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RESUMO 

 

 

O presente trabalho buscou analisar o potencial da Rede Social Pinterest para auxiliar o 

processo de ensino-aprendizagem de Ciências Biológicas, especificamente de Zoologia, no 

ensino superior. Trabalhou-se com a turma do 6º período de Licenciatura em Ciências 

Biológicas da Universidade de Pernambuco, Campus Garanhuns. Trata-se de uma pesquisa de 

abordagem quanti-qualitativa, que abordou como passo inicial a pesquisa bibliográfica para 

conhecimento do potencial pedagógico das redes sociais da internet, bem como do Pinterest. 

Em seguida foi realizada uma pesquisa em campo, descritiva, utilizando nesse sentido, para a 

coleta de dados, um questionário a fim de analisar a percepção dos alunos e da professora, 

após utilizarem do ambiente colaborativo construído no Pinterest para o ensino de Zoologia. 

Os resultados revelaram a importância de combinar imagens, palavras, vídeos e outros meios 

a fim aprimorar o processo de ensino-aprendizagem em Zoologia. Apontou nesse sentido, a 

viabilidade de adoção da rede social Pinterest como espaço complementar para auxiliar o 

processo de ensino-aprendizagem de Zoologia. Dessa forma, o Pinterest pode ser considerado 

como ambiente colaborativo e interativo o qual pode favorecer as conexões entre aluno-aluno 

e aluno-professor para além da sala de aula, além de facilitar o compartilhamento, busca e 

organização de imagens/fotos em painéis, oferecendo assim, suporte à forte necessidade de 

imagens no ensino de Zoologia.  

 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem, imagens, Pinterest, Zoologia.  

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The present study aimed to examine the potential of the Pinterest Social Network to assist the 

teaching and learning of Biological Sciences, specifically of Zoology, in the higher education. 

A class of the 6th semester of Biological Sciences Bachelor was studied, at the University of 

Pernambuco, Garanhuns Campus. This survey has a quantitative and qualitative approach, 

which addressed the literature research as an initial step to the knowledge of the pedagogical 

potential of social networks in the internet, as the Pinterest. Posteriorly, a descriptive field 

research was performed, using for data collection a questionnaire to analyze the perceptions 

of the students and the teacher, after the collaborative environment on Pinterest for teaching 

zoology was used. The results revealed the importance of combining images, words, videos 

and other media to enhance the process of teaching and learning in Zoology. The study 

pointed in this direction the feasibility of adopting the Pinterest social network as a 

complementary space to assist the teaching and learning of Zoology. Thus, Pinterest can be 

considered as a collaborative and interactive environment which may facilitate the 

connections between student-student and student-teacher beyond the classroom, and it also 

facilitates the sharing, searching, and organizing of pictures/photos into panels, supporting the 

strong need for images in teaching Zoology. 

 

Key words: Teaching-learning, images, Pinterest, Zoology. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A sociedade vive o que se pode chamar de novo panorama comunicativo proporcionado 

pelas tecnologias de informação e comunicação, sobretudo, com aparecimento da internet. 

Vivencia-se a possibilidade de permuta de informações e experiências em tempo real de casa, 

do trabalho ou da escola, transpondo as barreiras da distância e do tempo. Zacanaro (2012, 

p.1) afirma, nesse sentido, que tais tecnologias têm papel importante nesse cenário, ao gerar 

“uma forte mudança cultural que influência a maneira de comunicar e de interagir dos 

indivíduos”. Kenski (2008) acrescenta ainda que esse novo cenário traz novas maneiras de 

estabelecer interação em rede, com permuta de informações e colaborações em uma escala 

nunca vista antes.  

A evolução da Internet para a chamada Web 2.0
1
 permitiu à sociedade migrar da 

possibilidade de apenas visualizar as informações de interesse para a possibilidade de criar, 

modificar e compartilhar informações, bem como colaborar para disposição de conteúdos, 

atribuindo ao espaço online maior dinamismo. Emergindo serviços que consistem em novos 

meios de comunicação e interação a exemplo das redes sociais, gerando mudanças 

significativas no que diz respeito à forma da sociedade estabelecer a comunicação e obter as 

informações. Corrobora com isso Okada (2011) ao afirmar que as redes sociais via Web 2.0 

estão modificando a forma como as pessoas se comunicam, obtêm e assimilam informações, 

bem como edificam o conhecimento. 

É essa atual sociedade erguida em base tecnológica, que vive nesse novo panorama 

comunicativo, que requer uma nova maneira de se estabelecer o processo de ensino-

aprendizagem, ou seja, um modo educacional distinto do tradicional, o qual se limita aos 

livros didáticos e à exposição oral dos professores. Isso, dado que segundo Goulão (2011, p. 

73) com as novas tecnologias digitais surge também “a necessidade de novas concepções do 

processo educativo, do desenvolvimento de novas estratégias de ensino - aprendizagem, de 

novas práticas mais flexíveis, em termos de tempo, espaço, conteúdos e processos”.  

Assmann (2005, p. 37) ainda firma que se vive num contexto no qual as táticas 

educacionais não podem se ancorar na aprendizagem individual, e sim numa aprendizagem 

                                                   
1
  “A Web 2.0 é a segunda geração de serviços online e caracteriza-se por potencializar as formas de 

publicação, compartilhamento e organização de informações, além de ampliar os espaços para a interação entre 

os participantes do processo” (PRIMO, 2007, p.1).  
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cooperativa na qual os envolvidos sejam coautores num contínuo processo de interação. 

Nascimento (2012, p.29) traz à tona o quanto que a educação formal pode se beneficiar ao 

utilizar das novas tecnologias da informação e comunicação, afirmando nessa direção que “a 

coprodução e a coelaboração proporcionada pelas novas tecnologias favorece um ambiente de 

troca de experiências reais, como a criação de estratégias de ensino baseada na construção 

coletiva do conhecimento”.  

Tal processo é possibilitado pelas redes sociais da Internet, ferramentas comunicacionais, 

por meio das quais, segundo Costa e Ferreira (2012, p.138) “se forma e espalha a inteligência 

coletiva, ou seja, o saber é construído de forma participativa”. Nesses espaços os usuários tem 

a possibilidade de criar, atualizar e partilhar informações e conteúdos em rede, estabelecendo 

laços segundo seus interesses. Segundo Nascimento (2012, p. 30) as redes sociais “são 

espaços / locais dentro do ciberespaço, onde pessoas e/ou empresas com interesses em comum 

se interconectam, compartilhando informações, gostos e ideias”. 

 É nesses espaços que alunos e professores têm a possibilidade de transpor os limites 

físicos da sala de aula, lidando com ambientes que ampliem a possibilidade de comunicação 

entre os envolvidos no processo de ensino - aprendizagem e favoreçam a cooperação em 

grupo e a participação ativa do aluno – a fim de que o mesmo se torne o agente produtor de 

seus conteúdos, de seus próprios elementos de interesse. Alegretti (2012, p. 56) aponta que as 

redes sociais da Internet apresentam potencial pedagógico ao permitir “a autoria partilhada, o 

protagonismo do aluno, ao criar conteúdos, da construção coletiva de significados e o 

aumento o fluxo de signos”. 

Dentre as redes sociais que têm alcançado espaço na sociedade está o Pinterest
2
, criada 

pelo empreendedor Ben Silbermann e seus sócios em 2009, e lançada em março de 2010 

(GREGO, 2012). Funcionando como um mural virtual, tendo como foco a busca e publicação 

de imagens, vídeos, figuras, etc. O diferencial da mesma consiste em, além de permitir a 

expansão das relações sociais e o apoio a uma aprendizagem colaborativa, possibilita aos 

usuários organizar, fixar, buscar e compartilhar imagens, fotos e vídeos concedendo aos 

mesmos a possibilidade de criar seus próprios “quadros temáticos virtuais”. O que concede a 

tal ferramenta um amplo potencial no processo educacional, dado que, segundo Alegretti 

(2012, p.54) as redes sociais da Internet podem ser utilizadas como “espaços de aprendizagem 

em diferentes contextos de formação, por facilitar a convergência e o compartilhamento de 

materiais de diferentes mídias”.  

                                                   
2 www.pinterest.com 
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Esse potencial pode ser direcionado, sobretudo, para auxiliar e facilitar o ensino das 

Ciências Biológicas, com ênfase em Zoologia, dado que práticas pedagógicas nessa área, 

pautadas no uso das diversas formas de imagem como ferramenta de ensino-aprendizagem, 

estimulam um aprendizado mais dinâmico e eficiente dado sua necessidade de imagens para 

compreensão dos conteúdos. A importância de tais elementos é ressaltada por Klein e Laburú 

(2009, p.2) ao afirmarem que “no âmbito do ensino, particularmente de ciências, as imagens 

desempenham um papel facilitador na explicação de conceitos e são importantes recursos para 

a comunicação das ideias científicas”. Os autores ainda acrescentam que figuras, símbolos, 

fotos e esquemas se apresentam como elementos imprescindíveis para o desenvolvimento do 

conhecimento.  

Mesmo mediante aos avanços das tecnologias informação e comunicação, o ensino das 

disciplinas, inclusive de Ciências Biológicas, ainda encontram-se em grande parte, voltado à 

exposição oral de conceitos e o uso do livro didático, com participação ainda ínfima dos 

alunos.  Nessa direção, Santos e Teran (2009, p.2) nos apontam que o ensino de Ciências 

Biológicas, com ênfase em Zoologia, ainda apresenta uma série de dificuldades e problemas 

como “o uso exclusivo do livro didático, a falta de recursos didáticos alternativos e a 

exposição oral como único recurso por parte do professor para ministrar os conteúdos de 

Zoologia em sala de aula”.  

Santos e Teran (op. cit.) ainda afirmam que o Ensino de Zoologia pode ser melhorado 

quando planejado através de estratégias metodológicas distintas das tradicionais. Cabe assim 

ao professor a busca por novas posturas diante do processo de ensino-aprendizagem, 

sobretudo no que diz respeito à reformulação das metodologias trabalhadas no ensino de 

Zoologia.  Nessa direção, Hennig (1998, p. 9) sugere que é necessário que o ensino de 

Ciências passe por uma reformulação, aprimoramento e dinamização. Emerge assim, a 

importância de recorrer ao uso das redes sociais da Web no ensino como um método simples 

que prezem pela participação ativa dos alunos. Dado que, segundo Miranda et al. (2011) as 

plataformas da Web, tais quais as redes sociais, podem auxiliar os alunos no desenvolvimento 

das suas competências, e no aumento de sua capacidade crítica e criativa.  

Mediante isso, pensa-se no uso da rede social Pinterest para construção de um espaço 

colaborativo e interativo, no qual professores e alunos têm a possibilidade de buscar, 

organizar e compartilhar conteúdos, sobretudo, no que diz respeito a imagens, elementos 

imprescindíveis no ensino de Ciências Biológicas, como em Zoologia. Utilizando-se de tal 

característica em prol de um processo educativo mais atrativo e dinâmico. 
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Logo, a pesquisa em questão, tem como foco verificar o potencial a utilização da rede 

social Pinterest como instrumento de apoio ensino da Zoologia, no campo universitário, dado 

que segundo Schlemmer (2006) se faz importância verificar, no campo das universidades, 

como as tecnologias digitais podem contribuir para aprimorar as relações entre professores e 

alunos, assim como gerar e acrescentar novas possibilidades aos processos de ensino-

aprendizagem. 

Para tal pesquisa objetivou-se contribuir para o ensino de Zoologia com o uso da Rede 

Social Pinterest, para auxiliar a mediação entre alunos-professor-mídias- conhecimento, no 

ensino superior. Para tal objetivo geral busca-se: 

 Caracterizar o potencial técnico e pedagógico das redes sociais e da plataforma Pinterest 

para educação;  

 Relacionar o potencial do Pinterest na aprendizagem de Ciências Biológicas, com 

ênfase em Zoologia;  

 Analisar o potencial da rede social Pinterest, como ferramenta complementadora do 

ensino, entre alunos e professores em Zoologia.  

Para tal pesquisa buscou organizar o estudo em alguns tópicos.  Abordando o primeiro o 

potencial técnico e pedagógico das redes sociais da internet e da plataforma Pinterest. O 

segundo tópico trata do potencial do Pinterest para a aprendizagem de Ciências Biológicas, 

com ênfase em Zoologia. O terceiro apresenta a metodologia de estudo adotada, 

fundamentada em primeiro momento na pesquisa qualitativa exploratória, e em segundo 

momento na pesquisa quanti-qualitativa descritiva.  O quarto tópico aborda os resultados da 

pesquisa, sendo último tópico as considerações finais. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 POTENCIAL TÉCNICO E PEDAGÓGICO DAS REDES SOCIAIS E DA 

PLATAFORMA PINTEREST 

 

 

2.1.1 Redes Sociais da Internet 

 

As primeiras redes sociais da Internet surgiram há pouco mais de dez anos, mais 

precisamente em 1997 com o lançamento do Sixdegrees. Ele foi o primeiro site a permitir a 

criação de um perfil virtual, uma listagem de amigos e uma exposição desses contatos, o que 

viabilizou a navegação pela rede de contatos dos demais amigos. A partir dos anos 2000 esses 

espaços online evoluem, surgindo redes sociais que passaram a permitir uma maior interação 

e colaboração entre seus participantes. As redes sociais consentiram aos usuários uma forma 

simplificada e agradável de postar e divulgar fotos, emitir mensagens, realizar comentários, 

editar o perfil, criar uma lista de contatos e comunicar-se de distintas formas e em diferentes 

tempos. (QUINTERO; PORLÁN, 2010, apud MORAIS, 2010).  

A partir de então as redes sociais da internet passaram a agregar milhares de usuários, 

segundo pesquisa realizada pela IDGNOW (2012), 98% da população mundial que utiliza a 

internet é parte constituinte de uma Rede Social, que podem ser divididas dentre as seguintes 

redes: Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest, Youtube, Orkut, Google +, Skype, Myspace, 

entre outras. Quanto à América Latina, segundo dados
3
 divulgados pelo relatório da 

comScore, companhia líder mundial em medição de audiência da internet, mais de 127 

milhões de latino-americanos com idades entre 15 anos ou mais frequentaram uma rede social 

a partir de um computador de casa ou do trabalho, em abril de 2012, com a média de 

visitantes gastando 7,5 horas em redes sociais durante o mês.  

Nesse sentido, Giglio e Souza (2013, p. 7) acrescentam que essa rápida propagação das 

redes sociais vem “rompendo o conceito de modismo e demonstrando que são ferramentas 

antigas transportadas para um cenário onde são cada vez mais comuns no cotidiano dos 

usuários”. Ainda segundo os autores esse fato pode ser evidenciado pela grande quantidade de 

                                                   
3
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/6/Latin_America_Leads_as_the_Most_Socially-

Engaged_Global_Region 

http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/6/Latin_America_Leads_as_the_Most_Socially-Engaged_Global_Region
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/6/Latin_America_Leads_as_the_Most_Socially-Engaged_Global_Region
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redes que existem, sobretudo aquelas para atender as necessidades específicas dos usuários 

tais quais, Flickr, Instagram, Linkedin, Tumblr, ResearchGate,  Pinterest, Facebook, Twitter, 

Foursquare, MySpace, entre outras. 

Ao definir as redes sociais da internet, Recuero (2009) diz tratar-se de espaços nos quais 

cada pessoa, instituição ou grupo é um ator social, por participar do processo de constituição 

da rede, moldando as estruturas sociais por meio das interações/laços sociais que estabelecem. 

Esses espaços que ligam pessoas de interesses comuns seja individual ou grupal, 

independentemente do tempo e espaço no qual estão inseridos, vêm a permitir que os usuários 

das mesmas, segundo Braz et al. (2013, p. 39): 

Construam um perfil público, onde é possível adicionar uma foto e descrever 

detalhes pessoais; articulem uma lista de outros usuários com os quais eles 

compartilham uma conexão; visualizem suas listas de conexões e a de outros 

usuários do sistema; escrevam comentários; e realizem upload de diferentes 

mídias, como fotos ou vídeos.  

 

Trata-se, portanto, de espaços que têm ganhado espaço em várias esferas da sociedade, 

apoiando relações sociais a nível pessoal, profissional e educacional por meio de uma 

comunicação virtual, na qual cada indivíduo interage e busca informações segundo seus 

interesses. Braz et al. (2013, p. 39) ainda acrescenta que os sites de redes sociais são locais na 

Internet “nos quais comunidades ou grupos de pessoas são criados por meio de ligações 

sociais, nos quais os participantes compartilham atividades ou interesses similares e podem se 

expressar e se comunicar uns com os outros”. Segundo o mesmo autor essa facilidade de 

comunicação permitida pelas redes sociais possibilita aos usuários interagir de distintas 

maneiras, e assim realizar alguma forma de colaboração. 

 

 

2.1.1. Redes Sociais em Educação 

 

 

As imensas possibilidades de partilha da informação, de colaboração e de interação 

permitidas pelas redes sociais da internet podem gerar benefícios a diversos setores da 

sociedade, inclusive à educação. As mesmas propiciam um ambiente virtual de 

dinâmica descentralizada, dado a possibilidade de ampliação do diálogo e da relação social 

aluno-aluno e aluno-professor para além do espaço da sala de aula tradicional.  
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Um ambiente ainda de aprimoramento do compartilhamento de recursos/materiais, que 

permite a disponibilização de materiais de forma antecipada às aulas, que permaneçam a 

disposição do aluno, gerando discussões mesmo após as aulas. Além disso, o aluno poder 

agregar novos materiais que venham a complementar os conteúdos transmitidos em sala de 

aula. Essa possibilidade do aluno participar colaborando a cada aula e conteúdo, buscando e 

partilhando materiais, comentando e intervindo em postagens de alunos e professores, 

concede às redes sociais da internet o potencial de instigar a participação ativa do aluno para 

além da sala de aula tradicional. Quanto à atuação dos alunos nesses ambientes online, Bruno 

(2009) acrescenta que os alunos podem assumir lideranças passageiras, compartilhando o 

processo de mediação com o professor.  Morais (2010, p. 1537) expõe a importância das redes 

sociais nessa mudança de paradigma de ensino, ao dizer que:  

 A mudança de paradigma de um ensino centrado na transmissão para um ensino 

centrado no estudante reforça a importância das redes sociais, nomeadamente, pelas 

suas funcionalidades associadas ao desenvolvimento de contactos, partilha de 

informação e de conhecimentos centrados no perfil do utilizador que vai 

aumentando de acordo com as suas necessidades de comunicação, aprendizagem e 

desenvolvimento social.   
 

Trata-se, portanto, de um espaço que vai além do tempo e espaço no qual emerge a 

possibilidade de se atuar em grupo, trocando experiências e informações na busca de alcançar 

objetivos em comum, ou seja, cooperar para atingir metas. Nesse sentido, Lee e McLoughlin 

(2008), Mazman e Usluel (2010) e Zacanaro (2012) são autores que por sua vez, apontam as 

redes sociais como espaços favoráveis à educação, dado que facilitam a aprendizagem 

informal e fornecem apoio a uma aprendizagem colaborativa e à estimulação do pensamento 

crítico. 

As redes sociais da internet apresentam-se ainda como ambientes dinâmicos, tendo como 

indicador de qualidade a interatividade. Corrobora com isso Zacanaro (2012, p. 3) ao dizer 

que “a natureza social e a interativa das redes sociais apresentam a intrigante possibilidade de 

propiciarem um ambiente de aprendizagem mais eficaz”. Nascimento (2012, p. 28) afirma que 

a interatividade se apresenta como “um dos alicerces da comunicação e da aprendizagem, pois 

permite que, em tempo real, várias pessoas tenham acesso a uma mesma informação, 

concordem ou não com ela e mesmo lhe apresentem novos olhares”. Mediante isso, Silva 

(2010) acresce que a interatividade conduz ao surgimento uma modalidade de aprendizagem 

distinta da tradicional, a dita modalidade interativa.  

Assim, o papel do professor é alterado, dado que passa ser a aquele que conduz à 

aprendizagem e não detém exclusivamente o saber, monitorando a atuação dos alunos, 
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respondendo dúvidas para além da sala de aula, dispondo de problematizações em atividades 

que estimulem a criatividade e a participação ativa do aluno. Utilizando tais ferramentas para 

o estabelecimento de um processo educativo mais dinâmico e interativo. Ainda segundo 

Assmann (2005, p. 39) a ação do professor nesse contexto tecnológico “centra-se na 

construção de um processo educativo alicerçado na interatividade e criatividade”. Nessa 

direção, Kenski (2008, p. 654) aponta que o “papel do mediador se amplia no estímulo para 

que todos estejam conectados, atentos, participantes. Como educador, ele orienta o caminho, 

fornece trilhas confiáveis, estimula a reflexão crítica, a produção criativa”.  

Quanto a essa possibilidade de uso das redes sociais da internet, Mazman e Usluel (2009) 

e Nascimento (2012) ainda acrescentam que as mesmas podem auxiliar uma aprendizagem 

informal dado a presença constante das mesmas no cotidiano dos alunos. Braz et al. (2013, p. 

38)  afirma que as redes sociais estão presentes, sobretudo, no cotidiano de “adolescentes 

(faixa etária entre 14 e 17 anos) e dos chamados jovens adultos (adultos com menos de 30 

anos), os quais passam diversas horas por dia nesse tipo de site postando fotos, vídeos, 

comentários; ou seja, socializando”.  Fortalecendo tal questão, Mattar (2011, p. 3) ainda 

afirma que “a nova geração de nativos digitais cresce, convive, comunica-se, estuda e trabalha 

em rede”. Nomeadamente os alunos da pesquisa em questão, os quais podem ser considerados 

nativos digitais.  

Nessa direção, o CENPEC (2009) expõe que a educação pode se beneficiar da propagação 

de uso das tecnologias, sobretudo das redes sociais da internet pelas novas gerações, devido à 

possibilidade de colaboração e outros demais aspectos que podem enriquecer o processo de 

aprendizado. Emerge então, a importância de pensar nas redes sociais da internet como 

aliadas do ensino, pensando nas mesmas como ambiente no qual seja possível aliar os 

interesses dos alunos com os objetivos pedagógicos (COSTA; FERREIRA, 2012).  

Mediante isso, diversos autores têm realizado estudo acerca do uso e importância redes 

sociais da internet para auxiliar o processo educacional, a exemplo dos trabalhos de Mattar 

(2011); Miranda et al. (2011); Leal (2011); Giglio e Souza (2013); Hardagh (2009); Silva, 

Vieira e Schneider (2010); Hilu, Oliveira e Rodero (2011). Quanto à experiência de uso de 

redes sociais na educação, com resultados positivos, pode ser visto nos trabalhos de Ferreira e 

Costa (2012) e Allegretti (2012), nos quais os autores também enfatizam a importância das 

mesmas para um processo de ensino-aprendizagem interativo e colaborativo.   

Mediante isso, é perceptível que várias redes sociais tem tido seu potencial revelado para 

o processo educacional, no entanto o campo de estudo acerca de muitas delas ainda não têm 
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sido explorado. Dentre as quais é possível citar a rede social Pinterest, que se estabelece como 

um mural online no qual o usuário pode partilhar, buscar e organizar figuras, fotos, imagens, 

vídeos etc. Emerge assim, um amplo campo de estudo e verificação do potencial da mesma 

para o processo de ensino-aprendizagem e de experiências de uso da mesma para subsidiar 

uma dada disciplina.  

 

 

2.1.2. Pinterest 

 

 

O Pinterest é uma rede social gratuita com interface simples e agradável, sendo 

relativamente recente, dado que seu desenvolvimento iniciou em dezembro de 2009 por Ben 

Silbermann, empreendedor e ex-funcionário da Google, junto com seus sócios, sendo lançada 

então, em março de 2010. Segundo Batista, Batista e Souza (2013, p.1) “O Pinterest teve o 

seu “boom” na internet entre outubro de 2011 e março de 2012”. Segundo pesquisa realizada 

pela IDGNOW (2012) em 2011 a rede social  Pinterest, chegou a mais de 11 milhões de 

usuários em menos de três meses. Na América Latina, segundo relatório divulgado pela 

comScore sobre dados
4
 de acesso às redes sociais, o Pinterest aumentou de público oito vezes 

nos primeiros quatro meses de 2012, atingindo 1,3 milhões de latino-americanos em abril. Na 

tabela abaixo é possível visualizar a análise geográfica da audiência do Pinterest na América 

Latina, bem como média de minutos por usuário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/6/Latin_America_Leads_as_the_Most_Socially-

Engaged_Global_Region 

http://pt.wikipedia.org/wiki/2009
http://www.pinterest.com/
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/6/Latin_America_Leads_as_the_Most_Socially-Engaged_Global_Region
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/6/Latin_America_Leads_as_the_Most_Socially-Engaged_Global_Region
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Tabela 1 – Audiência do Pinterest na América Latina  

Composição Audiência Regional para Pinterest.com 

Abril 2012 

Total de Internet: Visitante Idade 15+ Casa/Local de Trabalho 

 Composição % de 

visitantes Pinterest.com 

 

Média de Minutos 

por 

Visitante 

América Latina 100,0% 9,2 

Brasil 27,8% 6,6 

México 16,1% 12,1 

Argentina 10,2% 15,3 

Colômbia 7,8% 5,1 

Chile  4,2% 2,8 

Peru 3,3% 7,1 

Venezuela 2,3% 7 

Porto Rico 1,8% 24,3 

Outros mercados 

da América 

Latina 

26,5% N/D 

Fonte: comScore (2012) 

 

 

O termo Pinterest emergiu da ligação entre as palavras em inglês pin (alfinete) e interest 

(interesse), significando assim, a organização de elementos que lhe interessa no mural online, 

fazendo uma analogia a um mural no qual se fixa material de interesse com alfinetes. O foco 

principal dessa rede social são as imagens, funcionando como um mural online no qual o 

usuário pode criar painéis, segundo temas de interesse, adicionando elementos específicos 

(imagem, foto, vídeo, infográficos, ilustrações, fotografias) direto de internet, do computador 

ou da própria rede social. Permitindo ainda aos usuários a ação de buscar e seguir painéis de 

interesse, inclusive na opção Categorias entre as quais é possível citar Ciência e Natureza, 

Fotografia, Ilustrações e pôsteres, Tecnologia, Educação, dentre outras.  

Ao usuário também é permitido compartilhar elementos específicos, podendo colocá-las 

em seus painéis, bem como comentar suas publicações e dos demais usuários. Ainda conta 

com o envio de Pin para amigos de outras redes sociais e e-mail, além de outras ações 

disponibilizadas pelo site. Nesse sentido, Tavares (2012, s.p.) acrescenta que:  

 

 O objetivo do site, segundo a sua equipe de jovens gestores de Palo Alto, 

Califórnia, é conectar as pessoas por meio das coisas que elas acham 

interessantes ou curiosas. Um livro, uma fotografia, uma receita de culinária, 

ou uma frase inspiradora podem criar um laço entre duas ou mais pessoas. 

Com milhões de pins adicionados todas as semanas, o Pinterest está 

construindo uma rede de conexão de gostos e interesses em comum.  
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A rede social tem sido alvo de interesse para publicidade, entretenimento, e também para 

educação, dado inclusive sua categoria destinada à Educação, dentre outras.  Insurge então, a 

necessidade de estudar quanto às possibilidades pedagógicas da mesma como 

complementadora do processo de ensino, permitindo assim, a ampliação da comunicação 

entre os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem fora da sala de aula, além de 

aperfeiçoar e diversificar o processo ensino-aprendizagem de dadas disciplinas.  
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2.2 O POTENCIAL DO PINTEREST PARA A APRENDIZAGEM DE 

ZOOLOGIA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

 

2.2.1 O ensino de Biologia, com ênfase em Zoologia. 

 

 

A Biologia trata-se da ciência que estuda os animais, plantas e todos os seres vivos do 

planeta Terra, compreendendo todo o funcionamento dos ecossistemas. Nesse sentido, Boyd 

(2007) afirma que as Ciências Biológicas hoje abrangem o estudo que percorre desde uma 

escala molecular até a grande escala dos ecossistemas. Corrobora com isso Costa e Costa 

(2006, p. 1) ao afirmarem que:  

 

A biologia é una. Quer quando estuda, em seus aspectos mais abrangentes, os 

ecossistemas, as populações, os indivíduos ou os seus órgãos, quer quando enfoca os 

mecanismos, em seus menores e mais complexos detalhes, em nível celular ou 

molecular, o biólogo está sempre voltado à compreensão de um único e mesmo 

fenômeno: a vida. 

 

Quanto a seu significado, Boschilia (2001) afirma que a palavra se origina do latim, 

bios significa vida, e logos, que significa estudo, referindo-se assim, a ciência que estuda a 

vida. Dentre as áreas de estudo das Ciências Biológicas está a Zoologia, que por sua vez diz 

respeito ao estudo dos animais, corrobora com isso o Portal Educação (2008, s.p) ao definir a 

Zoologia como um ramo da Biologia que estuda todos os aspectos da biologia animal, 

estudando “não apenas morfologia, sistemática e ecologia, mas também o funcionamento dos 

animais, constituintes químicos dos tecidos, formação e desenvolvimento, propriedades e 

funções celulares”. 

Na direção de explicitar o andamento do ensino de Ciências Biológicas, disciplina 

presente na educação básica (Ensino Fundamental e Médio), bem como no Ensino Superior, 

alguns autores afirmam que a mesma ainda vivencia alguns problemas, corrobora com isso 

Assis (2011, p. 2) ao afirmar que “a realidade do ensino-aprendizagem no contexto de ensino 

de Biologia enfrenta algumas dificuldades, dentre elas a superação do modelo tradicional de 

ensino”. A autora ainda acrescenta que os professores aplicam suas aulas apenas através de 

transmissão de informações, levando o aluno à condição de passividade, sendo apenas um 

receptor. Nessa direção, Labarce, Caldeira e Bortolozzi (2009, p. 92) expõem que 

tradicionalmente, “a Biologia tem sido ensinada como um conjunto de fatos, descrição de 
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fenômenos, enunciados e conceitos a decorar, sendo característica predominante desse ensino 

a passividade física e intelectual dos alunos”.  

A Zoologia é uma das áreas da Biologia que passa por tais problemas, sendo alvo de 

dificuldades por parte dos alunos. Nessa direção, Santos e Terán (2009, p.2) nos apontam que 

o ensino de Ciências Biológicas, com ênfase em Zoologia, ainda apresenta uma série de 

dificuldades e problemas como “o uso exclusivo do livro didático, a falta de recursos 

didáticos alternativos e a exposição oral como único recurso por parte do professor para 

ministrar os conteúdos de Zoologia em sala de aula”.  Ainda afirmam Santos e Guimarães 

(2010, p. 54) que as dificuldades que advém do ensino de Zoologia são devidas também, à 

ausência do desenvolvimento de métodos atuais e atrativos para os alunos, não conduzindo os 

mesmos a uma assimilação eficiente conteúdos curriculares em sala de aula.   

O fato do ensino de Zoologia, ainda se encontrar em grande parte, voltado à exposição 

oral de conceitos e o uso exclusivo do livro didático, com participação ainda ínfima dos 

alunos, é abordado por vários autores Azevedo (2012) e Lopes, Ferreira e Stevaux (2007). A 

ausência de materiais e métodos que atuem complementando e diversificando a atuação do 

professor quanto ao ensino de Zoologia, é dita por Assis (2012); Lopes, Ferreira e Stevaux 

(2007) como geradoras de dificuldades na disciplina, levando a um desestímulo por parte dos 

alunos. 

Na direção de superar esses obstáculos, Borges e Lima (2007) e Pedroso (2009) 

enfatizam a importância buscar novas estratégias de ensino para conduzir a aprendizagem de 

Biologia, buscando estratégias de ensino diversificadas a fim de superar tais obstáculos. Para 

tanto, está em consonância com as ferramentas advindas com as novas tecnologias da 

informação e comunicação, que podem conduzir um processo de ensino-aprendizagem mais 

atrativo e dinâmico, despertando o interesse dos alunos pelo conteúdo. Tal fato é ressaltado 

por Santos e Guimarães (2010, p. 54), que por sua vez expõem que a educação “sofre grande 

influência dos avanços tecnológicos, assim, torna-se necessária, uma educação associada com 

novos meios de ensino capazes de manter a atenção dos alunos, interessados cada vez mais 

em atividades dinâmicas”.  

Nesse sentido, Santos e Guimarães (op. cit.) ainda expõem a importância de se 

trabalhar com métodos alternativos, que gerem maior interesse por parte dos alunos, bem 

como participação ativa dos mesmos, podendo estes construírem com o professor o espaço ou 

recurso a ser utilizado. Almeida (2009, p. 3) ao falar acerca da construção de conhecimentos 

em Zoologia no ensino superior, afirmam que a participação efetiva do aluno o leva a se 



24 
 

 
 

tornar mais comprometido com sua própria formação, sem afetar a qualidade do trabalho 

desenvolvido. Ainda ressaltam que, coletivamente o saber acerca da diversidade animal é 

construído de forma mais significativa.  

  Nesse sentido, as redes sociais da web se apresentam como ferramentas 

comunicacionais com potencial para apoiar o desenvolvimento de uma educação em rede/on-

line, atuando como ferramenta complementar em diversos contextos o processo de ensino, 

sobretudo, no que diz respeito à Zoologia. São espaços nos quais alunos e professores podem 

buscar, acessar e permutar informações e conteúdos, transpondo barreira do tempo e espaço.  

Nesses ambientes o aluno tem a possibilidade de colaborar, procurando e 

compartilhando materiais e informações que possam complementar o que foi visto em sala de 

aula, ao comentar postagens de professores e dos demais alunos, assim podendo levar, para 

além dos espaços da sala de aula, discussões sobre conteúdos vistos em aula. Aspectos por 

sua vez, conferem às redes sociais da internet a potencialidade de estimular a participação 

ativa do aluno no processo de ensino-aprendizagem. Braz  et al. (2013, p. 39) afirma que as 

redes sociais “trazem várias oportunidades para o aprendizado e podem auxiliar o professor na 

tarefa de estimular os alunos a serem mais participativos no processo de ensino-

aprendizagem”. Morais (2010) ainda expõe que as principais características das redes sociais 

consistem na possibilidade da construção coletiva e colaborativa na Web.  

 

 

2.2.2 Pinterest - uma questão de imagem 

 

 

Vive-se numa sociedade cada vez mais visual, a qual estima e usa a imagem de forma 

ampla, nesse contexto Klein e Laburú (2009, P. 3) expõem que “vivemos em uma “civilização 

da imagem” o que acarreta uma relação natural com as imagens, a partir de uma postura de 

familiaridade com os códigos e símbolos imagéticos”. Assim, por imagem se entende toda 

informação que se apresenta de maneira pictórica, utilizando-se de gráficos estáticos ou em 

movimento, ilustrações, fotos, esquemas, animações ou vídeos (ALMEIDA; COUTINHO; 

CHAVES, 2009). Corrobora com isso Santaella (2012, p. 16) ao acrescentar que imagens 

como representações visuais “correspondem a desenhos, pinturas, gravuras, fotografias, 

imagem cinematográficas, televisivas, holográficas e infográficas (também chamadas de 

“imagens computacionais”)”. Pode-se assim dizer que se trata de uma representação visual de 
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um dado elemento, o qual transmite diversas informações que são decodificadas pelo ser 

humano.   

Dado sua capacidade de comunicar mensagens de forma visual, a imagem tem sido alvo de 

estudos, os quais buscam apresentar a importância da mesma para o ensino-aprendizagem, a 

exemplo de Malta (2013) que em sua pesquisa propõe uma maior utilização de imagens a fim 

de potencializar o processo educacional, por meio de um aprendizado com maior ludicidade. 

O autor ainda afirma que a assimilação e recordação de elementos são potencializadas quando 

lecionados por meio de imagens, isso dado à presença constante das imagens no cotidiano da 

sociedade.  

Nesse sentido, outros autores vêm salientar a importância do uso de imagens na educação, 

a exemplo de Thornburg (2006), que em seu estudo acerca da aprendizagem visual expõe que 

estímulos visuais retém uma maior atenção por parte dos alunos, acrescentando também que, 

segundo uma pesquisa feita pela multinacional 3M, a aprendizagem pode aumentar em até 

400% quando se utiliza de recursos visuais. Mendonça, Filho e Tomazello (2002) 

complementam que com as imagens a possibilidade de transmissão de processos e conceitos 

pode ocorrer de forma mais eficaz que apenas de forma verbal. Logo, com a junção de 

palavras e imagens, os estudantes aprendem melhor do que apenas com a forma verbal 

(MAYER, 2005). O uso de imagens concede ao ensino menor rigidez e uma expressão mais 

criativa e representativa, sobretudo, de participação dos alunos no processo de mediação de 

conceitos e ideias (MARTINS; GOUVÊA; PICCININI, 2005). 

O uso de ferramentas podem promover uma melhoria do ensino de Ciências Biológicas e  

despertar a atenção do aluno, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais eficiente. 

Nesse sentido, a utilização das imagens para auxiliar o ensino Ciências Biológicas tem sido 

estudada por alguns autores como Rocha, Pereira e Henriques (2011) e Klein e Laburú 

(2009), os quais defendem que o uso de imagens no ensino de tal disciplina é algo 

imprescindível para uma prática pedagógica eficiente. Os mesmos complementam afirmando 

que em tal ciência, a presença de imagens como símbolos, fotografias, figuras e esquemas se 

apresentam como elementos imprescindíveis à construção do conhecimento, dado a existência 

de processos e estruturas que podem ser mediados por elementos imagéticos. 

O uso de imagens a fim de potencializar o ensino de Ciências Biológicas, deve levar em 

consideração a variedade de recursos advindos dessa revolução tecnológica comunicacional, 

sobretudo os visuais. Corrobora com isso Coutinho (2010, p.3) ao falar acerca da importância 

das imagens para tal ciência, o mesmo afirma que com “o recente advento de tecnologias 
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computacionais de visualização, a educação não pode “ignorar” o potencial do processamento de 

material no modo visual”. Nessa direção, apoiando-se nos trabalhos de Almeida, Coutinho e 

Chaves (2009) e Mayer (2001) é possível verificar a importância de utilizar recursos 

multimídias, como a junção de palavras e imagens, a fim de contribuir para o processo ensino-

aprendizagem mais eficiente no ensino de Biologia. Apoiam-se para tal propósito nos recursos 

visuais advindos com as tecnologias de comunicação e informação.  

Advindas com as novas tecnologias da informação e comunicação, as redes sociais da 

internet, podem atuar no sentido de aperfeiçoar e diversificar o processo ensino-aprendizagem 

de Zoologia no ensino de Ciências Biológicas, isso dado o apelo visual emitido por tais 

espaços virtuais, sobretudo pela rede social Pinterest, que tem como fator de qualidade a 

busca e compartilhamento de imagens, vídeos, figuras, gráficos, links, etc. Segundo Batista, 

Batista e Andrade (2013, p. 1) “as fotografias compartilhadas podem ser consideradas a 

principal linguagem dos usuários do Pinterest”. Tais funcionalidades da rede social Pinterest 

têm a possibilidade de subsidiar assim, o ensino de Zoologia, a qual depende em grande parte 

do uso de imagens.  

 

 

2.2.3  Potencial técnico e pedagógico do Pinterest para o ensino Zoologia 

 

 

 As dificuldades que ainda se fazem presentes no ensino de Zoologia têm sido 

estudadas por diversos autores, os quais têm buscado maneiras de munir o ensino de Zoologia 

de meios complementares, os quais diversifiquem e dinamizem o processo de ensino-

aprendizagem. Tais aspectos podem ser observados, apoiando-se nos estudos de Candido e 

Ferreira (2012); Santos e Guimarães (2010) e Assis (2011), os quais utilizam como alternativa 

para complementar, inovar e diversificar o ensino de Zoologia, o jogo didático. As análises 

das informações presentes nestes trabalhos demonstra que o jogo pode colaborar na 

aprendizagem de Zoologia, estimulando os alunos participar e aprender os conteúdos num 

ambiente crítico, que permita aos mesmos relembrar conceitos e também edificar novos 

conhecimentos.  

 Ainda quanto a meios alternativos para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, 

em Biologia, as possibilidades de uso que as redes sociais podem trazer à educação, têm 

levado diversos autores no sentido de explicitar o potencial de utilização das Redes Sociais da 
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internet para tal propósito de diversificação e aprimoramento do ensino de Biologia. Nessa 

direção é possível citar os trabalhos de Minhoto e Meirinhos (2011) e Nascimento (2012), os 

quais focam no uso de redes sociais para facilitar/aprimorar o ensino de Biologia. Ambos 

ainda ressaltam que o processo de ensino-aprendizagem de Biologia baseada em ferramentas 

da internet, tais quais as redes sociais, pode conduzir o aluno de receptor e reprodutor para 

agente ativo, colaborativo, coautor do seu processo de ensino-aprendizagem. E o professor 

“sai” da condição de mero instrutor para facilitador/guia da aprendizagem.  

 Nesse contexto, busca-se ampliar o campo de estudo acerca do uso das redes sociais 

da internet para auxiliar o ensino de Biologia, estudando-se para tal propósito no presente 

trabalho o potencial pedagógico da rede social Pinterest como meio para subsidiar o ensino de 

Zoologia. Dado que tal ferramenta tem a possibilidade de auxiliar o ensino de Zoologia, por 

se tratar de uma disciplina a qual é altamente dependente de imagens na explicitação do 

conteúdo, aliando nesse sentido, a potencialidade das imagens com a interação e colaboração 

permitidas pela rede.  

 Nessa direção, pretende-se apresentar a rede social Pinterest como espaço 

complementar online da sala de aula, o qual promove a conectividade de pessoas e 

informações via compartilhamento de imagens, vídeos, links, figuras e ilustrações. Além de 

favorecer um processo de ensino-aprendizagem interativo e colaborativo, tratando-se de um 

espaço online no qual o professor pode promover situações que venham a dinamizar e 

enriquecer as aulas de Zoologia, permitindo a: 

 Melhora da relação aluno-professor na disciplina, dado que o professor tem a 

possibilidade de criar painéis no Pinterest com a turma a fim de buscar e compartilhar 

recursos adicionais de as aulas, como imagens, figuras, projetos, vídeos, links, 

podendo os alunos “seguir” o professor, e os demais alunos;  

 Facilitação da conectividade entre outros professores e alunos que têm interesses em 

Zoologia, para acesso a materiais, links, imagens e vídeos de interesse, permitindo por 

meio desses materiais, o enriquecimento das aulas da disciplina; 

 Promover as ações de busca e seleção de conteúdos pertinentes às propostas da 

disciplina de Zoologia, estimulando os alunos a refletir antes e pós-aulas acerca do 

conteúdo visto; 

 Ampliação da participação do aluno na disciplina, levando-o a colaborar com as aulas, 

buscando e criando painéis, partilhando e adicionando neles imagens, infográficos, 

ilustrações, fotografias, vídeos. Nesse sentido, a possibilidade de elaboração de painéis 
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destinados a projetos de pesquisa e partilha de materiais, permite instigar debates 

segundo a pesquisa desenvolvida, com vistas a instigar o aluno a uma participação 

ativa do processo de ensino aprendizagem; 

 Facilitar o acesso a pins de interesse em Zoologia presentes na internet em blogs, 

Youtube e outros sites, ao disponibilizar links em painéis/murais de interesse.   

Mediante isso, pensa-se no uso da rede social Pinterest para subsidiar o ensino de 

Zoologia, componente curricular que explora amplamente imagens, enxergando o potencial da 

mesma como um espaço facilitador de interação, colaboração e partilha de conteúdos/imagens. 

Dado que, por intermédio desta rede, torna-se muito mais prazerosa e simplificada a tarefa de 

compartilhar esses conteúdos/imagens e informações. 
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3 METODOLOGIA ADOTADA  

 

 

O percurso metodológico definido para o primeiro momento, diz respeito à abordagem 

qualitativa exploratória na qual se almeja um estudo acerca do potencial técnico e pedagógico 

das redes sociais da Internet. Nesse sentido, Gil (2002, p.41) afirma que pesquisas ditas 

exploratórias “têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito”. 

Nessa direção objetiva-se, além de uma maior familiarização com o fenômeno das 

redes sociais da internet e com a contribuição pedagógica da mesma ao ensino de Ciências 

Biológicas, uma investigação acerca das características da rede social Pinterest e do potencial 

da mesma para auxiliar o ensino de Zoologia no ensino de Ciências Biológicas. Buscando 

ainda, um estudo acerca da importância de uso das imagens no processo de ensino-

aprendizagem em Zoologia. Ainda acrescenta Gil (2012, p.27) que a pesquisa dita 

exploratória “envolve o levantamento bibliográfico, sendo desenvolvida com o objetivo de 

proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato”.  O autor ainda 

expõe que a mesma é realizada, sobretudo, quando o tema escolhido é pouco explorado, 

correspondendo à primeira etapa de uma investigação dita como mais ampla.  

Nesse sentido, buscou-se nesse momento a abordagem qualitativa a fim de compreender 

e interpretar aspectos sociais sem pretensão de medição, ou seja, sem requerer a criação de 

hipóteses para as que mesmas sejam testadas. Apoiando-se para isso nos estudos de Godoy 

(1995), Silveira e Córdova (2009) e Esteban (2010) os quais expõem que as pesquisas com 

caráter qualitativo possuem o foco em coleta e análise de informações de maneira a almejar 

por resultados que estão ligados a significados sociais e por sua vez, não podem ser 

quantificados. Logo, a abordagem dita qualitativa é aquela que conduz:  

[...] a uma série de leituras sobre o assunto da pesquisa, para efeito da apresentação 

de resenhas, ou seja, descrever pormenorizada ou relatar minuciosamente o que os 

diferentes autores ou especialistas escrevem sobre o assunto e, a partir daí, 

estabelecer uma série de correlações para, ao final, darmos nosso ponto de vista 

conclusivo (OLIVEIRA, 2002, p. 61).  

 

No segundo momento da pesquisa apresenta a abordagem dita quanti-qualitativa 

descritiva.  Uma pesquisa dita descritiva é aquela que busca descrever informações acerca de 

uma dada questão/fenômeno. Sendo nesse sentido, uma das principais características desse 

tipo de pesquisa a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, a exemplo da 



30 
 

 
 

observação, a entrevista, o questionário e o formulário (MARKONI; LAKATOS, 1996). Esse 

objetivo primordial da mesma ao descrever características de determinada população ou 

fenômeno, inclui pesquisas que têm por finalidade buscar opiniões, atitudes e crenças de uma 

população (GIL, 2009). A Faculdade de Administração de Mariana (2010, p.9) expõe ainda 

que a pesquisa descritiva:  

[...] desenvolve-se, principalmente, nas ciências humanas e sociais, abordando 

aqueles dados e problemas que merecem ser estudados, mas cujo registro não consta 

de documentos. [...] a coleta de dados aparece como uma das tarefas características 

da pesquisa descritiva. Os dados precisam ser coletados e registrados ordenadamente 

para seu estudo propriamente dito. [...] para viabilizar essa importante operação de 

coleta de dados são utilizados como principais instrumentos, a observação, a 

entrevista, o questionário e o formulário. 

 

É dita quantitativa por quantificar em números as opiniões e informações para então 

analisá-los (MARKONI; LAKATOS, 1996). Nesse sentido, a Faculdade de Administração de 

Mariana (2010, p. 16) acrescenta que “o quantitativo, conforme o próprio termo indica, 

significa quantificar opiniões, dados, nas formas de coleta de informações”. 

 

 

3.1  TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

A técnica de construção de dados teve como base, no primeiro momento, a pesquisa 

bibliográfica, a fim de alcançar maior conhecimento acerca do objeto de estudo na literatura e 

para que o tema abordado se tornasse mais claro e objetivo. Segundo Marconi e Lakatos 

(2003, p. 183) a pesquisa com viés bibliográfico “não é mera repetição do que já foi dito ou 

escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou 

abordagem, chegando a conclusões inovadoras”. Tal pesquisa é desenvolvida levando em 

consideração o material elaborado e publicado em relação ao objeto de estudo, 

compreendendo publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 

monografias, teses, artigos, entre outros (MARKONI; LAKATOS, 2003).  

Após o estudo bibliográfico, seguiu-se o procedimento técnico apoiado numa pesquisa 

de campo, utilizando-se como instrumento de coleta de dados um questionário constituído por 

7 questões fechadas (ver apêndice A) destinado aos alunos e outro constituído de duas 

questões abertas destinado à professora da disciplina (ver apêndice B). As duas últimas 

perguntas do questionário destinado aos alunos foram ditas dependentes, de acordo com Gil 

(2012), dado que o aluno só responde caso tenha realizado o cadastro rede social Pinterest. 
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 A amostra da pesquisa foi constituída por alunos do 6º período do curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas do ensino superior da Universidade Pernambuco, Campus Garanhuns. 

A aplicação do questionário buscou identificar a percepção dos alunos e da professora acerca 

da validade e importância de uso da rede social Pinterest no ensino de Zoologia em Ciências 

Biológicas. Bem como a percepção dos alunos quanto à importância utilização de imagens no 

ensino de Zoologia.  Após a coleta, os dados foram tabulados, e analisados quanti-

qualitativamente, levando em consideração a totalidade dos alunos que respondeu cada 

questão, para assim caracterizar o uso do Pinterest no ensino de Zoologia. 

 As respostas oriundas do questionário destinado à professora foram colocadas em um 

quadro e partir de então, analisadas de forma qualitativa, realizando-se uma reflexão acerca 

das percepções da mesma quanto ao uso da rede social Pinterest no ensino de Zoologia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

     4.1 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE 

 

 

O ambiente foi desenvolvido seguindo a realidade da disciplina de Zoologia dos 

Vertebrados. Sendo o mesmo um mural virtual (painel) para postagens de imagens, vídeos, 

figuras e outros arquivos de interesse referentes ao conteúdo ministrado.  A figura 1 apresenta 

o painel criado pela professora da disciplina de Zoologia dos Vertebrados a fim de 

compartilhar fotos dos animais estudados, mostradas em aula e outras inéditas para auxiliar no 

compreendimento do assunto transmitido em sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Painel Zoologia dos vertebrados no ambiente. 

 

 

A Figura 2 destaca o ambiente colaborativo com os pins (imagens, fotos, figuras, vídeos, etc) 

adicionados para complementar e diversificar as aulas de Zoologia.  A ferramenta Pin it 

circulada na figura permite aos alunos partilhar/postar os pins/imagens dispostos na ambiente 

da disciplina em seus painéis, agregando a elas novas informações. Atuam nesse sentido, 
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colaborando para dinamizar as aulas de Zoologia, ao formar uma ampla rede conexões e 

acesso a esses conteúdos com os demais alunos e interessados no tema.  

O aluno pode buscar e agregar novos materiais em seus painéis, a cada aula e 

conteúdo, que venham a complementar os conteúdos transmitidos em sala de aula. E por meio 

da ferramenta Pin it professor e alunos compartilham o conteúdo postado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2- Painel Zoologia dos vertebrados no ambiente com ferramenta Pin it de compartilhamento de imagem, 

figuras, etc. 

 

 

A Figura 3 destaca a imagem após ter sido clicada, nela estão circuladas as 

ferramentas presentes em cada imagem postada no ambiente colaborativo, exploradas para a 

melhoria do ensino-aprendizagem da Zoologia, além do Pin it (destinada ao 

compartilhamento), conta com o adicionamento de comentários, visualização da imagem na 

internet, opção Enviar para amigos e compartilhar com outras redes sociais da internet.  
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Clicando na opção Imagem, o aluno é direcionado a página que contém tais imagens 

na internet, facilitando assim, a possibilidade encontrá-las e acessá-las novamente, bem como 

outras imagens correlacionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Imagem (Pin) com a comparação entre os Crocodilianos. 

 

 

Cada Pin (imagem, ilustração, vídeo, etc) postado no ambiente apresenta sempre 

informações sobre classificação e/ou morfologia dos exemplares, como foi feito abaixo da 

imagem com comentário da professora da disciplina. O espaço ainda oferece ferramentas de 

suporte para discussão/comentários sobre as publicações entre professor-aluno e aluno-aluno, 

logo, os alunos podem comentar e intervir nas informações postadas agregando informações 

relacionadas.  

Na figura 4 encontra-se circulada a opção compartilhar com outras redes sociais e com 

sites. Essa integração com outras Redes Sociais facilita a busca por informações da disciplina 
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que podem ser enviadas das redes ao Pinterest, bem como do Pinterest a outras redes de forma 

simples. Aumentando assim, a possibilidade de busca e compartilhamento dos 

conteúdos/imagens para complementar a disciplina.  

Além disso, as figuras também contam com a opção enviar o pin (imagem, foto, 

figura, etc) e envio de painéis para outros amigos para e-mails bem como adicionar 

mensagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Imagem (Pin) representante dos Felidae 

 

 

Ao utilizar a rede social Pinterest, os alunos estabeleceram a conectividade social, 

descobrindo, criando e partilhando conteúdos, adicionando e modificando informações, e 

assim expandindo as possibilidades de aprendizado. 
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  4.2. RESULTADOS PROVENIENTES DOS QUESTIONÁRIOS  

 

A partir dos dados que foram coletados nos questionários aplicados na turma, são 

apresentadas a análise e a totalidade das respostas colhidas para cada pergunta.  

A tabela 2 mostra que 100% dos alunos admitem o uso das imagens no ensino de 

Zoologia para favorecer um melhor entendimento do assunto, levando consequentemente à 

melhoria do ensino-aprendizagem da mesma. Estando em consonância com Klein e Laburú 

(2009) ao afirmarem que em Ciências Biológicas as imagens exercem um papel facilitador na 

elucidação de conceitos e são importantes recursos para a comunicação das ideias. Em 

conformidade também com Thornburg (2006) ao expor que o uso de imagens aumenta a 

aprendizagem, bem como estimula a concentração dos alunos.  

 
       

Tabela 2 – Percepção dos alunos quanto ao uso de imagens em Zoologia. 

Respostas: Totalidade dos 

alunos 

 

 
As imagens podem favorecer a compreensão e 

consequentemente, melhorar a aprendizagem 

quanto aos conceitos de Zoologia? 

 

26  Sim 

0  Não 

0  Mais ou menos 

 

 

A tabela 3 apresenta que a totalidade dos alunos não acredita na metodologia de ensino 

em Zoologia que se utiliza apenas da exposição oral a fim de transmitir o conteúdo possa 

facilitar a compreensão do assunto. Admitindo nesse sentido que, a metodologia de ensino de 

Zoologia que combina o uso das imagens com palavras no ensino, favorece um melhor 

compreendimento do assunto dado sua forte necessidade de imagem. Em consonância com 

Mayer (2005) e Almeida, Coutinho e Chaves (2009) que expõe a importância de unir palavras 

e imagens na busca por um melhor aprendizado em Ciências Biológicas.  
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Tabela 3 - Percepção dos alunos quanto à metodologia de aprendizagem Zoologia. 

Respostas: Totalidade dos 

alunos 

   Você aprende melhor os conceitos de Zoologia: 

 

0    Apenas com exposição oral; 

26    Com combinação de palavras e imagens; 

0    Tanto Faz; 

 

A tabela 4 apresenta que a totalidade dos alunos admite o uso de diversos meios a 

exemplo, texto, imagem e vídeos, para facilitar a compreensão acerca dos conceitos em 

Zoologia. Estando assim, em concordância com os autores anteriores como Mayer (2005) e 

Almeida, Coutinho e Chaves (2009), os quais apoiam o uso de recursos multimídias para um 

melhor aprendizado em Ciências Biológicas. 

 

Tabela 4- Percepção dos alunos quanto ao uso de recursos multimídias em Zoologia. 

Respostas: Totalidade dos 

alunos 

O uso de vários meios como texto, imagem, figuras, 

vídeo: 

 

26      Facilita a aprendizagem de Zoologia 

 

0     Dificulta a aprendizagem de Zoologia. Por quê? 

 

 

A tabela 5 apresenta que a totalidade dos alunos admite o uso das redes sociais da 

internet como espaço complementar as aulas presenciais, tendo como fator de qualidade 

permitir a interação/comunicação. Corroborando assim, com a ideia de que tais ambientes 

online facilitam a conectividade aluno-aluno e aluno-professor, para além dos espaços físicos 

da sala aula. Favorecendo a cooperação em grupo e assim, a construção de um conhecimento 

coletivo. 
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Tabela 5 - Percepção dos alunos quanto ao uso das redes sociais da internet para facilitar o ensino de Zoologia. 

 

 

 

A tabela 6 mostra que a totalidade dos alunos realizou o cadastro no Pinterest. Destes, 

um total de 10 alunos participou ativamente no uso da ferramenta na disciplina de Zoologia 

dos Vertebrados, seguindo o painel com as imagens e compartilhando algumas delas. Sendo 

que um aluno na totalidade não realizou o cadastro, afirmando não conhecer a ferramenta, 

indicando assim, a sua ausência no dia de apresentação da ferramenta aos alunos da turma.   

 

 

Tabela 6 – Questionamento acerca do interesse em se cadastrar na rede social Pinterest.  

Respostas: Totalidade dos 

alunos 

Várias redes sociais têm surgido, dentre elas está o 

Pinterest. Você se interessou em realizar o cadastro na 

rede social Pinterest? 

 

25 Sim 

1 (Não conhecia a rede 

social em questão) 

Não. Por quê? 

 

A tabela 7 apresenta que a totalidade dos alunos acredita que as funcionalidades da 

rede social Pinterest, tais quais compartilhamento, busca e organização de imagens em 

painéis, têm a possibilidade de aprimorar e auxiliar a prática de ensino de Zoologia, dado sua 

forte necessidade de imagens.  

Desse conjunto de respostas, um total de 10 alunos interagiu diretamente com o 

ambiente destinado a complementar a disciplina. Nesse sentido, a opinião destes está 

diretamente ligada ao fato das ações de busca, organização e partilhamento de imagens, fotos, 

figuras e vídeos destinados e relacionados à Zoologia, terem sido facilitadas e favorecidas 

com a construção do ambiente elaborado na plataforma. Estando as respostas nesse sentido, 

em concordância com as demais das apresentadas nas tabelas 2, 3 e 4, as quais apresentam 

Respostas: Totalidade dos 

alunos 

Você acredita que no uso das redes sociais como espaço 

facilitador para interação com professores-aluno, 

aluno-aluno na disciplina, sendo um ambiente 

complementar as aulas presenciais? 

 

26 Sim 

0 Não  
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que a totalidade dos alunos admite a importância de unir palavras, imagens, vídeos e outros 

meios (recursos multimídias), para melhorar o processo de ensino-aprendizagem em 

Zoologia.  

Tabela 7 - Percepção dos alunos quanto ao uso das ferramentas do Pinterest para auxiliar o ensino de Zoologia. 

Respostas: Totalidade dos 

alunos 

Você acredita no uso da rede social Pinterest – com a 

particularidade de possibilitar o compartilhamento, 

busca e organização de imagens, fotos, vídeos, figuras, 

etc, como se fosse um mural virtual – como espaço 

online para auxiliar o ensino de Zoologia? 

 

 

25 Sim 

0 Não. Por quê? 

 

A tabela 8 mostra a percepção dos alunos, que interagiram no ambiente elaborado, 

quanto as principais características do Pinterest para auxílio no ensino-aprendizagem em 

Zoologia.  

 

Tabela 8- Percepção dos alunos quanto ao diferencial da rede social Pinterest para o ensino de Zoologia.  

Respostas: Totalidade dos 

alunos 

Para você que interagiu no ambiente proposto pela 

professora, o diferencial que a rede social Pinterest 

pode oferecer ao ensino de Zoologia consiste em: (Pode 

marcar mais de uma opção). 

 

10 Facilitar a busca por imagens, vídeos, figuras de interesse 

à disciplina, dado o visual semelhante a um mural. 

 

10 Facilitar a conectividade com o professor e alunos da 

disciplina e demais usuários que têm interesses em 

Zoologia, para acesso a materiais, links, imagens e vídeos 

de interesse, permitindo por meio desses materiais, o 

enriquecimento das aulas da disciplina; 
  

10 Ampliar a sua colaboração nas aulas de Zoologia, 

buscando e criando painéis, partilhando e adicionando 

neles imagens, infográficos, ilustrações, fotografias, 

vídeos.  

 
  

10 Facilitar o acesso a pins (que são as fotos, figuras, vídeos, 

etc, postadas na rede) de interesse em Zoologia presentes 

na internet em blogs, Youtube e outros sites, ao 

disponibilizar links em painéis/murais de interesse.  
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Conforme as respostas acima, a totalidade dos alunos que interagiram no ambiente, 

aponta o potencial da mesma como um espaço para facilitar a interação aluno-aluno e aluno-

professor, aprimorar a colaboração dos mesmos no conteúdo das aulas, bem como tornar 

simples e prazerosa a tarefa de buscar e partilhar imagens, vídeos, fotos e figuras de interesse 

ao conteúdo de Zoologia. Os mesmos admitem ainda que tais materiais dispostos no ambiente 

possibilitaram enriquecer o conteúdo das aulas, facilitando a conectividade entre os 

interessados em Zoologia.  

O quadro 1 a seguir mostra a percepção da professora da disciplina ao utilizar a rede 

social Pinterest para auxílio nas aulas de Zoologia. A visão geral da professora mediante o uso 

da ferramenta demonstra a possibilidade de uso desse espaço como complementar as aulas de 

Zoologia, dado que as imagens, fotos, figuras do ambiente, referentes a características 

morfológicas, e a biodiversidade existente, pode reforçar as aulas teóricas. Se apresentando 

como espaço facilitador para a aprendizagem de Zoologia, dado, sobretudo, que o ambiente 

permite a partilha, busca e organização de imagens/fotos de animais que nem sempre é 

possível obter por meio da coleção didática. 

 

Quadro1 - Percepção doa professora da disciplina acerca do uso do Pinterest para auxiliar as aulas de Zoologia. 

 

Pergunta 1: Diante de sua experiência com a utilização do Pinterest como ferramenta 

de auxilio ao processo de ensino-aprendizagem em Zoologia. Você considera este 

ambiente como um facilitador e agregador ao processo de ensino aprendizagem dos 

alunos? Por quê? 

 

 

Resposta 1: Sim, é um facilitador e agregador para a aprendizagem. Pode ser utilizado 

como um recurso complementar ao ensino da Zoologia, auxiliando no ensino do conteúdo 

teórico. As imagens podem ser compartilhadas diretamente da internet ou do meu PC 

pessoal, o que é um aspecto positivo. E por ser uma plataforma virtual, é bastante atrativa 

aos jovens. 

 
  

Pergunta 2: Qual sua visão acerca das funcionalidades do Pinterest? E como podem 

auxiliar a prática de ensino de Zoologia?  

 

 

Resposta 2: A possibilidade de compartilhar imagens dos animais estudados nas aulas 

teóricas é excelente, em especial considerando que infelizmente não dispomos de 

exemplares de todos os animais na coleção didática. As imagens reforçam a teoria, em 

especial demonstrando as características morfológicas, e a biodiversidade existente.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Com base na pesquisa realizada, verifica-se que emana das redes sociais da internet um 

amplo potencial como ferramentas de comunicação, interação e colaboração que podem ser 

fortes aliadas ao processo de ensino-aprendizagem. Espaços os quais têm a possibilidade de 

dinamizar, diversificar e agregar ao ensino, sobretudo, quando se trata de disciplinas a 

exemplo de Zoologia em Ciências Biológicas, que por sua vez ainda encontra-se limitada a 

exposição oral de seus conteúdos, sem margem à dinamização do ensino. Vislumbrando-se 

assim, nos espaços das redes sociais da internet a possibilidade dos alunos atuarem de forma 

ativa de seu aprendizado, buscando, criando e partilhando informações/conteúdos de interesse 

pedagógico em ambientes que vão além do espaço físico da sala de aula tradicional.  

Neste sentido, o objetivo desta pesquisa foi investigar o potencial da rede social Pinterest, 

para auxiliar o ensino de Zoologia dos Vertebrados no ensino superior. Propondo então, um 

ambiente o qual favorecesse a interação entre alunos e professores, e facilitasse a busca, 

organização e compartilhamento de imagens, figuras, vídeos, e outros elementos, nesse 

sentido, com possibilidade diversificar e facilitar o ensino da mesma. Para tal estudo foi 

analisado as opiniões dos alunos e da professora da disciplina de Zoologia dos Vertebrados, 

após o uso do espaço no Pinterest, por meio de questionários direcionados aos mesmos.   

Revela-se mediante a pesquisa que, ao alunado que interagiu no ambiente proposto no 

Pinterest para complementar ao ensino de Zoologia, foi permitido o favorecimento das 

conexões entre os mesmos e bem como com a professora da disciplina, para além do espaço 

da sala de aula favorecidas pelo espaço. O ambiente criado facilitou a possibilidade de 

compartilhamento, busca e organização imagens, fotos, figuras, links e vídeos com 

possibilidade de complementar o conteúdo transmitido em aula, ampliando ainda a 

colaboração dos mesmos nas aulas. 

À professora da disciplina, a plataforma Pinterest permitiu um planejamento de ensino 

com aspecto diferenciado e dinâmico, com potencial pedagógico para subsidiar o ensino de 

Zoologia. Se apresentando assim, como espaço online o qual permitiu enriquecer, aperfeiçoar 

e complementar as aulas teóricas, por permitir a coleção, organização e partilhamento em 

grande escala de imagens, imprescindíveis ao ensino de Zoologia. Permitindo nesse sentido, o 

acesso e busca por imagens que abordam características morfológicas e a biodiversidade que 

nem sempre estão disponíveis para estudo.  
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Nessa direção, a dinâmica da rede social Pinterest possibilitou uma expansão das 

possibilidades de aprendizado no ensino de Zoologia em Ciências Biológicas. Atendendo a 

necessidade e importância de combinar imagens, palavras, vídeos e outros meios, para 

facilitar e aprimorar o compreendimento dos conceitos em Zoologia. Contribuindo-se nesse 

sentido, com a apresentação de um espaço agregador para auxiliar a mediação entre alunos-

professor-conhecimento, quanto ao ensino de Zoologia no ensino superior. Bem como com as 

discussões acerca do uso das redes sociais da internet como aliadas ao processo de ensino-

aprendizagem. 

No decorrer deste trabalho algumas limitações/dificuldades surgiram. Como a 

investigação de uso das redes sociais na educação é recente, limita-se assim a quantidade de 

material de estudo sobre as redes sociais para tal finalidade. Sendo ainda ínfima a quantidade 

de artigos quanto ao potencial das redes sociais para auxiliar o ensino em Biologia, e 

inexistente quando se fala no ensino de Zoologia. Já quanto ao uso da rede social Pinterest na 

educação, artigos sobre o tema são inexistentes, constituindo assim, como uma ampla 

limitação para esta pesquisa.  

Mediante a pesquisa realizada, ressalta-se ainda a importância de explorar o uso da rede 

social Pinterest, em outras disciplinas do curso superior de Ciências Biológicas, as quais 

possam ser favorecidas pelo fator imagético da rede social em questão, bem como em outros 

cursos superiores, os quais possam também explorar o potencial do Pinterest, como 

ferramenta de comunicação, interação, colaboração e de potencial na disposição e 

disponibilização de imagens, vídeos, figuras, etc. 

Ainda nessa direção, é pertinente estudos acerca da viabilidade de uso da rede social 

Pinterest no Ensino Médio, dado a existência de estudo e experiências de uso de outras redes 

sociais em diversas disciplinas desse ensino. Buscando explorar nesse sentido, o uso das 

funcionalidades da rede social Pinterest no ensino de Biologia e em outras disciplinas que 

possam ser favorecidas pela mesma. Emergindo nesse sentido, a necessidade de futuras 

experiências de aprendizagem interativa e colaborativa nos ambientes das redes sociais da 

internet.  
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APÊNDICE A 

  Instrumento de pesquisa aplicado aos alunos  

 

Estudantes da Disciplina Zoologia dos Vertebrados cursando o 6º período de 

Licenciatura em Ciências Biológicas 

1) As imagens podem favorecer a compreensão e consequentemente, melhorar a 

aprendizagem quanto aos conceitos de Zoologia? 

(    ) Sim      (   ) Não  (   )Mais ou menos  

 

2) Você aprende melhor os conceitos de Zoologia através de: 

 

(   ) Apenas com exposição oral; 

            (   ) Com  combinação de palavras e imagens; 

            (   ) Tanto faz. Por quê? ___________________________________________ 

 

3) O uso de vários meios como texto, imagem, figuras, vídeo: 

 

            (    ) Facilita a aprendizagem de Zoologia 

            (    ) Dificulta a aprendizagem de Zoologia. Por quê? _____________________ 

 

4) Você acredita que no uso das redes sociais como espaço facilitador para interação com 

professores-aluno, aluno-aluno na disciplina, sendo um ambiente complementar as 

aulas presenciais? 

(   ) Sim 

(   ) Não  

(   ) Mais ou menos 

 

5) Várias redes sociais têm surgido, dentre elas está o Pinterest. Você se interessou em 

realizar o cadastro na rede social Pinterest? 

(  ) Sim 

(  ) Não. Por quê? _____________________ 

 

6) Você acredita no uso da rede social Pinterest como espaço online para auxiliar o 

ensino de Zoologia?  
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(   ) Sim 

(   ) Não  

 

7) Para você que interagiu no ambiente proposto pela professora, o diferencial que a rede 

social Pinterest pode oferecer ao ensino de Zoologia consiste em: (Pode marcar mais 

de uma opção). 

 

(  ) Facilitara busca por imagens, vídeos, figuras de interesse à disciplina, dado o 

visual semelhante a um mural,; 

 

(  ) Facilitar a conectividade com o professor e alunos da disciplina e que têm  

interesses em Zoologia, para acesso a materiais, links, imagens e vídeos de interesse, 

permitindo por meio desses materiais, o enriquecimento das aulas da disciplina; 

 

(  )Ampliar a sua colaboração nas aulas de Zoologia, buscando e criando painéis, 

partilhando e adicionando neles imagens, infográficos, ilustrações, fotografias, vídeos; 

 

(  )Facilitar o acesso a pins( que são as fotos , figuras, vídeos, etc na rede) de interesse 

em Zoologia presentes na internet em blogs, Youtube e outros sites, ao disponibilizar 

links em painéis/murais de interesse. 
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APÊNDICE B 

Instrumento de pesquisa aplicado à professora  

 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – CAMPUS GARANHUNS 

Questionário Uso do Pinterest no Ensino de Zoologia 

Professor da Disciplina  

 

 

1) Diante de sua experiência com a utilização do Pinterest como ferramenta de auxilio ao 

processo de ensino-aprendizagem em Zoologia. Você considera este ambiente como 

um facilitador e agregador ao processo de ensino aprendizagem dos alunos? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Qual sua visão acerca das funcionalidades do Pinterest? E como podem auxiliar a 

prática de ensino de Zoologia?  

 

 

 


