem de metodologias tradicionais com 

metodologias que usam tecnologia.  
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APÊNDICE D – FASCÍCULO IV: ENSINO HÍBRIDO E AS NOVAS FORMAS DE 

ENSINAR 

 

Desde o ano 2000, ouço falar que o futuro chegou. Sempre esse tal futuro que tantos 

falam é na verdade algo ligado a tecnologia. Lembro que quando cursava o ensino médio, 

existia o laboratório de vídeo. Era uma sala de aula comum, mas com um elemento a mais que 

naquele momento quase ninguém tinha acesso, um vídeo cassete. Este aparelho permitia assistir 

vídeos através de uma fita cassete. O professor que queria inovar na sua aula levava a turma 

para este ambiente onde era possível para os alunos desfrutar de um ensino inovador. Certa vez, 

fomos assistir a um documentário sobre a segunda guerra mundial, Nossa! Realmente, foi 

inesquecível!  

A sala era extremamente “quente” e a minha turma constituída com mais de quarenta 

alunos. E detalhe, todos em silêncio. Até porque, não poderíamos sequer piscar os olhos ou 

ficar de conversinhas. Estávamos em um momento único e especial, onde talvez demorássemos 

muito tempo para retornar aquele local. No fim, o professor solicitava um relatório do que 

tínhamos visto. Estas aulas foram muito significantes para mim e por isso resolvi compartilhá-

las aqui como forma de entendermos que apesar de ficarmos mais velhos, existem aulas que 

nos marcam até a eternidade, pois se tornaram especiais. Assim como aconteceu comigo, 

também pode ter acontecido com você. Eu fiz parte da geração Y, uma época marcada pelo 

avanço da tecnologia. As crianças da geração Y cresceram com acesso ao que muitos dos seus 

pais não tiveram a exemplo de TV a cabo, videogames e computadores. 

No entanto, até mesmo na condição de aluno, estes recursos não eram utilizados 

corretamente. E isso é causado por vários motivos, mas o principal era que o professor não 

sabia utilizar de forma mais específica dispositivos como computadores e projetores. Em 2011 

quando estava na graduação em Ciências Biológicas, a utilização de projetores do tipo 

Datashow já eram objetos muito populares. Entretanto, alguns professores só sabiam utilizar o 

projetor de transparência e, ainda assim, as aulas com uso destes equipamentos já eram, deveras, 

diferenciadas.  

Os anos foram passando e cada vez mais o uso das tecnologias foram aumentando e o 

jovem não é mais classificado como da geração Y e sim geração Z. A geração z é marcada pelo 

acesso à internet e enorme velocidade das informações globais. Smartfones, tablets e 

computadores são ferramentas digitais tão comuns entre os jovens que a maioria deles possui, 

pelo menos, algum dos citados. O interessante é que acompanhei de perto essa transição, 

principalmente, no campo educacional.  
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Toda essa introdução é fundamental para entendermos que não foi do acaso que os 

recursos tecnológicos foram e são introduzidos em metodologias educacionais. Eu poderia citar 

dezenas de aulas que já tive onde foi utilizado algum tipo de tecnologia e a partir dela, 

compreendi melhor os assuntos que eram explicados através do professor. Mas, você deve estar 

se perguntando o que isso tem a ver com a escola. Educação e Ensino Híbrido? Afinal, o que é 

o ensino híbrido? Para responder essas perguntas é necessário que seja explicado, pelo menos 

em nível de Brasil, de onde surgiu essa necessidade de uma reformulação no processo do 

ensino. Para isso não é preciso ir muito longe, basta conhecer e analisar os resultados das 

diversas avaliações que medem justamente o nível de conhecimento e em especial, o de 

letramento científico para percebermos o quanto é grave a situação do Brasil no contexto 

educacional.  

Por exemplo, segundo relatórios emitidos pela Organização de Cooperação para o 

Desenvolvimento Econômico – OCDE e informados pelo Programme for International Student 

Assessment – PISA, os estudantes brasileiros possuem um baixo índice de alfabetização 

científica e diversos são os fatores que contribuem para esse resultado (INEP, 2015). Outro 

exemplo foi quando em 2014, o Instituto Abramundo mediu o Letramento Científico da 

população brasileira e expôs os resultados no documento intitulado “Letramento Científico: um 

Indicador para o Brasil” onde descreveu com detalhes o quão baixo é o nível de conhecimento 

científico do grupo dos brasileiros avaliados.  

Todos os trabalhos que li de abordagem ao assunto sempre apontam a mesma causa para 

resultados tão alarmantes. Schiehl e Gasparini (2017) afirmam que o processo educacional 

ainda preso a metodologias tradicionais, não atendem sozinhos às necessidades dos estudantes 

do século XXI. Portanto, retomamos as ideias expostas no primeiro capítulo quando mencionei 

a importância de metodologias ativas para a superação de um modelo tradicional que não 

garante, ou nunca garantiu a realização da aprendizagem. A metodologia ativa também não 

garante, mas hoje ela é o caminho mais promissor para o desenvolvimento das habilidades e 

competências que podem levar a aprendizagem.  

Mas, apesar das possibilidades que a metodologia ativa pode trazer, um estudo recente 

do Instituto McKinsey, intitulado “Fatores que mais influenciam o sucesso escolar na América 

Latina”, nos mostra que, ao menos por enquanto, os alunos tendem a performar melhor quando 

participam de uma mescla entre instrução orientada pelo professor e investigação autônoma. 

Esse estudo se configura como muito interessante, uma vez vislumbra as aulas 

expositivas, as quais, para mim, são aulas tradicionais, possuem importância e precisam ser 

mescladas com outras formas de ensinar e aprender. O ensino híbrido parte deste viés, onde são 
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utilizadas as potencialidades das tecnologias para implementar práticas de ensino que 

conseguem fazer com que os jovens aprendam de forma mais dinâmica, conectada e atualizada.  

É importante dizer que essa forma de ensinar não surge para anular as estratégias 

metodológicas que já existem. Pelo contrário, ela aparece como modo para contribuir e 

proporcionar eficiência no aprendizado ainda maior. Bacich, defensora e pesquisadora do 

ensino híbrido dizem que: 

  

O ensino híbrido busca, por meio dos diferentes usos das tecnologias digitais e do 

espaço escolar, personalizar - tornar pessoal, o processo de ensino-aprendizagem 

dentro do contexto escolar. O principal diferencial desse modelo é quebrar com o 

paradigma da aula de um para muitos e buscar suprir as diferentes necessidades no 

processo de aprendizagem de cada aluno envolvido (BACICH, 2016). 

 

Existem várias formas de hibridizar a educação, mas foi o Clayton Christensen Institute 

em 2013 que descreveu pela primeira vez os tipos básicos dessa inovação. Esse método foi 

classificado como algo sustentado e disruptivo. De uma maneira bem simples, no modelo 

sustentada o aluno tem contato com uma sala de aula tradicional. Nos modelos disruptivos, a 

sala de aula tradicional é substituída por espaços informais, acresça-se, em ambos o aluno tem 

contato com o professor. 

Enfatizo que o ensino híbrido tenta oferecer o melhor dos mundos, otimizando ao 

máximo o que cada um dos ambientes e momentos tem para oferecer. Isso ocorre por permitir 

a personalização da forma de lecionar. Bacich diz que personalizar; “não significa apenas 

centralizar o aluno no processo de aprendizagem, fazer com que eles aprendam por conta 

própria quando e como quiserem.” A personalização que o ensino híbrido sugere é perceber as 

necessidades individuais de cada aluno e a partir disso utilizar a tecnologia para flexibilizar a 

abordagem educacional, permitindo que o aluno aprenda em qualquer hora, qualquer lugar e 

em qualquer ritmo. Após várias leituras e diversas experiências existentes, hoje sou um defensor 

dos modelos de ensino híbridos sustentados. 

Vários educadores têm dúvidas sobre como aplicar este modelo de ensino, assim é 

importante esclarecer que é necessário elaborar inicialmente um plano estratégico de 

infraestrutura educacional. O plano envolve que tipo de tecnologia o professor irá escolher, qual 

cronograma vai seguir e que tipo de avaliações irá elaborar. Como se trata de um sistema de 

aprendizado personalizado é preciso reestruturar todo o conteúdo de forma coesa e linear e o 

professor deve escolher a plataforma digital mais adequada para sua escola (PONTES, 2017). 

Ensino Híbrido é categorizado pelo Blended Learning Universe como os Sustentados 

que são conhecidos como: Rotação por Estação, Laboratório Rotacional, Rotação Individual, 
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Sala de Aula Invertida; e os Disruptivos que são os modelos Flex, A La Carte e Virtual 

Enriquecido. É importante destacar que a ideia de montar estações no ensino híbrido é para que 

os alunos experimentem diferentes estilos de aprendizado para um mesmo conteúdo 

(BLENDED LEARNING UNIVERSE, 2019). A Blended Learning Universe descreve esses 

modelos da seguinte forma: 

 

No modelo Rotação por Estação os alunos são organizados em grupos e são orientados 

a realizarem tarefas diferentes. Podem ser realizadas atividades escritas, leituras, entre 

outras. Os grupos podem estar envolvidos em estações on-line independendo do 

acompanhamento direto do professor. O modelo Laboratório Rotacional utiliza o 

laboratório de informática, onde os alunos alteram sua utilização em horários fixos, 

assim existem momentos que existe uma estação em classe com o professor e outro 

no laboratório. Na Rotação Individual os alunos têm roteiros programados por ele 

mesmo ou pelo professor. Os alunos rotacionam pelas estações sozinhos. No modelo 

de Sala de Aula Invertida os estudantes estudam através de aulas on-line em sua casa 

e em sala os professores têm a oportunidade de lecionar aulas práticas e orientar 

projetos (BLENDED LEARNING UNIVERSE, 2019, n.p). 

 

 

Segundo Atta, Pereira e Nascimento (2017) no modelo Flex o ensino ocorre 

principalmente no ambiente on-line, mas com atividades direcionadas para atividades off-line. 

No modelo A La Carte os discentes participam de cursos inteiramente on-line, podendo ocorrer 

em unidades físicas ou fora delas. Por fim, no ensino Virtual Enriquecido o aluno tem a 

obrigatoriedade de ir à escola; no entanto, concluem atividades em ambientes on-line.  Dentre 

essas estratégias Yamamoto (2016) afirma que a Sala de Aula Invertida é um dos métodos mais 

utilizados por professores em universidades dentro e fora do Brasil e que várias escolas estão 

se adaptando a esse tipo de metodologia. Recentemente venho tendo excelentes experiências 

através da utilização da sala de aula invertida. No próximo módulo, irei detalhar algumas destas 

experiências.   
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APÊNDICE E – FASCÍCULO V: ENSINO DE BIOLOGIA PARA UMA GERAÇÃO 

CONECTADA 

 

Como já esclarecido anteriormente, tornar o processo de ensino e aprendizagem híbrido 

se configura em uma mistura de metodologias que são utilizadas atualmente como novas 

estratégias e que proporcionam o uso de diversos recursos tecnológicos. O que defendo não é 

abrir mão ou menosprezar aulas expositivas ou ainda retirar a função do professor. Quando se 

conhece as potencialidades das TDIC, o professor pode criar ambientes que até então eram 

considerados utópicos. Entretanto, é importante ser destacado que nem só a TDIC ou só as aulas 

tradicionais garantem que a realização da aprendizagem. Ambas quando bem utilizadas e 

mescladas podem contribuir significativamente para a potencialização do processo de 

aprendizagem.  

Uma vez que já mencionei as principais TDIC que fazem parte do meu conhecimento e 

que pratico em minhas aulas, compartilharei neste capítulo algumas das minhas experiências 

com elas. Não pretendo fazer com que isso seja a “receita” de um bolo ou um protocolo a ser 

seguido, visto que existem diversos tipos de realidades diferentes quando se trata da escola e, 

consequentemente, na sala de aula. Portanto, viso mostrar as alternativas que podem tornar a 

aprendizagem mais ativa e significativa.  

Das várias metodologias hibridas que existem, os modelos Sala de Aula Invertida, 

Laboratório Rotacional e Rotação por Estações são as mais aplicadas em minha prática docente. 

Todos esses modelos tornam a aprendizagem ativa por promover a autonomia do aluno no 

processo e a aprendizagem. A Sala de Aula Invertida, ou Flipped Classroom, envolve dois 

momentos específicos no qual, no primeiro há a interação em sala de aula e no segundo, as 

atividades extra sala de aula através do uso das tecnologias digitais, principalmente videoaulas. 

São diversas as vantagens do uso da Sala de Aula Invertida, uma delas é relacionado ao que os 

alunos estudam de acordo com seu próprio ritmo.  

Uma vez que os alunos fazem a "lição de casa" em sala de aula, proporciona aos 

professores uma melhor visão sobre as dificuldades dos alunos e estilos de aprendizagem. Outro 

ponto positivo é a de personalizar a aprendizagem e fornecer aos alunos subsídios para o 

aprofundamento do que está sendo estudado, assim, o tempo de aula pode ser usado de forma 

mais eficaz e criativa. Através do uso do canal Biolodúvidas e do aplicativo WhatsApp, apliquei 

o modelo de Sala de Aula Invertida inúmeras vezes. 

Um exemplo que posso mencionar foi quando criei em 2019 um grupo no WhatsApp 

para cada um dos três terceiros anos que lecionava. Nestes grupos, eu compartilhava as aulas 
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de biologia referente ao assunto que cada turma estava estudando. É importante destacar que a 

aplicação específica desta metodologia integrou uma pesquisa feita por mim denominada: 

“Avaliação da percepção dos alunos de Ensino Médio sobre a utilização do canal Biolodúvidas 

do YouTube do aplicativo WhatsApp no estudo de bioquímica”. 

Quando realizei esse estudo, desejava compreender como os alunos estudam utilizando 

TDIC, quais as redes sociais mais acessadas e se as aulas do canal Biolodúvidas que foram 

compartilhadas no grupo do WhatsApp contribuiriam para a sua aprendizagem.  De forma geral, 

grande parte dos alunos participaram do grupo do WhatsApp e através de entrevista com grupo 

focal, a maioria relatou ter assistido a videoaula bem como terem gostado da forma como as 

aulas aconteceram em classe. Então, detalharei o que fiz em sala onde na ocasião os alunos (a 

grande maioria), já tinha assistido a videoaula teórica a respeito do conteúdo.  

Como o assunto era bioquímica, na aula referente aos carboidratos e lipídios, apresentei 

aos alunos dois vídeos cujos em um deles havia a sintetização de problemas ligados a saúde 

alimentar e no outro o conjunto de detalhes abordando o transporte das gorduras no sangue. No 

vídeo sobre saúde, o doutor Drauzio Varella explicava as causas, sintomas e tratamentos para 

os diversos tipos de diabetes e quais os principais fatores que promovem a obesidade e 

aterosclerose. Após o término do vídeo, iniciou-se uma discussão sobre diabetes e obesidade, 

sendo os alunos instigados a falarem a respeito dos conceitos e classificação dos carboidratos e 

lipídios. 

Durante esta discussão foi possível elaborar conteúdos com bastante intensidade 

causando uma elevação no letramento científico dos alunos. Por exemplo, alguns termos falados 

pelo médico Drauzio Varella no vídeo como: LDL, HDL, aterosclerose e insulina foram 

detalhados a partir de anotações no quadro. A partir do vídeo sobre transporte e produção de 

lipídios foi possível explicar para a turma como as gorduras são metabolizadas.  

É importante que vocês focalizem em dois pontos principais: O primeiro é que eu já 

tinha visto os vídeos com antecedência e, portanto, sabia a abordagem e a investigação que iria 

fazer. Os vídeos não foram usados como curiosidade, entretenimento ou ainda como 

culminância das videoaulas assistidas extraclasse. Foram usados a partir de objetivos pré-

estabelecidos. Além disso, foi possível na mesma aula solucionar junto aos alunos algumas 

questões do capítulo referente às videoaulas e explicações desempenhadas em classe. Tudo isso 

só foi possível graças ao uso da tecnologia.  

Outra vez que obtive excelentes resultados através da aplicação da Sala de Aula 

Invertida foi quando no fim de uma aula expositiva, em turma de segundo ano, sobre 

classificação vegetal, anotei no quadro o link de uma aula do canal Biolodúvidas sobre 
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fisiologia das plantas angiospermas. Orientei que os meus educandos assistissem a videoaula 

em casa e fizessem um resumo dela, pois, na próxima aula seria realizada uma atividade prática.  

O curioso é que deixei meus alunos na expectativa de como seria a atividade prática. Na 

semana seguinte, levei os alunos a um local na própria escola e expliquei que a atividade que 

eles executariam, seria produzir mudas de plantas a partir de 

estaquia. Nesta imagem, as alunas estão produzindo mudas 

com partes de caules de vegetais existentes no próprio espaço 

escolar. No mesmo dia, o laboratório de informática estava 

disponível para que os estudantes pudessem pesquisar técnicas 

de estaquia bem como o nome das plantas existentes na escola.  

Nesta outra imagem, alguns discentes estão colocando 

mudas nas grades laterais da escola. Tanto as sementes quanto 

as garrafas pets foram levadas 

por mim para o desenvolvimento da aula. Ao passo em que os 

alunos realizavam as atividades também eram explicados e 

contextualizados inúmeros conceitos e conteúdos, a exemplo de:  

Os tipos de sementes e caules que existem; as funções dos órgãos 

vegetais; quais vegetais fazem parte do ambiente que a escola está 

inserida. Durante essa intervenção, era possível perceber que os 

alunos haviam 

assistido a aula como 

recomendei. Alguns inclusive trouxeram dúvidas ou 

buscavam uma explicação mais detalhada. Como no 

primeiro exemplo, utilizei a tecnologia para que 

fosse possível elucidar melhor o assunto. Neste 

outro exemplo de aplicação da Sala de Aula 

Invertida, os alunos elaboraram experimentos sobre 

fotossíntese e respiração celular como forma de 

conclusão da explicação teórica do assunto. Através da internet, os alunos pesquisaram e 

apresentaram em classe os seus experimentos.  

 

Mediante a sala de aula invertida, também foi possível desenvolver um trabalho junto 

com a comunidade do entorno da escola. Os alunos que já haviam assistido às aulas expositivas 

em classe ficaram responsáveis por pesquisar por intermédio da internet, dinâmicas sobre 
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fisiologia humana que pudessem ser realizadas com o público infantil. Na imagem acima, um 

grupo de alunas sob minha orientação, visitaram uma creche próxima a escola. É interessante 

destacar que todas essas atividades possuem objetivos claros e pré-estabelecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o uso do modelo da Sala de Aula invertida, consegui aplicar jogos online em 

minhas aulas. Como citado no capítulo anterior, o Kahoot é um site que possibilita ao professor 

criar um quis, espécie de questionários com perguntas que desejar. Apliquei o Kahoot em uma 

turma de terceiro ano e com antecedência disponibilizei o link das aulas em um grupo do 

WhatsApp criado por mim. 

Os alunos ficaram empolgados durante a aplicação do jogo. O assunto de biologia em 

questão era histologia animal. No final de cada pergunta, o Kahoot apresenta o total de acertos 

e de erros. Sendo possível, dessa forma, que eu fizesse explicações e aprofundamentos sobre a 

temática da questão. Além disso, o tempo de resolução pelos alunos variava de trinta a sessenta 

segundos. Abaixo segue um dos modelos de questões usado em umas das aulas que usei o 

Kahoot, bem como os alunos divididos em por duplas tentando respondê-la.  
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A Sala de Aula invertida vem me proporcionando à possibilidade de tornar a aula de 

biologia em algo significativo e que desperte o senso crítico e a autonomia dos meus alunos. 

Todavia, enfatizo que cada escola possui públicos e realidades diferentes. Portanto, adaptações 

podem e devem ser feitas para aperfeiçoar ainda melhor esse momento, caso algum professor 

deseje replicá-lo. 

Além da Sala de Aula Invertida outro modelo que também venho utilizando 

constantemente é a Rotação Laboratorial. Neste tipo de metodologia, a turma é dividida em 

duas equipes e cada uma rotacionará por duas estações durante a aula. Uma das estações é a 

sala de aula e a outra deverá ser o laboratório ciências ou o de informática. Dependendo dos 

objetivos do professor, a biblioteca ou outro espaço da escola pode substituir os laboratórios. 

Independentemente de onde seja as estações, uma delas deverá ter acesso a alguma TDIC para 

ser de fato caracterizada como Rotação Laboratorial.  

Por exemplo, certa vez quando apliquei essa metodologia reservei com antecedência o 

laboratório de ciências e o aparelho projetor (Datashow). Elaborei um planejamento pelo qual 

os alunos fariam em cada uma das estações. Especificamente neste exemplo, uma estação foi a 

própria sala de aula e a outra o laboratório. Decidi que na estação sala de aula, os alunos 

assistiriam a uma videoaula do meu canal relacionado ao assunto que estávamos trabalhando, 

no caso, organelas citoplasmáticas, e na estação do laboratório os alunos teriam uma aula prática 

de visualização e caracterização das células ao microscópio.  

Só foi possível que os alunos rotacionassem nas duas estações, porque na ocasião as 

duas aulas de biologia eram germinadas.  Ou seja, durante cinquenta minutos o aluno esteve na 

estação sala de aula assistindo a videoaula e em seguida, resolvendo uma atividade do livro 

previamente escolhida por mim e durante os outros cinquenta minutos ele esteve no laboratório 

realizando a aula prática. Cabe destacar que os alunos monitores, isto é, pessoas que auxiliam 

no processo da aula, foram fundamentais para possibilitar a organização das estações.  
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A turma consistia em quarenta e quatro pessoas, o que me fez dividi-la em cada uma 

das estações um total de vinte dois alunos. Com isso, a execução da aula prática no laboratório 

obteve uma forma mais otimizada. Com o uso de cinco microscópios foi concebível que todos 

conseguissem elaborar as observações e caracterizações. Além disso, houve toda uma 

explicação sobre estruturas e funções celulares durante a execução da aula prática. Na imagem 

abaixo eu explico para as alunas como focar uma lâmina no microscópio. Enfatizo que toda a 

turma passou pelas duas estações durante as duas aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No modelo Rotação por Estação a própria sala de aula é o espaço onde as estações 

acontecem. Assim como na rotação laboratorial uma das estações deve ter acesso a alguma 

TDIC. Quando aplico esta metodologia, elaboro estudos dirigidos. A turma é dividida em mais 

de uma equipe e cada uma delas rotaciona por estações na própria classe. Um exemplo que 

posso citar concerne em quando dividi a sala de aula em três estações. O assunto de biologia da 

ocasião era botânica e a turma era constituída em 40 alunos. Para a aplicação desta metodologia, 

o tamanho físico da classe foi fundamental para que a turma pudesse ser dividida em duas 

equipes de quatorze alunos e outra de doze.  O tempo que cada equipe passou por cada uma das 

estações consistiu em vinte e cinco minutos.  

Na primeira estação, com auxílio da lousa e pincel, expliquei as principais 

características das gimnospermas e angiospermas.  Na estação dois, os alunos assistiram através 

de um notebook animações sobre como as gimnospermas e angiospermas se reproduzem. Já na 

estação três, o grupo elaborou leituras de matéria sobre o sucesso adaptativo das gimnospermas 

e das angiospermas. Nesta aula foi possível abordar o assunto através de três vertentes. Todos 

as metodologias citadas se classificam como híbridas por utilizar TDIC.  
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APÊNDICE F – FASCÍCULO VI: COMO CRIAR UM CANAL NO YOUTUBE E 

CRESCER NA PLATAFORMA 

 

O YouTube é o maior site de streaming de vídeos do mundo, com mais de 800 milhões 

de visitantes mensalmente e foi através dele que consegui otimizar meu tempo em sala de aula, 

usufruindo de diversos vídeos existentes na plataforma e em especial as videoaulas do canal 

Biolodúvidas. São vários professores que desejam criar seu próprio canal, mas em meio a tanta 

informação disponível na web, alguns sentem dificuldade de encontrar informações objetivas e 

confiáveis. 

Então, para quem tem o desejo de criar seu canal no YouTube basta seguir as seguintes etapas: 

1. Criar um e-mail na conta Google (gmail) através do site  

https://gmail.com. Basta preencher os dados e em poucos minutos sua conta está criada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Acesse o 

site www.youtube.com e faça o login com sua conta do Google, clicando no canto superior 

direito no botão "Fazer Login". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após clicar em fazer login, digite na caixa aberta o e-mail e senha do gmail.  
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Após concluir a etapa anterior, você será redirecionado a uma página onde vários vídeos 

serão sugeridos para que você assista. Visto que seu objetivo é criar seu próprio canal, clique 

no botão “prosseguir” e em seguida no botão “carregar”, no canto superior direito de sua tela. 

Feito isso, uma janela será aberta no centro para que você comece o processo de configuração 

do seu canal. 

 

 

 

O procedimento é bastante simples e você necessita informar apenas alguns dados pessoais. Por 

fim, você será direcionado (a) a uma página onde poderá enviar seu primeiro vídeo. Nela você 

encontrará pequenas ferramentas online para utilizar em seu vídeo como "Captura de webcam", 

"Apresentação de slides de fotos", entre outras. No rodapé da página, você encontrará algumas 

dicas da equipe do YouTube para você utilizar o site da melhor maneira possível.  
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A partir de agora você também poderá ter acesso ao estúdio da criação.   Para acessá-lo, 

clique no ícone de seu perfil no canto superior direito da tela. Acesse o botão "Estúdio de 

criação". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste menu você terá acesso a uma gama de informações, a exemplo das estatísticas do 

canal e seus respectivos comentários. O YouTube funciona também a base de parceria. Ou seja, 

o usuário que esteja gerando conteúdo para plataforma poderá solicitar a parceria e caso seja 

aceita, seus vídeos serão monetizados, gerando, portanto, receita para o YouTuber em questão. 

Atualmente existe um sistema de regras para que seja possível ter uma parceria com o YouTube. 

Caso deseje que seus vídeos obtenham essa parceria, ele necessita preencher os seguintes 

requisitos:  

1. O canal precisa ter pelo menos 1.000 inscritos; 

2. Atingir 4.000 horas de tempo de exibição nos últimos 12 meses; 

3. Tendo essas duas primeiras regras básicas, você pode entrar com o pedido para inscrever seu 

canal no método de monetização; 
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4. Leia (de verdade) e concorde com os termos do Programa de parcerias do YouTube. É 

importante ler os termos, porque neles existem informações muitos importantes como 

pagamentos de Receitas de Anúncios, Receitas de Assinaturas, Requisitam de Conta de 

Pagamento, Prazos de Pagamento, Limitações e Tributos e Rescisão. Por isso, leia com muita 

atenção; 

5. Se inscrever no Google AdSense para gerar receita com seus vídeos e receber pagamentos. 

Vale ressaltar que é necessário somar 100 dólares para poder receber seus pagamentos; 

6. Configure as preferências de geração de receita, isto é, selecione os tipos de anúncios que 

você quer incluir nos seus vídeos; 

 

 

 

 

 

 

 

Para cadastra sua conta do YouTube no Google Adsense acesse: 

https://www.google.com/adsense/login2?hl=pt_PT 

 

 

 

Depois de seguir todos esses passos, o YouTube vai analisar se o seu canal cumpre as 

políticas do Programa de parcerias, os termos de Serviço, as políticas de spam e as diretrizes da 

comunidade. É importante alertar que o site possui atualizações constantes e o criador de 

conteúdo deve permanecer atento a elas.  

Existem canais no YouTube que tem como foco apresentar aos criadores dos conteúdos, 

as principais atualizações do site bem como estratégias de crescimento na plataforma. Um deles 

é o “Escola para Youtuber” que segundo a descrição do próprio canal; “É um produtor de 

conteúdo educativo com o objetivo de desbravar o mundo Youtuber e ensinar criadores de 

conteúdos a utilizar a plataforma e acreditar em seus projetos.” O canal foi criado pelo o 

youtuber Caique Pereira e conta com dezenas de vídeos que com certeza ajudam muitos que 

desejam crescer no YouTube.  
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APÊNDICE G – INSTRUMENTAL DE PESQUISA DE OPINIÃO DE CADA MÓDULO 
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APÊNDICE H – TELAS DE ABERTURA DE CADA MÓDULO 
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APÊNDICE I – LINK DAS AULAS MINISTRADAS NO CURSO 

 

 

AULA PAUTAS DA AULA LINK QR CODE 

 Aula de apresentação do 

curso. Na aula foi 

explicado os conceitos 

de letramento científico 

e alfabetização 

científica. 

https://youtu.be/omkDcFrQP3I  

 1. O que são 

metodologias ativas?  

2. Tipos de 

metodologias ativas  

3. Possibilidades e 

limitações das 

metodologias ativas  

4. Aprendizagem 

baseada em problema e 

equipe  

5. Juri Simulado 6. 

Ensino Híbrido 

https://youtu.be/vwOsRj8Vx9c  

 1.O que é uma 

sequência didática?  

2. Como construir e 

aplicar uma sequência 

didática 

https://youtu.be/cI3jvhaMRBk  

 1. O que são TDIC? 

2. Quais as TDIC que 

podem ser usadas em 

educação 

3. WhatsApp 

4. Instagram 

5. Facebook 

6. Sites e plataformas 

7. Kahoot 

8. Aplicativos do 

Google 

9. YouTube 

https://youtu.be/0LHA5hnWacU  

 1. O que é o ensino 

híbrido?  

2. Tipos de ensino 

híbrido 

https://youtu.be/R5YIGpsqE4c  



133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Sala de aula invertida 

2. Rotação laboratorial 

3. Rotação por estação 

https://youtu.be/a8zpnjlB5-o  

 1. Como o YouTube 

funciona  

2. As principais regras 

do YouTube  

3. Como criar um canal 

4. Principais 

configuração de upload 

5. Como criar Tumblr 

para seus vídeos 

https://youtu.be/ThZ77v4vmD0  

 1. A importância do 

professor pesquisador 2. 

Inovar na educação vale 

a pena 

https://youtu.be/N6mX3zgcAtA  


