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Resumo

A relação entre tecnologia e práticas pedagógicas é um tema bastante discutido na atualidade. Este
trabalho se trata de um artigo teórico com o objetivo de colaborar com reflexões e discussão sobre o uso
de tecnologia nas práticas de Ensino de Ciências a partir da investigação de artigos científicos sobre
processos de elaboração de atividades didáticas para softwares educativos. Para isso, foi realizado um
levantamento bibliográfico sobre novas tecnologias, formação docente e ensino de Ciências. Assim,
percebeuse a relevância do uso de tecnologia nas práticas de Ensino de Ciências, pois pode motivar e
colaborar nas aprendizagens dos discentes.
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Abstract

The relationship between technology and pedagogical practice is a debatable today. This work is a
theoretical article with the objective of collaborating with reflections and discussion on the use of
technology in the practices of science teaching from the investigation of scientific articles on elaboration of
didactic activities for educational software. For that was accomplished a bibliographical rising about new
technologies, educational formation and sciences teaching. So, it was realized the importance of the use of
technology in science teaching practices, because it can motivate and collaborate in the learning of
students.
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1. INTRODUÇÃO

Sabese que o Ensino de Ciências vem passando por mudanças em sua estruturação (FREITAS; KIRNER,
2012). Malafaia e Rodrigues (2008) comentam que algumas dessas mudanças no Ensino de Ciências
propõem relacionar ciência, tecnologia e sociedade.

De acordo com Fialho e Matos (2010) tanto os conteúdos para o Ensino de Ciências quanto para os de
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outras disciplinas já podem ser apresentados e explorados através de vários recursos didáticos e mediados
pelas tecnologias, como por exemplo, softwares educativos.

Para os docentes utilizarem novas formas de elaboração de atividades em suas aulas é relevante que
“estejam preparados para atuar, ou pelo menos que tenham uma visão crítica, no processo de ensino e
aprendizagem”, uma vez que as atividades sociais e econômicas que influenciam a educação dependem do
uso da tecnologia (ORLANDO, et al., 2009, p. 16).

Candido et al. ( 2012) enfatizam a necessidade de inovações no Ensino de Ciências, que tem sido
influenciado por inovações tecnológicas, pois observase que o aluno da atualidade já não é mais um
simples depositário de informações.

Além disso, muitos professores ainda apresentam práticas descontextualizadas e mecânicas em sala de
aula, ou melhor, uma prática baseada em atividades de exposição do conteúdo pelo docente e na
utilização pouco crítica do livro didático (Zambon e Terrazzan, 2009). Assim, percebese que é relevante a
reflexão sobre o uso de novas tecnologias na prática de ensino de Ciências.

Este trabalho faz parte de reflexões e discussões realizadas durante o curso da disciplina de mestrado
Seminário II do programa de PósGraduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da
Universidade Federal de Sergipe – UFS no período 2012/2.

A metodologia utilizada para o desenvolvimento desse estudo foi um levantamento bibliográfico sobre
processos de elaboração de atividades didáticas para softwares educativos no contexto do Ensino de
Ciências, que se constitui no tema de pesquisa de mestrado das autoras do presente artigo. As
investigações foram feitas em periódicos da CAPES (http://www.periodicos.capes.gov.br/), Google
Acadêmico (http://scholar.google.com.br/); e Biblioteca Digital de Teses e Dissertação (BDTD)
(http://bdtd.ibict.br/).

O objetivo geral desse trabalho foi colaborar com reflexões e discussão sobre o uso de tecnologia nas
práticas de Ensino de Ciências a partir da investigação de artigos científicos sobre processos de elaboração
de atividades didáticas para softwares educativos. Então, justificase a relevância desse estudo para as
pesquisas em formação docente, novas tecnologias para a Educação e Ensino de Ciências, pois pode
contribuir nas discussões sobre esses temas. Partindose disso, surgiu o seguinte questionamento: como
tem sido o uso de software educativo na prática de Ensino de Ciências

2. USO DE TECNOLOGIA NO ENSINO DE CIÊNCIAS

Pretendese nesse tópico realizar uma breve discussão a respeito do uso de novas tecnologias no Ensino de Ciências, e
sobre importância e limitação da utilização das mesmas.

Alguns docentes têm elaborado atividades didáticas a partir do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação
(TICs). As atividades didáticas caracterizamse como uma forma de possibilitar um processo de ensino e de
aprendizagem, no qual o aluno seja sujeito ativo na elaboração dos novos saberes com os quais vai interagir (TÚRMINA;
MAMAN; RÖESCH, 2007). Então, cabe ao professor, conforme Zambon e Terrazzan (2009) ser mediador desse
processo, criando situações e atividades para promover a reconstrução dos saberes por parte dos alunos.

Nesse contexto, os estudos de Mendonça e Struchiner (2009), Guedes e Dalmaro (2010) e Fialho e Matos (2010)
abordaram que o tema novas tecnologias no campo educacional, como a informática pode possibilitar a aquisição de
conceitos e conhecimentos sobre qualquer ciência, por meio de simulações, jogos, animações e softwares.

Freitas e Kirner (2012) são favoráveis ao uso de inserção de softwares educativos no Ensino de Ciências, pois pode
motivar o aluno no processo de ensino e aprendizagem.

Conforme Fialho e Matos (2010) para que um determinado software seja considerado educativo é preciso que haja
aplicabilidade no processo pedagógico e aborde temas do cotidiano.
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Já Guedes e Dalmaro (2010) consideram software educativo como qualquer software que, de alguma forma ou ação,
possa transmitir informação ao usuário, fazendo com que este obtenha conhecimento a partir dessa interação.

Estudos sobre a construção do software abordam programas que apresentam cenários sobre um determinado assunto
por meio de imagens ou desenhos animados aos alunos e um espaço para que se possa debater questões relacionadas
a temas do diaadia. Assim, essa proposta pode auxiliar na aula, uma vez que torna a mesma mais dinâmica (GUEDES
E DALMARO, 2010; FIALHO E MATOS, 2010).

Mas é preciso considerar as possibilidades e limitações do uso de tecnologias pelo professor. Zambon e Terrazzan
(2009) e Clement e Terrazzan (2010) comentam da possibilidade de utilização de recursos tecnológicos como
complementos na abordagem e explicação de conceito ou fenômeno ensinado em sala de aula.

Quanto às limitações do uso de tecnologias em sala de aula pelo professor, ainda observase uma carência de
professores que sejam capacitados para utilizarem novas tecnologias de ensino no planejamento e execução de
atividades práticas (FELICETTI et. al, 2012).

Assim, a partir do que foi abordado percebese que como vivemos em uma sociedade globalizada, é preciso que o
professor busque adaptar as novas tecnologias a fim de tornar as aulas mais envolventes e inovadoras não apenas para
os alunos, mais também para o próprio docente.

3. PRÁTICA DE ENSINO DE CIÊNCIAS

Este tópico busca realizar reflexões a respeito da relação da prática docente e o uso de novas tecnologias no Ensino de
Ciências.

O uso do computador tem se propagado com bastante rapidez, com isso, os discentes encontramse cada
vez mais contagiados pela variedade de recursos tecnológicos que os cercam (BRANDÃO, 2005; MUSSOI
2006; SANTOS, 2010).

É preciso reconhecer o potencial das novas tecnologias de facilitar a aprendizagem dos alunos. Nesse
sentido, há uma necessidade de que os professores apresentem conteúdos aos alunos que façam sentido
para os mesmos e os tornem capazes de desenvolver habilidades de análise, crítica, interação e
criatividade.

As metodologias de ensino de Ciências utilizadas nessa área precisam ser repensadas quanto à utilização em sala de
aula. Ataide e Silva (2011, p.179) inferem que se observa um “abismo entre as pesquisas em ensino e o que realmente é
feito em sala de aula”.

Alguns docentes desconhecem a importâncias do uso de novas tecnologias no meio educacional. Muitas escolas da
educação básica possuem laboratórios de informática mais o professor não é preparado para utilizalos e também não há
um técnico que possa auxiliar no manuseio das novas tecnologias (BRANDÃO, 2005).

Diante da nova perspectiva educacional, é necessária a realização de uma profunda reflexão sobre a prática pedagógica,
uma vez que o professor tem o importante papel no processo de ensinoaprendizagem (MALAFAIA e RODRIGUES,
2008). Então, é necessário que o professor planeje atividades didáticas variadas de modo a atender a diversidade de
alunos quanto a capacidade e dificuldades (ZAMBON; TERRAZZAN, 2009).

Valente e Almeida (1997) afirmam que a formação docente precisa ser mais inovadora e com novas abordagens na
introdução da informática na educação. Dessa forma, não trata de somente criar condições para um professor dominar
um computador ou um software, mas dar auxílio no desenvolvimento do próprio conteúdo.

Diante da globalização, percebese a necessidade da inserção de novas ferramentas na educação que auxiliem o
educador a aprimorar a construção do conhecimento (MORAN, 1995; BRANDÃO, 2005). Assim, é necessária a utilização
de novas metodologias pelos docentes, para melhoria do processo de ensino e aprendizagem.

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Percebese que apesar das limitações de muitos professores com relação ao uso da TICs, é relevante considerar que do
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uso de tecnologia nas práticas de ensino de Ciências pode proporcionar aulas mais dinâmicas e interativas na
abordagem de conteúdos pelos docentes. Além de auxiliar no planejamento e desenvolvimento de atividades didáticas.
Então, aulas com novas metodologias de ensino podem motivar e colaborar nas aprendizagens dos discentes.

Com a introdução das novas tecnologias na escola, surge a necessidade de rever a questão da formação docente, pois é
necessário um referencial teórico mais amplo para o docente, baseado nos conhecimentos das áreas de educação,
ensino de Ciências e comunicação, para dar suporte à atuação do professor.

A abordagem sobre o uso de novas tecnologias na prática de ensino de Ciências sugere que deve ser mais aprofundada
posteriormente, pois este estudo além de apontar alguns desafios relacionados à construção de material educacional
com o uso das TICs, também ressalta algumas carências ainda presentes no cotidiano pedagógico docente do ensino
fundamental, como a formação continuada docente.
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Resumo

A relação entre tecnologia e práticas pedagógicas é um tema bastante discutido na atualidade. Este
trabalho se trata de um artigo teórico com o objetivo de colaborar com reflexões e discussão sobre o uso
de tecnologia nas práticas de Ensino de Ciências a partir da investigação de artigos científicos sobre
processos de elaboração de atividades didáticas para softwares educativos. Para isso, foi realizado um
levantamento bibliográfico sobre novas tecnologias, formação docente e ensino de Ciências. Assim,
percebeuse a relevância do uso de tecnologia nas práticas de Ensino de Ciências, pois pode motivar e
colaborar nas aprendizagens dos discentes.
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Abstract

The relationship between technology and pedagogical practice is a debatable today. This work is a
theoretical article with the objective of collaborating with reflections and discussion on the use of
technology in the practices of science teaching from the investigation of scientific articles on elaboration of
didactic activities for educational software. For that was accomplished a bibliographical rising about new
technologies, educational formation and sciences teaching. So, it was realized the importance of the use of
technology in science teaching practices, because it can motivate and collaborate in the learning of
students.

Key words: Educational Software; Teaching Practice; Teaching science.

1. INTRODUÇÃO

Sabese que o Ensino de Ciências vem passando por mudanças em sua estruturação (FREITAS; KIRNER,
2012). Malafaia e Rodrigues (2008) comentam que algumas dessas mudanças no Ensino de Ciências
propõem relacionar ciência, tecnologia e sociedade.

De acordo com Fialho e Matos (2010) tanto os conteúdos para o Ensino de Ciências quanto para os de
outras disciplinas já podem ser apresentados e explorados através de vários recursos didáticos e mediados
pelas tecnologias, como por exemplo, softwares educativos.

Para os docentes utilizarem novas formas de elaboração de atividades em suas aulas é relevante que
“estejam preparados para atuar, ou pelo menos que tenham uma visão crítica, no processo de ensino e
aprendizagem”, uma vez que as atividades sociais e econômicas que influenciam a educação dependem do
uso da tecnologia (ORLANDO, et al., 2009, p. 16).

Candido et al. ( 2012) enfatizam a necessidade de inovações no Ensino de Ciências, que tem sido
influenciado por inovações tecnológicas, pois observase que o aluno da atualidade já não é mais um
simples depositário de informações.

Além disso, muitos professores ainda apresentam práticas descontextualizadas e mecânicas em sala de
aula, ou melhor, uma prática baseada em atividades de exposição do conteúdo pelo docente e na
utilização pouco crítica do livro didático (Zambon e Terrazzan, 2009). Assim, percebese que é relevante a
reflexão sobre o uso de novas tecnologias na prática de ensino de Ciências.

Este trabalho faz parte de reflexões e discussões realizadas durante o curso da disciplina de mestrado
Seminário II do programa de PósGraduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da
Universidade Federal de Sergipe – UFS no período 2012/2.

A metodologia utilizada para o desenvolvimento desse estudo foi um levantamento bibliográfico sobre
processos de elaboração de atividades didáticas para softwares educativos no contexto do Ensino de
Ciências, que se constitui no tema de pesquisa de mestrado das autoras do presente artigo. As
investigações foram feitas em periódicos da CAPES (http://www.periodicos.capes.gov.br/), Google
Acadêmico (http://scholar.google.com.br/); e Biblioteca Digital de Teses e Dissertação (BDTD)
(http://bdtd.ibict.br/).

O objetivo geral desse trabalho foi colaborar com reflexões e discussão sobre o uso de tecnologia nas
práticas de Ensino de Ciências a partir da investigação de artigos científicos sobre processos de elaboração
de atividades didáticas para softwares educativos. Então, justificase a relevância desse estudo para as
pesquisas em formação docente, novas tecnologias para a Educação e Ensino de Ciências, pois pode
contribuir nas discussões sobre esses temas. Partindose disso, surgiu o seguinte questionamento: como
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tem sido o uso de software educativo na prática de Ensino de Ciências

2. USO DE TECNOLOGIA NO ENSINO DE CIÊNCIAS

Pretendese nesse tópico realizar uma breve discussão a respeito do uso de novas tecnologias no Ensino
de Ciências, e sobre importância e limitação da utilização das mesmas.

Alguns docentes têm elaborado atividades didáticas a partir do uso das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TICs). As atividades didáticas caracterizamse como uma forma de possibilitar um processo
de ensino e de aprendizagem, no qual o aluno seja sujeito ativo na elaboração dos novos saberes com os
quais vai interagir (TÚRMINA; MAMAN; RÖESCH, 2007). Então, cabe ao professor, conforme Zambon e
Terrazzan (2009) ser mediador desse processo, criando situações e atividades para promover a
reconstrução dos saberes por parte dos alunos.

Nesse contexto, os estudos de Mendonça e Struchiner (2009), Guedes e Dalmaro (2010) e Fialho e Matos
(2010) abordaram que o tema novas tecnologias no campo educacional, como a informática pode
possibilitar a aquisição de conceitos e conhecimentos sobre qualquer ciência, por meio de simulações,
jogos, animações e softwares.

Freitas e Kirner (2012) são favoráveis ao uso de inserção de softwares educativos no Ensino de Ciências,
pois pode motivar o aluno no processo de ensino e aprendizagem.

Conforme Fialho e Matos (2010) para que um determinado software seja considerado educativo é preciso
que haja aplicabilidade no processo pedagógico e aborde temas do cotidiano.

Já Guedes e Dalmaro (2010) consideram software educativo como qualquer software que, de alguma
forma ou ação, possa transmitir informação ao usuário, fazendo com que este obtenha conhecimento a
partir dessa interação.

Estudos sobre a construção do software abordam programas que apresentam cenários sobre um
determinado assunto por meio de imagens ou desenhos animados aos alunos e um espaço para que se
possa debater questões relacionadas a temas do diaadia. Assim, essa proposta pode auxiliar na aula,
uma vez que torna a mesma mais dinâmica (GUEDES E DALMARO, 2010; FIALHO E MATOS, 2010).

Mas é preciso considerar as possibilidades e limitações do uso de tecnologias pelo professor. Zambon e
Terrazzan (2009) e Clement e Terrazzan (2010) comentam da possibilidade de utilização de recursos
tecnológicos como complementos na abordagem e explicação de conceito ou fenômeno ensinado em sala
de aula.

Quanto às limitações do uso de tecnologias em sala de aula pelo professor, ainda observase uma carência
de professores que sejam capacitados para utilizarem novas tecnologias de ensino no planejamento e
execução de atividades práticas (FELICETTI et. al, 2012).

Assim, a partir do que foi abordado percebese que como vivemos em uma sociedade globalizada, é
preciso que o professor busque adaptar as novas tecnologias a fim de tornar as aulas mais envolventes e
inovadoras não apenas para os alunos, mais também para o próprio docente.

3. PRÁTICA DE ENSINO DE CIÊNCIAS

Este tópico busca realizar reflexões a respeito da relação da prática docente e o uso de novas tecnologias
no Ensino de Ciências.

O uso do computador tem se propagado com bastante rapidez, com isso, os discentes encontramse cada
vez mais contagiados pela variedade de recursos tecnológicos que os cercam (BRANDÃO, 2005; MUSSOI
2006; SANTOS, 2010).
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É preciso reconhecer o potencial das novas tecnologias de facilitar a aprendizagem dos alunos. Nesse
sentido, há uma necessidade de que os professores apresentem conteúdos aos alunos que façam sentido
para os mesmos e os tornem capazes de desenvolver habilidades de análise, crítica, interação e
criatividade.

As metodologias de ensino de Ciências utilizadas nessa área precisam ser repensadas quanto à utilização
em sala de aula. Ataide e Silva (2011, p.179) inferem que se observa um “abismo entre as pesquisas em
ensino e o que realmente é feito em sala de aula”.

Alguns docentes desconhecem a importâncias do uso de novas tecnologias no meio educacional. Muitas
escolas da educação básica possuem laboratórios de informática mais o professor não é preparado para
utilizalos e também não há um técnico que possa auxiliar no manuseio das novas tecnologias (BRANDÃO,
2005).

Diante da nova perspectiva educacional, é necessária a realização de uma profunda reflexão sobre a
prática pedagógica, uma vez que o professor tem o importante papel no processo de ensinoaprendizagem
(MALAFAIA e RODRIGUES, 2008). Então, é necessário que o professor planeje atividades didáticas
variadas de modo a atender a diversidade de alunos quanto a capacidade e dificuldades (ZAMBON;
TERRAZZAN, 2009).

Valente e Almeida (1997) afirmam que a formação docente precisa ser mais inovadora e com novas
abordagens na introdução da informática na educação. Dessa forma, não trata de somente criar condições
para um professor dominar um computador ou um software, mas dar auxílio no desenvolvimento do
próprio conteúdo.

Diante da globalização, percebese a necessidade da inserção de novas ferramentas na educação que
auxiliem o educador a aprimorar a construção do conhecimento (MORAN, 1995; BRANDÃO, 2005). Assim,
é necessária a utilização de novas metodologias pelos docentes, para melhoria do processo de ensino e
aprendizagem.

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Percebese que apesar das limitações de muitos professores com relação ao uso da TICs, é relevante
considerar que do uso de tecnologia nas práticas de ensino de Ciências pode proporcionar aulas mais
dinâmicas e interativas na abordagem de conteúdos pelos docentes. Além de auxiliar no planejamento e
desenvolvimento de atividades didáticas. Então, aulas com novas metodologias de ensino podem motivar
e colaborar nas aprendizagens dos discentes.

Com a introdução das novas tecnologias na escola, surge a necessidade de rever a questão da formação
docente, pois é necessário um referencial teórico mais amplo para o docente, baseado nos conhecimentos
das áreas de educação, ensino de Ciências e comunicação, para dar suporte à atuação do professor.

A abordagem sobre o uso de novas tecnologias na prática de ensino de Ciências sugere que deve ser mais
aprofundada posteriormente, pois este estudo além de apontar alguns desafios relacionados à construção
de material educacional com o uso das TICs, também ressalta algumas carências ainda presentes no
cotidiano pedagógico docente do ensino fundamental, como a formação continuada docente.
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