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Resumo

O  presente  trabalho  analisa  a  importância  do  uso  das  Tecnologias  da 
Informação  e  da  Comunicação  pelo  professor  como  forma  de  valorização  e 
enriquecimento das suas aulas.

Investiga as dificuldades encontradas pelo professor no uso de metodologias 
que se adéqüem ao novo perfil formador do educador atual. Enfoca a necessidade 
do uso das TIC’s (Tecnologias da Informação e da Comunicação) como meio de 
acompanhamento  do  desenvolvimento  tecnológico  atual  para  a  promoção  e 
construção do conhecimento. Recomenda o uso das TIC’s para o desenvolvimento 
na mediação pedagógica do professor no atual contexto da disciplina de Biologia. 
Ressalta  a  importância  do  uso  de  metodologias  que  promovam  a  aquisição,  a 
construção do conhecimento e a atualização e acompanhamento da rápida evolução 
tecnológica  ocorrida  nesse  século,  pelo  professor  formador  e  mediador  de 
conhecimentos no contexto  atual  do ensino aprendizagem de Biologia.  Busca-se 
através  de  pesquisas  bibliográficas  relacionando Biologia  e  Arte e  investigações 
através de questionários com perguntas abertas e fechadas, dirigidos ao professor e 
ao  aluno.  Esse  trabalho  investigativo  foi  realizado  especificamente  no  Colégio 
Estadual  Gratulino  de  Freitas,  no  município  de  Guaratuba  –  Paraná  com 
implementação do Caderno Pedagógico elaborado com metodologias utilizando as 
TIC’s  a  importância  da  atualização  e  constante  reciclagem do  professor  para  o 
desenvolvimento de um trabalho inovador. Os resultados apontam que o uso das 
TIC’s como parte da metodologia usual, leva a mediação pedagógica promovendo 
aulas motivadoras, que induzem ao uso do raciocínio,  criticidade,  autonomia e a 
melhor apreensão dos conteúdos.
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ABSTRACT

The present work analyzes the importance of the use of the Technologies of the 
Information and of the Communication for the teacher as form of valorization and 
enrichment of their classes.  

This investigates  the  difficulties  found  by  the  teacher  in  the  use  of 
methodologies that if adqued to the current educator's new profile formador. He/she 
focuses the need of the use of TIC's (Technologies of the Information and of the 
Communication) as middle of attendance of the current technological development 
for the promotion and construction of the knowledge. It recommends the use of TIC's 
for the development in the teacher's pedagogic mediation in the current context of the 
discipline of Biology. The importance of the use of methodologies that you promote 
the acquisition, the construction of the knowledge and the up dating and attendance 
of  the  fast  technological  evolution  stands  out  happened  on  that  century,  for  the 
teacher formador and mediator of knowledge in the current context of the teaching 
learning of Biology. It is looked for through bibliographical researches relating Biology 
and Art and investigations through questionnaires with open and closed questions, 
driven  the  teacher  and  the  student.  That  work  investigativo  was  specifically 
accomplished at the State School Gratulino of Freitas,  in the municipal  district  of 
Guaratuba - Paraná with implementation of the Pedagogic Notebook elaborated with 
methodologies using TIC's the importance of the updating and the teacher's constant 
recycling for the development of an innovative work. The results appear that the use 
of TIC's as part of the usual methodology, takes the pedagogic mediation promoting 
motivation classes that induce to the use of the reasoning, criticidade, autonomy and 
the best apprehension of the contents.  

  
Words - key: methodology of the biology, mediation, technologies, education.  



1 INTRODUÇÃO

O  trabalho  elaborado  aborda  o  uso  das  Tecnologias  da  Informação  e  da 

Comunicação  (TIC’s)  pelo  professor  de  Ensino  Médio,  da  disciplina  de  Biologia 

enfocando  como  problema  as  dificuldades  destes  em  adequar  metodologias 

compatíveis  com o grande desenvolvimento tecnológico atual  e  que passaram a 

fazer parte do cotidiano do aluno que nasceu em uma era tecnológica.

A necessidade de o educador preparar o educando para as incertezas em uma 

busca  constante  de  respostas,  assim  como  para  o  questionamento  através  de 

perguntas que os leva a procurar respostas e soluções e a se preparar para novos 

desafios faz parte da pedagogia atual, levando o professor a mediar conhecimentos 

e a formar cidadãos dinâmicos, autônomos, e participativos.

O  professor  orientando  seus  alunos  a  uma  prática  reflexiva  fará  com  que 

aprimorem  e  elaborem  questões  mais  complexas  assumindo  a  postura  de 

pesquisadores.

Trabalhando interdisciplinarmente; segundo Bochniak (apud alguns Fios para 

Entretecer  o  Pensar  e  o  Agir,  p.15,  2007),  alunos  e  professores  vivenciam  a 

superação  de  inúmeras  visões  fragmentadas  e/ou  dicotômicas  existentes  no 

cotidiano de nossas escolas, principalmente a superação da visão dicotômica entre 

teoria e prática.

O  professor  passando  como  mediador  de  conhecimentos  e  formador  de 

cidadãos participativos e dinâmicos, leva ao desenvolvimento de um processo de 

crescimento individual, social e cultural e a atuação com autonomia, competência e 

dignidade.

Através de uma ação educativa que valoriza as experiências de vida, muda 

noções  de  valores  e  resgata  a  autoestima  é  que  se  promove  a  construção  da 

cidadania.

Sendo assim, é necessário que o professor adéqüe sua prática pedagógica de 

maneira  a  facilitar  o  ensino/aprendizagem  e  a  compreensão  dos  conteúdos, 

adquirindo  assim,  seus  alunos,  conhecimentos  científicos  de  sua  disciplina.  A 

dificuldade do professor de biologia em elaborar práticas pedagógicas que facilitem 

a apreensão do conhecimento faz com que a transmissão dos conteúdos se dê de 

maneira mecânica e inadequada.



A  valorização  da  quantidade  de  conteúdos  ainda  prevalece  no  ensino 

aprendizagem de Biologia, justificando esse trabalho de investigação e pesquisa, 

que tem por finalidade contribuir para a aplicação de novas metodologias onde o 

professor faça uso das TIC’s como material de apoio, para o abrilhantamento das 

aulas de Biologia no Ensino Médio.

Portanto, enfocada a questão sobre o uso das TIC’s é que se justifica essa 

pesquisa desenvolvida e esse trabalho investigativo realizado.

Pretende-se,  portanto,  contribuir  com  o  professor  da  referida  disciplina  no 

desenvolvimento de metodologias que facilitem seu trabalho de mediador / formador 

entendendo o problema aqui levantado e abaixo citado, para facilitar a compreensão 

desse trabalho elaborado e desenvolvido.

Através  de  um questionário  com perguntas  abertas  e  fechadas,  elaboradas 

através dos conteúdos fornecidos por várias referências bibliográficas, abordaram-se 

esses professores.

Inicialmente, para o levantamento de dados, será considerada a experiência do 

professor no ensino de Biologia, através de seu tempo de atuação na Rede Estadual 

e na referida disciplina.

Serão previstas  e elaboradas questões dentro  das referências  bibliográficas 

encontradas  que  permitam  a  investigação  das  técnicas  e  práticas  didático 

pedagógicas  utilizadas  pelo  professor  para  o  ensino  aprendizagem  de  Biologia, 

possibilitando a verificação do seu conhecimento com relação às Tecnologias da 

Informação e da Comunicação, a freqüência que as aplica em suas aulas, ou se 

ainda não as utilizaram, como apoio didático pedagógico, as causas que o impedem 

de fazê-lo, na tentativa de ajudá-lo no enriquecimento, otimização e dinamização de 

suas aulas.

Buscar-se-á  também  com  estas  questões,  verificar  quais  as  metodologias 

empregadas por ele regularmente, assim como os conteúdos que encontra maior 

dificuldade  em trabalhar.  Esta  sondagem,  também buscará  os  meios  avaliativos 

empregados por este professor, e em quê o uso das Tecnologias da Informação e 

da Comunicação poderá lhe ser útil, auxiliando-o em seu trabalho de mediador de 

conhecimentos.

O questionário será levado pessoalmente a esses professores, nos intervalos 

de aulas, nas horas atividades e nos grupos de estudos aos sábados.



A intenção é de levá-lo às outras instituições de ensino da Rede Pública deste 

município  visando  ampliar  os  dados  a  serem  obtidos  para  ao  reforço  da 

fundamentação deste trabalho de pesquisa.

Pretende-se  ainda  dirigir  também  aos  alunos  destes  estabelecimentos  de 

ensino outro questionário que possibilitará a exposição das dificuldades por  eles 

encontradas  no  ensino  aprendizagem de  Biologia  com  relação  às  metodologias 

utilizadas pelo professor e o que poderá ser feito para a melhoria destas aulas para 

facilitar a apreensão dos conteúdos de forma a facilitar a sua aprendizagem, com o 

uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação, levando à melhor qualidade 

do ensino aprendizagem.

Após o levantamento de dados obtidos através das respostas recolhidas pelos 

questionários,  pretende-se  elaborar  um  Caderno  Pedagógico,  dirigido  aos 

professores  de  Biologia  do  Ensino  Médio  da  Rede  Pública  Estadual,com o  que 

procurar-se-á contribuir com atividades que promovam o uso das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação para o enriquecimento das aulas de Biologia.

Desenvolvimento  da  Fundamentação  Teórico  -  Metodológico  da  questão 
investigativa

Embasado na psicologia de que a educação precisa levar a diferentes maneiras 

de buscar o conhecimento na sala de aula e a visão de que a prática escolar deve 

se  aliar  a  Tecnologia  da  Informação  e  da  Comunicação  para  atender  as 

necessidades  dessa  era  tecnológica  em  constante  desenvolvimento  é  que  se 

investigou: como o uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação pode 
auxiliar  na  inovação  do  ensino  aprendizagem da disciplina  de  Biologia  do 
Ensino Médio.

Esse trabalho investigativo foi realizado especificamente no Colégio Estadual 

Gratulino de Freitas, no município de Guaratuba – Paraná.

Fundamenta  –  se  nos  estudos  de  vários  autores  específicos  na  área 

pesquisada, que trazem novas propostas para o ensino aprendizagem, numa visão 

construtivista,  em coerência com os conteúdos a serem ministrados, promovendo 

autonomia e liberdade de ação e expressão na construção do conhecimento não só 

de Biologia,  mas sim de todas as disciplinas preocupadas com o novo olhar  da 

educação.



“É preciso também que os professores saibam construir  atividades inovadoras 
que levem os alunos a evoluírem em seus conceitos, habilidades e atitudes, além de 
saber dirigir os trabalhos dos alunos, pra que estes realmente alcancem os objetivos 
propostos. O saber fazer nesses casos é muitas vezes bem mais difícil do que o fazer 
(planejar a atividade ) e merece todo um trabalho de assistência e de análise crítica 
dessas aulas”. (Carvalho apud, Pessoa, p. 23, 2006).

“A produção do conhecimento passou, ao longo da história da humanidade, por 
diversas concepções e formulações: desde os primitivos homens das cavernas que 
lutavam para conseguir dominar a técnica da produção do fogo até as novas pesquisas 
espaciais  ou a engenharia  genética  estamos sempre em busca do conhecimento”. 
(Torres, Oliveira, 2006, p.07).

Segundo Vygotsky (2002), todo desenvolvimento e aprendizagem humanos é 

um  processo  ativo,  no  qual  existem  ações  propositais  mediadas  por  várias 

ferramentas. (apud Torres, 2006, p.81).

O novo papel do professor de mediador, problematizador e formador permite 

que a responsabilidade da aquisição dos conteúdos pelos alunos seja dividida com 

os próprios alunos que terão a oportunidade de através do “pontapé inicial” dado 

pelo  professor  elaborar  mentalmente,  trabalhar  seu  raciocínio  e  seu  pensar 

desenvolvendo  um  olhar  crítico  em  relação  à  sociedade  em  que  vive  e  atua, 

desenvolvendo também ações e atitudes problematizadoras e buscando soluções. 

Enfim,  totalmente envolvido  na ação educativa  interagindo com seus colegas de 

classe e com o professor.

  O  uso das Tecnologias  da  Informação e  da  Comunicação permite  que a 

atenção antes centrada no professor e no repasse dos conteúdos por ele ministrado 

de uma forma maçante e repetitiva, além de estática; passe a se focalizar no aluno e 

na nova maneira de construir seus conhecimentos, permitindo – lhe a apreensão do 

conteúdo  de  uma  maneira  crítica,  pois  o  uso  das  TIC’s  faz  parte  da  revolução 

tecnológica do mundo atual, facilitando a retenção de muita informação em pouco 

tempo, passando o aluno, a saber, interpretá – las e desvendá – las adquirindo com 

essa atitude um conhecimento real e relevante.

Os conteúdos abordados pelo professor devem estar vinculados as realidades 

sociais regionais, estimulando o interesse do aluno pelo mesmo.

As TIC’s, usadas como recursos metodológicos passam a ser uma opção do 

professor  para  levar  a  assimilação  dos  conteúdos  de  uma  forma  interativa  e 

dinâmica  proporcionando  o  desenvolvimento  do  trabalho  colaborativo  em  grupo; 



facilitando a socialização; buscando a resolução de problemas direcionando – se à 

construção do conhecimento e a autonomia nas decisões.

É aumentada a urgência e a importância do desenvolvimento de novas práticas 

pedagógicas que exigem uma nova postura dos educadores, que devem fazer uso 

das TIC’s e suas linguagens como um sistema diferenciado de aprendizagem que 

permita o respeito pela individualidade, abrindo espaço para debates e discussões, 

que  sejam de  caráter  não  só  informativo  como também formativo,  garantindo  o 

desenvolvimento de cidadãos capazes de ações condizentes e inseridos no contexto 

social vigente.

O trabalho com notícias/informações direcionado pelo professor  traz  grande 

contribuição para o desenvolvimento de valores e atitudes quando do trabalho em 

equipe e da valorização da participação do docente. Além disso, os alunos podem 

aprender a interpretar e a redigir textos, tão importantes nos dias atuais para sua 

inserção no mercado de trabalho, além de promover sua socialização permitindo – 

lhe  participar  ativamente  das  aulas,  com  liberdade  para  se  expressar  e  emitir 

opiniões.

Quando trabalha com material audiovisual é preciso que o professor tenha sua 

aula  planejada,  definida  e  ciente  dos  objetivos  que  pretende  atingir  com  as 

atividades que propuser, devendo ainda saber como fazer para que esta o satisfaça 

em seus anseios e aos de seus alunos após a sua realização.  

Para Anamélia Buoro (2002, p. 35):
Imagens impõem presenças que não podem persistir ignoradas ou subestimadas em 
sua potencialidade comunicativa por editores e educadores,  mas que, ao contrário, 
devem ser devidamente exploradas e lidas, o que implicaria ganho evidente para o 
processo educacional. A presença da imagem nos livros escolares e o contato diário 
da criança e de nossos alunos em geral com imagens de qualquer ordem devem ser 
levados em conta, tanto quanto a observar essa presença como algo que atua sobre a 
sensibilidade e os afetos dos leitores.

É necessário deixar claro para o aluno o que se pretende dele e buscar dessa 

maneira  relacionar  o  conteúdo  com o  seu  cotidiano  e  sua  realidade,  fazendo-o 

entender as diversas visões de mundo, discutir culturas e questões sociais regionais 

e mundiais permitindo a sua inserção, despertando seu lado crítico, compreendendo 

a importância do seu papel na sociedade em que vive e é ator.



“Televisão  e  vídeo  (DVDs)  são  sensoriais,  visuais,  linguagem  falada,  linguagem 
musical e escrita. Linguagem que interagem superpostas, interligadas, somadas, não 
separadas.  Daí  sua  força.  Atingem  –  nos  por  todos  os  sentidos  e  de  todas  as 
maneiras. Televisão e vídeo (DVDs) nos seduzem, informam, entretêm, projetam em 
outras  realidades  (no imaginário)  em outros  tempos e  espaços.  Televisão  e  vídeo 
combinam a comunicação sensorial-cinestésica, com a audiovisual, a intuição com a 
lógica, a emoção com a razão. “Integração que começa pelo sensorial, pelo emocional 
e pelo intuitivo, para atingir posteriormente o racional”. (Moran, 2000, p.38, apud Mídia 
e Educação: Linguagens, Culturas e Prática Pedagógica,Sartori e Roester p. 106). 

Sendo a escola uma agência educativa ligada às necessidades do progresso 

(Saviani, 1996) e considerando a evolução que ocorre em nosso mundo, pouco se 

tem feito para melhorar o ensino conseguindo – se um resultado final positivo que é 

o aluno bem formado e informado.

O que se  pretendeu com este  trabalho  é  colaborar  com os professores  de 

Biologia  em  prosseguir  na  sua  difícil  jornada  de  busca  e  melhoria  profissional, 

visando sempre a real formação dos alunos, acompanhando a evolução atual que 

ocorre  em todos os  sentidos,  para  não parar  no  tempo e continuar  a  empregar 

técnicas que levam ao descaso de suas aulas por parte dos alunos.

Nesse  sentido  é  imperiosa  a  necessidade  de  mudança  operacional,  e 

introduzindo não só o método científico como metodologia de trabalho, mas, também 

técnicas de ensino aprendizagem a cada assunto a ser trabalhado.

Inovando  com  o  uso  das  TIC’s,  a  disciplina  de  Biologia,  (assim  como  as 

demais) deixará de ser uma transmissão de conhecimentos restritos a memorização 

passando a ser  investigativo  e um meio de verificar  a estrutura as causas e as 

relações dos conteúdos entre si, assim como os mistérios da natureza.

Os jovens bem formados saberão enfrentar novos desafios, e terão autonomia 

e atitudes próprias quando se defrontarem com situações que o exijam, diante dos 

problemas e desafios que se apresentam diariamente na vida e na sociedade atual.

Segundo Piaget  (1983),  o  aproveitamento das TIC’s pode elevar  o  grau de 

motivação  para  os  estudos,  aumentar  o  rendimento  escolar  e  refletir  –  se 

positivamente, na permanência da aprendizagem.

Para  impulsionar  o  processo  de  aprendizagem,  segundo  Tenório  (1998),  o 

campo da educação deve estar devidamente articulado com as novas metodologias: 

com a TV, o computador e outras linguagens audiovisuais que estão atualmente 

presentes  e  atuantes  em  nossos  lares  e  que  além  de  oferecerem  novas 



perspectivas, fazem com que o tratamento da informação receba diferenciações de 

acordo com seu objetivo e uso.

O  termo  TIC’s  utilizados  nesse  trabalho  investigativo  descreve  não  só  o 

telefone,  TV,  rádio,  DVD,  etc.  como  também  as  animações,  ambientes  virtuais, 

textos,  jornais,  revistas,  vídeos,  música,  obras de arte e outros mais,  que fazem 

parte do cotidiano do aluno.

Na Internet sempre se encontram à disposição materiais didáticos gratuitos, 

elucidativos, explicativos e atraentes.

Segundo  Machado  (2002)  “as  TIC’s  devem  estar  acompanhadas  de 

metodologias pedagógicas eficientes e ferramentas adequadas ao estudo individual 

ou em grupos e manter  um programa de regulamentação da atividade,  além de 

promover indicadores de qualidade.”

Carvalho diz que “com o simples uso dos meios eletrônicos não se resolve o 

problema  da  informação  e  da  formação,  principalmente  se  a  abordagem  do 

conteúdo didático for  baseada na “transmissão do conhecimento” o qual  o aluno 

deve absorver de forma passiva, e se manter dependente do saber, da direção e do 

professor “...

Atualmente a visão da educação como um todo, inclui além dos aspectos do 

aprendizado cognitivo, o regate de valores e da auto-estima, de ações e atitudes 

autônomas,  de  socialização,  sensibilização,  estabelecendo  relações  entre  o 

conteúdo e a vivência do aluno, abordando fatos do cotidiano relacionados com seu 

dia a dia.

Argumentando,discutindo,  sendo  ouvido  e  sabendo  ouvir,  o  aluno  poderá 

intervir em problemas por eles levantados anteriormente, sobre questões reais que o 

aflijam tanto em termos mundiais como do seu próprio mundo.

Segundo  Vieira  (2000),  diversos  são  os  estudos  que  demonstram  que  a 

utilização  das  novas  Tecnologias  da  Informação  e  da  Comunicação  como 

ferramentas,  trazem uma significativa  contribuição para as práticas escolares em 

qualquer área de ensino. O uso das TIC’s pode ser o suporte à prática pedagógica 

enriquecendo e otimizando as aulas.



A elaboração desse trabalho investigativo deve- se ao fato de ainda ser palco 

de discussões a construção de uma didática das ciências que possibilite levar  a 

construção de um trabalho racional o conhecimento científico através do emprego 

das Tecnologias da Informação e da Comunicação. 

Através da investigação feita podem-se identificar alguns dos problemas que 

afligem o professor do Ensino Médio com relação ao ensino de Biologia. 

 Segundo Hennig (2003) “... fundamental crítica vem sido feitas ao ensino das 

Ciências  em  termos  de  questionados  conteúdos,  dos  maltratados  métodos,  das 

ridicularizadas  técnicas  de  ensino  e  dos  inadequados  produtos  do  ensino  de 

Ciências”. O mesmo ocorre no ensino de Biologia para o Ensino Médio.

O uso das TIC’s  foi  proposto  como metodologia  que possibilita  ao  docente 

dinamizar suas aulas, assistir seu alunado, conduzir suas atividades de modo a levar 

ao pensar e ao agir, chegando à uma aprendizagem bastante significativa mais real 

e produtiva.

Trabalhando com a  realidade  dos alunos,  usando  técnicas  que possibilitem 

atender  as  necessidades  do  professor  ao  conduzir  suas  aulas,  a  buscar  novas 

fontes  de  informação  ajudando  na  sua  melhoria  e  crescimento  profissional, 

permitindo  o  acompanhamento  da  evolução  tecnológica  que  veio  criar  novas 

situações e problemas.

Para Tenório (1998, p.12) “... para impulsionar um processo de aprendizagem 

crítico e criativo, o campo da educação deve estar devidamente articulado com as 

novas tecnologias: a televisão, o computador e outras linguagens audiovisuais que 

estão atualmente presentes e atuantes em nossos lares e que além de fornecerem 

novas  perspectivas,  fazem  com  que  o  tratamento  das  informações  recebe 

diferenciações de acordo com seus objetivos e uso”.

Sabendo  fazer  uso  das  TIC’s,  o  professor  poderá  promover  a  interação,  e 

enriquecer suas aulas. A finalidade desta pesquisa é verificar se estas tecnologias 

estão sendo usado, se podem ser utilizadas, como está ou poderá esses ser feito, 

de maneira a tentar sanar as angústias que afligem a maioria dos docentes com 

relação ao emprego dessa metodologia na área de Biologia.



Com  o  novo  milênio,  amplia  –  se  o  papel  fundamental  da  educação  no 

desenvolvimento das pessoas e da sociedade necessitando – se a construção de 

uma  nova  escola  voltada  para  a  formação  do  cidadão,  não  apenas  para  a 

informação.

O professor lendo mais, buscando informações atualizadas, interpretando o que 

lê, expressando-se melhor através da escrita e da fala com clareza, tornar – se – á 

um profissional competente, superará suas angústias e sentir se – á realizado com 

seu desempenho, aumentando enfim, sua função de mediador da aprendizagem por 

dominar o conteúdo que ensina.

Pesquisou – se com o auxílio das TIC’s no âmbito escolar, que se pode criar 

uma nova visão do que seja  estímulo  didático  que leva  o aluno a raciocinar,  a 

compreender  e  apreender  melhor  os  conteúdos;  a  desenvolver  a  criticidade e  o 

raciocínio proporcionando uma melhoria do ensino da Biologia para a formação de 

indivíduos  capazes  de  pensar  e  agir,  alcançando  um  conhecimento  científico 

tecnológico que o levará ao entendimento do trabalho que realiza de uma forma 

mais ampla e objetiva, com condições de integrar – se na atual sociedade em que 

vive.

Para atingirem – se os objetivos que levam á educação científica formadora de 

indivíduos com discernimento suficiente para acompanhar a revolução tecnológica 

atual  é necessário que o docente tenha uma visão mais clara,  ampla e objetiva 

capaz  de  levar  seu alunado à  compreensão  do método científico,  iniciando  –  o 

cientificamente, com o auxílio das Tecnologias da Informação e da Comunicação, 

obtendo assim um resultado mais positivo.

 “O maior inimigo da inovação é a mesmice, para derrotá – lá é preciso mostrar 

como a diferença e a originalidade pode trazer bons resultados.”  (revista  Época, 

n.5331, agosto, 2008).

Na  dimensão  processual  não  se  aceita  mais  transmitir  para  as  próximas 

gerações  uma  ciência  fechada  de  conteúdos  prontos  e  acabados,  pois  o 

entendimento da Natureza da Ciência passou a ser um dos objetivos primários da 

educação. (Lederman, 1992, Khalick e Lederman, 2000, apud Problemas e Soluções 

na Educação p. 01).



Com o uso adequado das TIC’s no ensino aprendizagem de Biologia, promove 

–  se  a  otimização  dos  conteúdos,  a  dinamização  das  aulas,  oportunizando  ao 

professor  atender  seus alunos através de metodologias dinâmicas e apropriadas 

respeitando o nível e o interesse de cada um, fazendo do método científico, regra 

geral  do  seu  trabalho,  organizando  pensamentos  e  práticas  pedagógicas 

experimentais, delimitando e levantando problemas, buscando soluções destacando 

o teórico prático e o pensar e atuar de maneira coerente e prática.

Buscar nas Tecnologias da Informação e da Comunicação, apoio pedagógico é 

encaminhar  –  se  para  o  conhecimento  científico  acompanhando  as  inovações 

educacionais, caminhando assim para a investigação e a compreensão do conteúdo 

de maneira clara dentro da realidade e de forma objetiva.

Esse  processo  investigativo  foi  realizado  no  Colégio  Estadual  Gratulino  de 

Freitas,  no  município  de  Guaratuba  –  Paraná,  junto  aos  professores  deste 

estabelecimento. Foi inicialmente discutindo com a direção e Equipe Pedagógica do 

Colégio, para apresentação dos questionários elaborados para o levantamento de 

dados  das  principais  dificuldades  encontradas  pelo  professor  no  uso  das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação como material de apoio às suas aulas 

e o outro questionário dirigido aos alunos com o intuito de investigar a opinião destes 

sobre  o  emprego das TIC’s  nas aulas  pelo  professor.  Após essas investigações 

iniciais  e  baseadas  nos  resultados  dessas  pesquisas,  elaborou-se  um  Caderno 

Pedagógico com sugestões de práticas pedagógicas empregando o uso das TIC’s, 

de  uma  maneira  simples,  onde  qualquer  professor  pode  empregá  –  las  sem 

dificuldade,  salientando  que  quando  se  fala  em  usar  tecnologia  não  se  fala 

especificamente  no  uso  do  computador  que,  ainda  segundo  as  pesquisas 

desenvolvidas é o maior motivo de pânico da maioria dos docentes. 

Esses questionários contavam com perguntas abertas e fechadas, elaboradas 

através dos conteúdos fornecidos por várias referências bibliográficas.

 Com eles foi possível levantar inicialmente junto ao professor de Biologia, e 

posteriormente  aos  demais  professores  de  outras  disciplinas,  atendendo  a  um 

pedido  da  direção  e  equipe  pedagógica  por  terem  achado  esse  trabalho 

extremamente interessante e muldisciplinar, (o que veio a facilitar o meu trabalho 



investigativo,  pois  esse  estabelecimento  só  conta  com  apenas  um professor  de 

Biologia, além da autora desse trabalho) as principais dificuldades encontradas pelo 

professor  no  desenvolvimento  do  ensino  aprendizagem e na motivação de suas 

aulas.

Após  esse  contato  com  a  Direção  e  Equipe  Pedagógica,  mostrando  os 

questionários  elaborados e  repassados aos professores  e  alunos,  e  terem tanto 

direção como equipe responsável pelo pedagógico posteriormente lido as propostas 

das práticas pedagógicas com o uso das TIC’s relatadas no Caderno Pedagógico 

montado  com  sugestões  de  aulas,  procedeu-se  com  a  devida  autorização,  o 

desenvolvimento das investigações e do trabalho de exposição aos professores do 

que se pretendia alcançar com esse estudo, além de esclarecimento de dúvidas com 

relação ao emprego das práticas pedagógicas descritas no Caderno pedagógico. 

Esses  encontros  para  explanação  e  apresentação  do  Caderno  Pedagógico 

deram – se durante a semana pedagógica em que essa pesquisadora participou, 

nas  reuniões  pedagógicas,  assim  como  também  nas  horas  atividades  a  serem 

cumpridas  pelos  professores  desse estabelecimento  de  ensino.  Nessas reuniões 

para a apresentação das metodologias sugeridas no Caderno Pedagógico, ficou – 

se sabendo da realização da gincana ecológica (GINCOL) do colégio a ser realizada 

o que facilitaria a implementação dessas propostas pedagógicas, pois seria mais 

fácil o envolvimento dos professores e alunos nas atividades propostas no material 

pedagógico apresentado. 

Através  dos  questionários  com  perguntas  abertas  e  fechadas,  elaboradas 

através  dos  conteúdos  fornecidos  por  várias  referências  bibliográficas,  é  que se 

abordaram esses professores.

Inicialmente, para o levantamento de dados, foi considerada a experiência do 

professor no ensino de Biologia, através de seu tempo de atuação na Rede Estadual 

e  na  referida  disciplina.  Posteriormente  dos  demais  professores,  atendendo  ao 

pedido da direção e equipe pedagógica.

Com  questões  previstas  e  elaboradas  dentro  das  referências  bibliográficas 

encontradas  foi  possível  a  investigação  das  técnicas  e  práticas  didáticas 

pedagógicas utilizadas pelo professor para o ensino aprendizagem de Biologia. 



A verificação do conhecimento do professor com relação às Tecnologias da 

Informação e da Comunicação; a freqüência que as aplica em suas aulas; ou se 

ainda não as utiliza como apoio didático pedagógico, e as causas que o impedem de 

fazê-lo também se deu como conseqüência das perguntas formuladas e respondidas 

por  eles.  Isso  foi  feito  na  tentativa  de  ajudá-lo  no  enriquecimento,  otimização e 

dinamização de suas aulas.

Buscou-se  também  com  estas  questões,  verificar  quais  as  metodologias 

empregadas por ele regularmente, assim como os conteúdos em que encontra maior 

dificuldade  em  trabalhar.  Esta  sondagem,  também  buscou  os  meios  avaliativos 

empregados por este professor, e em quê o uso das Tecnologias da Informação e 

da Comunicação pode lhe ser útil,  auxiliando-o em seu trabalho de mediador de 

conhecimentos.

O questionário foi levado pessoalmente a esses professores, nos intervalos de 

aulas, nas horas atividades e nos grupos de estudos.

Também  foi  dirigido  aos  alunos  deste  estabelecimento  de  ensino  outro 

questionário que possibilitou a exposição das dificuldades por eles encontradas no 

ensino  aprendizagem  de  Biologia  com  relação  às  metodologias  utilizadas  pelo 

professor  e  o  que  pode  ser  feito  para  a  melhoria  destas  aulas  para  facilitar  a 

apreensão dos conteúdos de forma a facilitar a sua aprendizagem, e se com o uso 

das  Tecnologias  da  Informação  e  da  Comunicação,  podem  ser  levados  à  uma 

melhor  qualidade  de  ensino  aprendizagem  e  à  facilitação  da  apreensão  dos 

conteúdos pelos mesmos que vêem o ensino atual como desmotivador e cansativo..

Após o levantamento de dados obtidos através das respostas recolhidas pelos 

questionários, é que se elaborou o Caderno Pedagógico, dirigido aos professores de 

Biologia  do  Ensino  Médio  da  Rede  Pública  Estadual,  com  o  qual  se  procurou 

contribuir com atividades que promovam o uso das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação para o enriquecimento das aulas de Biologia.

As atividades propostas foram aplicadas pelos professores do estabelecimento, 

pois estão inseridas dentro do contexto da escola e voltadas para sua realidade.

Umas das metodologias usadas foram Biologia e Arte, utilizada pelo professor 

de  Biologia,  assim como o  de  Metodologia  do  Ensino  de  Ciências  do  curso  de 

Formação de Docente, e o da disciplina de Língua Portuguesa no Ensino Médio.



Esse Caderno Pedagógico traz  atividades diversas  como:  Trabalhando com 

Revistas;  Trabalhando  com  Textos;  Trabalhando  com  Arte;  Trabalhando  com 

Palestras; Trabalhando com filmes; Trabalhando com o Computador.

Foi  dividido  em  unidades,  cada  Unidade  com  seu  Título;  Objetivos; 

Conversando  sobre;  Encaminhamento  Metodológico;  Recursos  Necessários; 

Avaliação; Considerações Finais e Dicas para o Professor.

Abaixo seguem – se exemplos de algumas das atividades desenvolvidas pelos 

professores e contidas no Caderno pedagógico:

  Aplicação da Unidade: Trabalhando com Arte em Biologia.

Ao procurar unir a Biologia com a Arte, foi criada a possibilidade de trabalhar de 

uma maneira diferente com o educando, despertando ao mesmo tempo o aluno para 

o  mundo  das  grandes  criações,  que  lhe  é  muitas  vezes  desconhecido.  Para 

Buoronas (2002, p. 25):

Sabemos que poetas, artistas, escritores, cientistas, filósofos – e demais produtores de 
linguagem – são indivíduos que se destacam nas mais diferentes culturas pelos objetos que 
constroem  e  que  nos  encaminham  a  refletir  e  aprender,  diversificando  assim  nossas 
relações com a natureza, com outros indivíduos e com questões da nossa existência.

Além do conhecimento biológico, o professor promove um despertar para a Arte 

e acrescenta cultura geral na bagagem dos alunos tão carente de novas visões e 

descobertas.

O conteúdo trabalhado foi o de Citologia. 

Os alunos tiveram os conceitos básicos de Citologia,  célula,  e após isso se 

encaminharam ao laboratório de informática da escola, pesquisar sobre os tipos de 

células existentes no corpo humano. Feito isto, analisados as formas das mesmas, 

buscaram na internet, pintores brasileiros contemporâneos e sua obras.

Verificaram que assim como nas obras de Arte, a geometria é assimétrica a 

forma das células também variam de acordo com a função que desempenham.

Observaram também que assim como na pintura as formas se encaixam, que 

as células também o fazem para formarem os tecidos diversos que fazem parte do 

corpo humano.



Após acharem a obra que desejaram, fizeram a sua releitura e o desenho do 

tecido que acharam semelhante a obra escolhida.

Por  escrito  explicaram a  semelhança que encontraram entre  o  formato  das 

células do tecido que escolheu e a obra do autor. Em seguida, colocaram para a 

turma, seus desenhos do tecido e obra do autor; leram o que explicaram por escrito 

sobre as semelhanças que identificaram entre o tecido estudado e a obra escolhida 

e falaram sobre a vida do autor e sobre o tecido que escolheram respondendo as 

perguntas feitas pela turma sobre o conteúdo e sobre a obra e o autor, além de 

comentar o porquê da obra escolhida e como fez sua associação entre o tecido e a 

obra. 

Feita  a  conclusão  dos  estudos  e  o  relatório  da  atividade  desenvolvida,  os 

alunos expuseram seus trabalhos no mural da escola, levando aos demais alunos e 

professores do estabelecimento um pouco do conhecimento de Biologia e de Arte 

Moderna,  falando  um  pouco  sobre  pintores  como  Cândido  Portinari,  Tarsila  do 

Amaral, entre outros, tão bons e famosos quanto.

Unidade VI - Trabalhando com o computador em Biologia

A construção do conhecimento de uma forma atrativa e eficaz tem sido uma 

constante busca de educadores comprometidos com a educação. 

O computador nas escolas vem juntamente com o uso de outras Tecnologias 

da  Informação  e  da  Comunicação,  contribuir  para  que  isso  ocorra,  ofertando  a 

possibilidade  de  inovação  nas  aulas,  possibilitando  a  interação,  a  reflexão,  o 

desenvolvimento do senso crítico e o desenvolvimento da criatividade aliado ao bom 

desempenho do aluno que está fazendo uso de uma ferramenta pedagógica que faz 

parte do seu dia a dia e que manuseia com desenvoltura por praticamente nascido 

na era tecnológica estando, portanto, totalmente inserido nesse contexto tecnológico 

que se apresenta em nossos dias.

 Para promover a interação professor aluno e destes entre si, foi sugerido à 

construção de um blog, por ser uma forma colaborativa de aprendizagem. 

A construção deste blog com variados assuntos dentro da disciplina de Biologia 

possibilitou a diversidade das atividades e favoreceu a otimização das aulas e do 

ensino aprendizagem.



Com esta prática foi possível ao aluno trabalhar e interpretar as informações, 

trocando-as com os colegas, chegando à construção autônoma do conhecimento 

sócio cultural, regional, mundial relevante.

Nesta forma de aprendizagem interativa o aluno foi convidado a pesquisar, a 

buscar  imagens  e  reportagens  para  postar,  ler,  concluir  e  emitir  opiniões, 

concordando ou não com os colegas e o professor.

O  aluno  se  sentiu  tentado  a  estar  participando  enriquecendo  este  diário 

eletrônico, que sempre teve suas postagens debatidas e discutidas em classe.

Para que tudo transcorresse da maneira prevista  pelo  professor o  aluno se 

identificava para ter suas postagens aceitas, se não o fizesse, teria suas postagens 

recusadas.

Como esta atividade coincidiu com a gincana ecológica do colégio, como já foi 

dito  acima  em  que  o  tema  deste  ano  foi  Poluição,  foi  construído  o  Blog  do 

estabelecimento e todas as equipes tinham que postar e interagir com os demais por 

ser uma das provas a serem cumpridas. Isso possibilitou postagens colaborativas de 

todas as séries e cursos do colégio (Ensino Médio e Formação de Docentes), assim 

como de professores de todas as disciplinas que se identificaram e colocaram a sua 

área de atuação e a disciplina que trabalham nessa escola.

Com essa atividade o colégio todo interagiu de uma forma tão relevante, que 

levou os professores a aprenderem com os alunos as novidades do mundo virtual, 

em que eles são os mestres dominando completamente a máquina que faz parte do 

seu cotidiano.



RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES

Com  a  investigação  feita  constatou-se  que  oitenta  e  cinco  por  cento  dos 

professores associavam as TIC’s ao computador  e desses sessenta e cinco por 

cento afirmaram não saber fazer uso dessa ferramenta, temendo o fato do aluno ser 

mais conhecedor do assunto que ele, deixando por isto de usá – lo em suas aulas. 

70 % dos alunos afirmaram que seus professore pouco se utilizam das tecnologias 

disponíveis no colégio

Verificou – se ainda que alguns não sabiam como trabalhar com textos de uma 

forma organizada  e  produtiva  com condições  de  avaliar  o  trabalho  do  aluno.  O 

mesmo ocorrendo com relação aos filmes que eram passados como entretenimento 

de final de ano, quando poucos alunos compareciam. Como: “E a Vida Continua “,” 

Meninas Malvadas” e outros mais, que se devidamente explorados, dariam um ótimo 

material  para  trabalhar  conteúdos,  pois  com o  primeiro  se  trabalharia  o  método 

científico e o segundo, poderia ser usado para o resgate de valores, como respeito 

aos colegas, caráter e honestidade.

Através desse trabalho de pesquisa constatou – se que alguns professores 

ainda optam pela pedagogia tradicional onde o quadro de giz é o material de apoio 

mais usado,  além do Livro  Didático que dele fazem uso inadequado,  mandando 

responder as atividades, fazer resumos e cópias, levando ao desestímulo ao enfado 

e a aprendizagem momentânea, pois se for perguntado a maioria deles o que foi 

visto na aula anterior não o saberão responder.

Uma  grande  maioria  mostrou  –  se  preocupada  em  aprender  novas 

metodologias e fotocopiou o Caderno Pedagógico e diz ter conseguido, com a sua 

implementação  grandes  resultados  e  uma  aprendizagem  coletiva  e  motivadora, 

sentindo  –  se  realizado  com  os  resultados  colhidos  com  o  uso  das  TIC’s  ali 

sugeridos em suas aulas.



CONCLUSÃO

Concluiu–se com esse trabalho de pesquisa que grande parte dos professores 

ainda associa tecnologia com computador, e que a maioria ainda não conhece nada 

sobre essa ferramenta, ou muito pouco,  o que os deixa receosos em fazer uso 

desse riquíssimo material de apoio. Verificou-se ainda que poucos conheciam as 

Tecnologias da Informação e da Comunicação ou faziam uso delas em sala de aula. 

O Caderno Pedagógico  e  a implementação das metodologias  ali  sugeridas 

serviram de apoio a professores interessados em inovar, o que demonstrou, através 

dos resultados positivos colhidos por eles que com o uso da TIC’s é possível, sim 

inovar as aulas, tornando- as mais produtivas, através da motivação e de situações 

reais de aprendizagem por elas criadas.
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ANEXO

Questionário dirigido ao professor

1 Há quanto leciona essa disciplina? 

2 Atua em escola pública apenas ou também na escola privada?

3 Há quanto tempo atua na escola pública?

4 Como organiza seus conteúdos?

5 Qual o material utiliza com mais freqüência em suas aulas? 

Quadro de Giz ( ),Livro Didático ( ), TV Pendrive ( ),Outros ( )

6 Você conhece as Tecnologias da Informação e da Comunicação?

7 Quais tecnologias da Informação e da Comunicação você costuma utilizar 

para o enriquecimento das suas aulas?

8 Você costuma usar com seus alunos o Laboratório de Informática?

9 Qual seu conhecimento na área da informática? Razoável ( ), Domina bem 

a máquina ( ) Nenhum ( )

10 Você  encontra  dificuldades  em  achar  novas  metodologias  que  tornem 

suas aulas mais atraentes? Não ( )



Questionário para os alunos

1 O professor conversa com vocês sobre o conteúdo que irá trabalhar?

2 Ele propõe atividades diferentes? Quais/

3 Você gostaria que o professor usasse com mais freqüência novas atividades? 

Sim ( )  Não ( )

4 O professor usa apenas o quadro de giz em suas aulas e o livro didático? 

Sim ( )  Não ( )

Quais os materiais que ele apresenta para vocês

5 O professor leva vocês ao laboratório de Informática?

6 Com que freqüência ele faz uso desse laboratório?

7 O professor pergunta se estão aprendendo os conteúdos? Sim ( )  Não ( )

8 Você tem liberdade para perguntar ao professor e de expor suas idéias?

9 Suas opiniões e idéias são ouvidas pelo professor?

10 Quais materiais disponíveis na escola vocês gostaria que o professor utilizasse 

com freqüência?

11 Você prefere trabalhar em grupo ou individualmente?

 

  

 


