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RESUMO

O presente artigo busca compreender como as tecnologias da informação e comunicação (TIC) podem auxiliar
alunos do 8º ano do ensino fundamental de uma escola da rede privada no munícipio de Recife/PE a construir
uma visão complexa do sistema cardiovascular. Para atingir esse objetivo utilizamos a metodologia interativa
com a aplicação da sequencia didática interativa (SDI) como coleta de concepções, seguida de uma aula
interativa exibindo diversos vídeos educativos integraram a proposta metodológica. A partir das analises
obtivemos alguns resultados, dentre esses podemos destacar a eficácia da metodologia interativa, pois a
mesma permite reconhecer a construção do conhecimento coletivo e individual, bem como a exposição dos
vídeos que apresentouse como um instrumento que favorece a interação e participação dos sujeitos.

Palavras chaves: Complexidade; TIC; sistema cardiovascular.

ABSTRACT

The present article search understand as the technologies of information communication (TIC) can auxiliary
students of 8º year do education fundamental of a school of network primate on city of Recife/PE the build a
view complex of system cardiovascular. For reach that goal we use the methodology interactive with the
application of sequence didacticism interactive (SDI) as collection of conception, then of a class interactive
showing several videos educational delivered the proposal methodological. The leave of analyzes returned
some results, among those we can detach the effectiveness of methodology interactive, because the same
allows recognize the construction of knowledge collective e individual as well as the exposure of videos that
presented as a instrument that favors the interactive participation of subject.
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INTRODUÇÃO

Vivemos numa era marcada pelo progresso científico e avanços tecnológicos que definem exigências novas
para a sociedade de tal forma que impõe uma revisão curricular, que oriente o cotidiano dos professores e
especialistas em educação. A tecnologia está cada vez mais invadindo espaços sociais e influenciando a todos
com as inúmeras atrações e inovações que vêm surgindo. O espaço escolar não fica fora deste contexto, cada
vez mais existe uma cobrança ao corpo escolar, incluindo gestão e docentes, para a implementação nova
tecnológicas em suas didáticas escolares.

Um dos objetivos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino fundamental é que os
professores saibam utilizar as diferentes fontes tecnológicas como recurso para construir o conhecimento
(BRASIL, 1998). Essa tecnologia não pode ser vista dissociada das informações e comunicações, pois é dessa
forma que as práticas docentes contribuíram para a compreensão do mundo e a transmitila para outras
pessoas. As TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) de acordo com Mendes et al. (2013) envolve o
processamento, armazenamento de informações realizado por computadores, bem como toda sua
representação e comunicação.

Essa proposta para uma abordagem tecnológica da informação e comunicação e as implicações nas práticas
pedagógicas dos professores é influenciada de maneira dinâmica e complexa. Tendo em vista, que é
impossível falarmos das TIC sem realizarmos uma abordagem ampla com uma visão do todo, sem abordar
junto aos alunos toda essa capacidade de integração e interligação desse sistema com mundo. Pois a falta de
conexão entre as temáticas faz com que o olhar dos discentes seja limitado a temas particulares, favorecendo
um olhar fragmentado. Essa falta de articulação entre os conteúdos, bem como entre as disciplinas, inviabiliza
o entendimento da complexidade que essa área possui. (CARNEIROLEÃO et al, 2009).

De forma geral, que o ensino das ciências possui um caráter descritivo, fragmentado e descontextualizado,
para romper com essa visão de ensino, é necessário que o professor busque desenvolver estratégias
motivando a curiosidade dos alunos e tornandoos capazes de compreender, explicar e intervir, de forma
consciente, na realidade em que vivem.

A partir dessa percepção reconhecemos o pensamento complexo como um aliado a romper com esse
paradigma ingênuo sobre o ensino. Nessa nova abordagem de concepção sobre o ensino, percebese que a
visão complexa nega, tanto o pensamento linear onde se estuda as partes sem interligações favorecendo para
o aluno uma visão fragmentada, e também se opõe a visão do pensamento sistêmico em que as interligações
são o centro de tudo sem olhar as propriedades das partes como elementos construtores para essas
interligações. Porém a visão complexa se fundamenta na compreensão do todo considerando as articulações e
a identidade dos meios físico, biológico, social, cultural, psíquico e espiritual (MORIN, 2013).

Diante das dificuldades de relacionar e articular as TIC no contexto escolar a partir do discurso da
complexidade é que nos propusemos analisar a influencias das TIC para alunos do ensino fundamental mais
precisamente do 8º ano, dentro da temática sistema cardiovascular, pois acreditamos que essa temática nos
permite realizar atividades, de forma mais clara, envolvendo uma visão complexa, interligada. Sendo assim,
após o reconhecimento desse quadro educacional, passamos a refletir sobre a nossa prática docente
analisando as formas como trabalhamos os conteúdos em sala de aula, para isso foram levantados alguns
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questionamentos que nos guiaram para a elaboração dessa pesquisa: Quais as possíveis contribuições das
TIC no processo de ensinoaprendizagem a partir de uma abordagem complexa?
Como identificar as concepções prévias do aluno quando a essa temática?
De que forma é possível integrar as TIC com as diversas áreas do ensino buscando uma visão complexa?

Pensando em atender a esses questionamentos, desenvolvemos essa pesquisa tendo propondo como objetivo
geral: compreender como as tecnologias da informação e comunicação (TIC) podem auxiliar alunos do 8º ano
do ensino fundamental a construir uma visão complexa do sistema cardiovascular; e com objetivos
específicos: Identificar as concepções prévias dos alunos quanto ao sistema cardiovascular; reconhecer as
contribuições das TIC como instrumento didático; verificar as possíveis contribuições das TIC para a formação
de uma visão complexa para o ensino do sistema cardiovascular.

Compreendemos que a partir do momento que possibilitamos a alunos do ensino fundamental um contato
com o pensamento complexo, bem como com novas possibilidades para o uso das tecnologias de forma que
favoreça o desenvolvimento educacional, abrimos novos horizontes para esses sujeitos possam sair de uma
visão fragmenta e percebam não apenas a biologia e seus conceitos, mas que todo o universo está inserido
numa perspectiva complexa, onde nada é isolado e tudo e contextualizado e relacionado de outros fatores.
Assim, esses sujeitos poderão traçar uma nova perspectiva de construção do conhecimento numa abordagem
diferenciada da maioria, tendo em vista que, infelizmente, a maior parte do ensino é abordada de forma
fragmentada e descontextualizada.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

É muito comum falarmos de novas tecnologias e logo pensar em celulares, computadores, tabletes, entre
outros aparelhos eletrônicos que são bastante cobiçados, na maior parte das vezes por ostentação,
satisfazendo o desejo de revelar um aparente status social elevado. Todos esses eletrônicos além de
satisfazer o ego de cada individuo é uma via de informações e comunicação que na maior parte das vezes é
esquecida e vista apenas como fonte de lazer ou trabalho. No ensino também é bastante comum a utilização
da tecnologia de forma isolada, sem reconhecer todo o potencial existente nessa ferramenta.

As sugestões para tecnologias educacionais e a foram como usalas têm gerado inúmeras discussões
apontando prós e contras dessa abordagem. As diferentes propostas reconhecem que atualmente os valores
humanos não são dissociados do aprendizado científico e que a Ciência deve abordar as relações com a
Tecnologia, bem como as questões sociais e ambientais. A tecnologia faz parte do cotidiano social de todos os
indivíduos, sendo reconhecida como um traço fundamental das culturas (BRASIL, 1998).

O desenvolvimento das culturas humanas, com o passar do tempo, propiciou um conjunto de inovações
tecnológicas, não sendo algo homogêneo. Nesse sentido a utilização de aplicações tecnologias possui estreita
relação com as ciências modernas e contemporâneas. De forma geral essa abordagem instiga o interesse e a
curiosidade dos estudantes, enfatizando as relações no âmbito da vida podendo melhorar e situar os
estudantes em seu mundo.

Apesar de inúmeras propostas inovadoras, o ensino atualmente, ainda possui uma característica livresca, sem
interação com os fenômenos naturais e tecnológicos, gerando uma lacuna na formação dos estudantes. A
compreensão das temáticas por meio dessa perspectiva enciclopédica e fragmentada não reflete a condição
natural dinamizada, articulada, histórica e não neutra, como proposto pelo paradigma contemporâneo
(BRASIL, 1998). Nesse contexto, que a nova proposta educativa aponta pra um paradigma complexo que
priorize “o ‘ser’ dinâmico, que ultrapasse o saber técnicoespecífico e se pluralize no sentido de acompanhar
as novas exigências dessa sociedade “tecnológica” em contínua mudança” (RODRIGUES; CHOTI, 2012 p.
2922)

Sendo assim, se nos propomos a buscar uma mudança significativa para o ensino, será necessário reconhecer
a complexidade como única via de acesso, pois nem pensamento linear (considerar as partes isoladamente),
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nem o pensamento sistêmico (busca compreender as interrelações das partes, mas sem se preocupar com as
particularidades) quando utilizadas isoladamente, são capazes de “entender as relações entre as partes e o
todo, remetendo um ao outro e viceversa” como o pensamento complexo (MARIOTTI, 2000, p. 85).

A complexidade nos possibilita a compreensão de que cada coisa ocorre simultaneamente, nos levando a
pensar em ciclos que se sofrem influências mutuas e expande seus significados e funcionalidade. Esse
pensamento não é visto como uma nova teoria, mas sim como um acontecimento da vida, onde só pode ser
corretamente compreendida por um sistema de pensamento, amplo, abrangente e flexível (MARIOTTI, 2000).
Um problema atual é a busca por novos conhecimentos contextualizados e não apenas considerados
isoladamente. Contextualizar é aceitar o mundo como ele é, ou seja, uma totalidade. Sendo assim, existe
uma inadequação entre a forma como os saberes estão organizados e a realidade do mundo, visto que a
fragmentação conceitual torna impossível apreender a complexidade dos problemas do todo (MORIN, 2003).

Essa preocupação em construir articulações que nos permita entender que cada coisa é causa e efeito, de
forma simultânea é apresentada pelos PCN onde se colocam como sendo uma preocupação central para a
construção de uma visão do todo é a percepção da dinâmica complexidade na vida dos alunos, entender que
a vida é fruto de permanentes interações simultâneas entre muitos elementos. A compreensão dos conceitos
científicos por meio desta abordagem enciclopédica, livresca, individualizada e fragmentada não reflete sua
natureza dessa dinâmica, articulada, histórica e não neutra, conforme é colocada atualmente (BRASIL, 1998).

A perspectiva de uma ciência como aventura do saber humano, fundada em métodos, conveniência e
diferentes interesses e valores deve está ausente nas práticas docentes. Para superar a abordagem
fragmentada do ensino, tornase necessário a busca por diferentes propostas de trabalho com temas que dão
contexto aos conteúdos e permitem uma abordagem dos conceitos científicos de modo interrelacionado
(BRASIL, 1998).

Acreditamos que uma proposta educacional viável consiste em desenvolver um ensino de forma integrada que
contemple não apenas os conhecimentos da natureza, mas a importância das tecnologias no ensino não está
presentes apenas nos documentos oficiais para a educação ou criticar o modelo atual de ensino. È necessário
que os profissionais da educação estejam conscientes da necessidade de mudanças e melhorias nas diferentes
formas de ensino. O professor é uma das vias principais para o acesso ao conhecimento.

As práticas atuais dos professores de ciências apresentam características onde a “apropriação do
conhecimento ocorre por uma mera transmissão mecânica de informações” (DELIZOICOV, et al., 2011, p.
32). Essa pressuposição é fortificada quando se observa atividades de regrinhas, onde os alunos tem que
decorar funções de sistemas vivos e não vivos questionamentos empobrecidos com respostas igualmente
pobre. Tal concepção fortifica a ideia de uma ciência morta, onde os conceitos possuem uma característica
pronta e acabada (idem, 2011). Essa visão deturpada da ciência é materializada através dos métodos de
ensino baseados em meras apresentações de conhecimentos já elaborados, inviabilizando o acesso direto dos
alunos às atividades cientificas (CACHAPUZ, et al.; 2011).

Assim, a expectativa é que sejam construídas novas estratégias para a formação de recursos humanos para a
educação de forma a inserir mudanças didáticas e pedagógicas. É necessários formar um novo perfil
profissional capaz de localizar os desafios mais urgentes de uma sociedade, em que o rápido
desenvolvimento, científico e tecnológico, impõe uma dinâmica de permanente reconstrução de
conhecimento, saberes, valores e atitudes. Dentro da formação dos professores de ciências, geralmente,
buscase que o profissional possua uma flexibilidade para a incorporação de novas técnicas educacionais afim
de, intermediar o processo de ensinoaprendizagem. Esta interação ocorre no processo de mediação que
busca promover modificações nos conceitos e práticas dos docentes, ou seja, os professores devem realizar
transformações no intuito de melhorar sua prática pedagógica (ECHEVERRÍA; BELISÁRIO, 2008).

Buscando atender a essa necessidade de melhorar a prática docente, bem como o processo de ensino
aprendizagem, desenvolvemos nesta pesquisa uma proposta interventiva, com base no pensamento complexo
apoiado pelas TIC que visa dentro de uma temática especifica (o sistema cardiovascular) compreender como
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ocorre essa relação entre essas duas abordagens.

A opção pela escolha do tema sistema cardiovascular foi movida pelo entendimento e observações que o
mesmo é composto por diversos órgãos, no qual ocorre uma interdependência entre os mesmos, e com os
outros sistemas que fazem parte do todo que é o corpo humano. Logo, notase a importância de não se
cometer o erro em olhar os sistemas de forma isolada como se cada um existisse independente do outro.
Isso, porque um sistema compreende o todo (corpo humano) e o todo é constituído pelas partes.

Nesse contexto não se pode falar em aula de sistema cardiovascular, sem abordar junto aos alunos toda essa
capacidade de integração e interligação do mesmo com os outros órgãos e sistemas corporais. Pois a falta de
conexão entre os conceitos faz com que o olhar dos discentes seja limitado a temas particulares, favorecendo
um olhar fragmentado. Essa falta de articulação entre os conteúdos, bem como entre as disciplinas, inviabiliza
o entendimento da complexidade que essa área possui. (CARNEIROLEÃO et al, 2009).

METODOLOGIA

O presente estudo se configura dentro de uma abordagem qualitativa em que se busca compreender como as
TIC podem auxiliar alunos do 8º ano do ensino fundamental de uma escola da rede priva do município de
Recife, Pernambuco a construir uma visão complexa do sistema cardiovascular. Tal abordagem é
caracterizada por se preocupa em interpretar as realidades sociais, captar significados e compreendêlos
(BAUER; GASKELL, 2008).

Esse estudo está focado no sistema cardiovascular, por apresentar interligações com diversos órgãos e
consequentemente são interdependentes uns dos outros. Nossa amostra justificase pelo fato dos estudantes,
objeto do nosso estudo, estarem no penúltimo ano do ensino fundamental II, o qual de acordo com os PCN é
o ano em que o currículo escolar traz abordagens sobre o corpo humano, possibilitando assim, esse estudo na
dentro da temática proposta.

Os dados foram obtidos a partir da realização da metodologia interativa com à sequencia didática interativa
(SDI), aplicada com 36 sujeitos, que de acordo com Oliveira (2013) é uma estratégia que permite a
construção e reconstrução de conceito sobre os diversos temas abordados no currículo escolar, seja da
educação básica, graduação ou pósgraduação.

A SDI é uma proposta didáticametodológica que desenvolve um conjunto de atividades buscando facilitar o
processo de ensinoaprendizagem. De acordo com Oliveira (2013 p. 58) “essa nova proposta é um
desdobramento da Metodologia Interativa, tendo como carrochefe o Círculo HermenêuticoDialético (CHD)”.

Compreendendo que a SDI é uma sequencia de atividades que busca sistematizar os conceitos individuais, e
para efetivála se faz necessário que sua aplicação siga as seguintes etapas: Inicialmente, após definir a
temática, entregar aos sujeitos uma “ficha” para que os mesmo escrevam o que entendem sobre a temática
abordada; em seguida, os participantes devem ser divididos em pequenos grupos para que façam a
sistematização das diferentes opiniões para construção de uma única definição, a qual represente a opinião de
todos os integrantes do grupo; depois que cada grupo elaborar essa síntese deverá ser escolhido o nome de
um dos participantes possa representar seu grupo (líder). Estes líderes passarão a formar um só grupo para
uma sistematização dos resultados de cada grupo e construir uma só definição que de fato represente a
síntese das opiniões dos componentes dos pequenos grupos. Usando como base a síntese final construída
pelos lideres, o pesquisador fará uma exposição com os fundamentos teóricos que dão sustentação ao tema
em estudo. Como conclusão, após todo embasamento teórico, o pesquisador poderá solicitar as sujeitos a
construção de um pequeno texto fazendo a interface com a SDI realizada e os aportes teóricos que foram
trabalhados.

Como procedimento de nossa pesquisa, inicialmente definimos o componente curricular (sistema
cardiovascular) e passamos a realizar todos os passos da SDI com base em Oliveira (2013). Assim, foram
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coletadas as concepções prévias dos 36 alunos sobre a temática abordada. Com base na síntese geral
construída pelos sujeitos foi desenvolvida uma aula interventiva. O plano da aula foi elaborado visando uma
abordagem complexa, a qual permitese os alunos interagissem a todo momento, para isso, utilizamos
recursos áudio visuais, vídeos e debates com a turma . Os vídeos exibidos durante o momento da intervenção
estão disponibilizados pela rede social youtube, os mesmos foram selecionados e avaliados previamente pelos
pesquisadores, os mesmos podem ser encontrados nos links a seguir:

Hemoglobina: https://www.
youtube.com
/watch?
v=GIbL2gLJpbQ

Coagulação do sangue: https://www.
youtube.com
/watch?
v=e4cQw70owYA

Frequência cardíaca: https://www.
youtube.com
/watch?
v=KmwSNwERNmQ

Coração em funcionamento: https://www.
youtube.com
/watch?
v=enD5zkVA5ow

Cardiopatia (arteriosclerose): https://www.
youtube.com
/watch?
v=BIQtntZZGqI

Após o fundamentação teórica foi solicitados aos alunos umas pesquisa sobre a temática, juntamente com a
construção de um pequeno texto relatando suas concepções.

Os resultados da aplicação da SDI foram analisados à luz do texto final construído pelos alunos considerando
os objetivos do presente estudo e dados da literatura relacionados aos desafios que a construção de um
pensamento complexo. Portanto, as categorias de análise surgiram a partir da analise das respostas obtidas
conforme apresentadas nos resultados a seguir.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Conforme explicitado anteriormente, a partir do levantamento obtido na aplicação da SDI passamos a fazer a
análise dos dados. Levandose em consideração os resultados da aplicação da SDI através de um ambiente de
diálogo e de construção do conhecimento coletivo. Nessa perspectiva, se fez necessário apresentar as visões
gerais construídas pelos sujeitos nos dois momentos de aplicação da metodologia interativa, pois é esta
síntese que deu uma visão geral sobre as concepções dos sujeitos sobre a temática abordada – o sistema
cardiovascular.

Após a sistematização em pequeno, médio e grande grupo, o conceito geral obtido pela SDI no primeiro
momento, está descrito a seguir:

“O coração é o principal órgão do sistema cardiovascular, podendo ser chamado de
‘correio do corpo’ por bombear o sangue pelo corpo inteiro e ser essência para o
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funcionamento normal do organismo”.

Tendo em vista que neste momento inicial objetivamos reconhecer as concepções prévias dos alunos sobre o
sistema cardiovascular, após a elaboração da síntese final iniciou o momento de interação entre pesquisador e
sujeitos, durante o discurso explicativo foi inserido vídeos que ilustrava a temática e possibilitava uma
discussão de conceitual entre os alunos. No segundo momento de aplicação da SDI, buscamos observar
características conceituais que nos permita identificar se houve ou não um desenvolvimento cognitivo dos
sujeitos. O resultado da síntese geral da segunda aplicação da SDI está descrito a seguir:

“O sistema cardiovascular é um sistema muito complexo que possui várias
estruturas, veias, capilares, artérias, além de ser complexo ele se interliga com
outros sistemas sendo assim, o ‘correio do corpo’”.

Ao compararmos as duas sínteses gerais, observamos que em ambos os momentos o termo “correio do
corpo” é destacado, compreendemos que ao citarem esse conceito os sujeitos relacionaram como o sistema
cardiovascular sendo o responsável pela entrega e coleta de substancias do corpo e para o corpo, Aires
(1999) confirma a definição que esse sistema tem com função primária o transporte do sangue para os
tecidos, disponibilizando nutrientes fundamentais para o metabolismo das células, bem como, remove
produtos finais do metabolismo celular.

Toda via, na primeira síntese observase que o grupo define o sistema cardiovascular numa perspectiva
cartesiana com elementos pontuais sistêmicos. Tendo em vista que o pensamento linear de acordo com
Mariotti (2000) tem como requisitos bases a tendência a simplificação, imediatismo, busca de causa e efeito,
a visão de partes separadas, fragmentadas, essas características que nos direciona, quase que totalmente, a
não identificar as conexões presentes entre as coisas e fenômenos. Quando nos referimos que há a tentativa
de expor elementos sistêmicos na primeira síntese, estamos nos fundamentando na tentativa efetivamente
entender as ligações entre o coração e o corpo como um todo, usando como link o termo “correio do corpo”,
entendemos que o pensamento sistêmico “é um conjunto de dois ou mais componentes interligados e
interrelacionados – sub sistemas –, cuja a dinâmica se dirige para um objetivo comum” (MARIOTTI, 2000, p.
71).

Já na segunda síntese, fica evidente que os sujeitos tentam quebrar esses paradigmas e elucidam uma
abordagem com uma visão mais ampla, buscando destacar a perspectiva complexa do sistema
cardiovascular, compreendemos que para desenvolver o pensamento complexo é necessário que haja
integração entre os múltiplos fenômenos, pois ele busca entender as relações entre as partes e o todo,
comunicandose um com outro e viceversa.

Portanto, tornamse evidentes algumas limitações conceituais, como podemos observar nesse fragmento
retirado da grande síntese: além de ser complexo ele se interliga com outros sistemas sendo assim, o “correio
do corpo”. No trecho destacado observamos que os sujeitos, apesar da tentativa quebrar algum paradigma,
não conseguiram diferenciar a amplitude dos significados do pensamento sistêmico e complexo, sendo assim,
verificamos que a visão de interrelações entre os sistemas, ou seja, o visão sistêmica apresentase
fortemente ancorado em seus conhecimentos pré estabelecidos.

Tendo em vista o contexto em que os sujeitos da pesquisa estão inseridos, um ambiente onde a prática
pedagógica é marcada por fortes características de uma abordagem cartesiana, fragmentada e
descontextualizada, onde os alunos muitas vezes não são instigados a construírem relações entre os
conceitos, sendo formatados a pensar de forma linear, nos possibilita reconhecer que de forma superficial, os
sujeitos conseguiram despertar em seu campo conceitual, elementos que faz alguma referencia dentro de a
uma visão complexa, porém de forma mais evidente e aparentemente mais ancorada a suas concepções, o
pensamento sistêmico foi destacado na representação dos conceitos específicos. Isso nos leva a inferir, que o
processo de desenvolvimento cognitivo dos sujeitos está aberto para possíveis modificações e novas
didáticas, o que nos estimula a realizar novas propostas pedagógicas que visem estimular o desenvolvimento
cognitivo dos participantes numa abordagem que fuga dos métodos atuais e que possibilite uma formação dos
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sujeitos com a perspectiva ampla, critica e contextualizada.

Ao final da discussão teórica de um debate interativo e dinâmico, foi solicitado aos grupos que fizessem uma
avaliação sobre a temática abordada e o uso dos vídeos no decorrer da aula. Os cinco grupos relataram terem
gostado dos vídeos e expressaram satisfação com o resultado final. Algumas das respostas os grupos
destacaram elementos marcantes e representativos para cada grupo, como podemos observar nos trechos em
destaque:

“Sim, gostei bastante. Eles apresentam de forma mais clara de como funciona o
sistema cardiovascular” (Grupo 1)

“Gostei das aulas que tiveram vídeos sim” (Grupo 2)

“Muito interessante a parte que falava sobre a gordura que entope e etc.” (Grupo 3)

“Com esses vídeos pude conhecer e aprender sobre o sistema cardiovascular, já
achava ele importante antes, mais agora com o aprofundamento neste assunto pude
ver que ele é bem mais do que eu imaginava” (Grupo 4)

“É mais fácil aprender assistindo um vídeo do que ouvir uma explicação” (Grupo 5)

O uso das TIC permite que os sujeitos construam articulações entre as partes individualizadas, bem como
permite a visualização do todo, o que permite desenvolver uma compreensão mais abrangente e ampla dos
sistemas e seus fenômenos. “A compreensão dos fenômenos naturais articulados entre si e com a tecnologia
confere à área de Ciências Naturais uma perspectiva interdisciplinar, pois abrange conhecimentos biológicos,
físicos, químicos, sociais, culturais e tecnológicos” (BRASIL, 1998, p. 37)

Nas avaliações dos grupos identificamos características de evolução conceitual, onde os sujeitos descrevem
particularidades de cada vídeo que foi mais significativo e que contribuiu para o aprofundamento na temática.
Dentre esses relatos destacamos:

“Fiquei impressionada com que o sangue é de uma cor, por causa de um órgão tão
pequeno, a forma de mostrar como o nosso sistema trabalha para parar um
sangramento é muito interessante. Consegui responder a uma curiosidade que eu
tinha: se o adulto tem ou não batimentos mais rápidos do que de um adolescente.
Noutro vídeo me chamou a atenção de como funciona os movimentos do coração.
Muito interessante! Por fim, chegou a me dar um alerta de como as gorduras podem
acabar fechando o vaso sanguíneo” (Grupo 1).

“Gostei de ver como funciona a hemoglobina a coagulação do sangue as frequências
cardíacas como funciona o coração” (Grupo 2)

“O que me chamou mais a atenção no vídeo foram a capacidade que a hemoglobina
tem de fazer com que o oxigênio seja levado para o corpo todo; No vídeo sobre a
coagulação do sangue o que me chamou a atenção foi a animação do vídeo, pois
achei ela muito fofa e também o fato de que os componentes se juntam para fechar
a lesão, fazendo com que tudo volte ao normal e eles se doam por nós. Fiquei muito
impressionada com o vídeo da cardiopatia, pois este problema pode ocorrer sem
nenhum sintoma e também no quanto ele é grave, aos poucos ele vai se expandindo
e pode causar o enfarto do miocárdio. No vídeo do coração em funcionamento, o que
mais me chamou a atenção foi o movimento de diástole e sístole, pois acho incrível o
que eles podem fazer e também admirei muito o fato dos seus movimentos serem
tão compassados” (Grupo 4)

Dentro do ensino, especificamente nos conceitos biológicos, o universo microscópico é algo que sempre
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representou uma barreira a ser vencida pelos professores, pois conceitos abstratos e micro necessitam do uso
ativo da imaginação dos alunos. Sendo assim, evidenciamos nos relatos dos sujeitos acima que os vídeos
possibilitou a visualização desses conceitos micro, consequentemente, a compreensão desses processos pôde
ser melhor explanado e demonstrado, uma tentativa de concretizar esse mundo abstrato.

De acordo com CarneiroLeão et al. (2009) a fragmentação dos conteúdos curriculares, favorece o ensino de
forma fragmentada e memorizada dos conceitos e dificulta a compreensão mais contextualizada e sistêmica.
Nesse contexto, a tecnologia surge com um apoio visual dessas estruturas e processo biológicos do universo
micro, bem como numa dimensão macroscópica, gerando uma possibilidade de uma construção significativa
por parte dos alunos desses conceitos, percebendo assim, as conexões existentes entre cada elemento.

Além dessa observação, destacamos ainda nestes relatos a importância das animações existentes nos vídeo,
o que nos permite fugir de uma abordagem puramente conceitual e que por muitas vezes tornase chata de
ser trabalhado e compreendido pelos alunos. Essa característica de animação proporciona uma maior
interação dos sujeitos, permitindo o desenvolvimento do processo dialogicidade e hermenêutico, onde
permitirá que os alunos participem de forma ativa, refletindo sobre suas ações e concepções. De acordo com
Oliveira (2013) “esse tipo de visão pode ser compreendida numa dimensão de totalidade, de organização, de
complexidade, de sistematização de fatos, objetos e/ou fenômenos” (p. 64).

Dessa forma o conhecimento e a utilização das TIC apresentase como material pedagógico eficaz para o
desenvolvimento e aprofundamento de assuntos curriculares. Tornandose cada vez mais um elemento
essencial e emergente para a formação de cidadãos críticos e atuantes na sociedade, o grupo 3 apresenta em
sua breve colocação uma categorização para o uso das novas tecnologias: “como o mundo está mais
tecnológico fica mais fácil de aprender”.

Neste ponto, é importante salientar que não basta apenas o professor ter domínio sobre o instrumento
tecnológico, se faz necessário que o docente promova situações que permitam que os alunos participem de
forma ativa e não apenas como meros expectadores. Assim como Mendes et al. (2013) diz que “é necessário
que o docente elabore situações de forma a contextualizar o ensino, levando o aluno a relacionar o
conhecimento científico com a sua vida, fazendo uso dos diferentes recursos que estão à sua disposição” (p.
2290).

Apesar das novas tecnologias estarem cada vez mais sendo procurado e utilizado nas práticas docentes, é
necessário ficarmos atentos para não desmerecer a atuação do professor em sala de aula. Nessa direção,
podemos observar nas citações abaixo:

“É mais fácil aprender assistindo um vídeo e ouvindo uma explicação” (Grupo 2)

“É interessante quando a senhora para em cada questão e a ensine, fica bom, mais
muitos vídeos aula não seria bom!” (Grupo 4)

“Percebi o quanto ele (sistema cardiovascular) é complexo e perfeito para que
possamos viver, cada coisa nos mínimos detalhes e cada uma com sua importância,
só pude aprender isso graças aos vídeos e sua explicação” (Grupo 5)

De acordo com os PCN é fundamental a atuação do docente para o desenvolvimento das aulas, informando,
explicitando relações, questionando os alunos, criando questões problematizadoras que instigue a curiosidade,
buscando exemplos, organizando a sequencia didática (BRASIL, 1998). Dentro desse universo, os alunos têm
liberdade de se expressar, questionar, argumentar, reelaborando seus conhecimentos. O aluno é visto e
tratado como o responsável pelo seu desenvolvimento, porém, esse desenvolvimento é guiado pelas
orientações e intervenções do professor.

Além de reconhecer a importância do papel do professor, o grupo 5 em seu relato, tenta construir um
pensamento complexo, fazendo relações entre o universo micro e macroscópico; toda via, assim como nas
sínteses gerais analisadas anteriormente, os sujeitos apresentam uma definição que aproximase mais da
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visão sistêmica, ou seja, apresentando característica do fenômenos interligados e mutuamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos constatar nesta pesquisa que a Metodologia Interativa com a aplicação da SDI é uma ferramenta
didática metodológica que permite uma coleta ampla de concepções, uma interação que favorece a
construção do conhecimento dos discentes, bem como, permite sistematizar a produção do conhecimento
coletivo de forma que todos os componentes sejam contemplado. A SDI possibilita o desenvolvimento de um
debate interativo, onde se reconhece os desafios individuais e coletivos que precisam ser vencidos, permitindo
ainda a valorização e a socialização dos diversos tipos de saberes.

Ao pensarmos na proposta de desenvolvimento do pensamento complexo podemos inferir que houve uma
tentativa de construir uma visão complexa por parte dos alunos, porém sabese que essa perspectiva é algo
mais amplo e que requer um trabalho mais aprofundado para expandilo, no entanto, a tentativa de elucidar
conexões a níveis complexo possibilitou o desenvolvimento de um pensamento sistêmico, onde é
caracterizado pela interrelações existentes entre as estruturas. Essas concepções de interligações permite
perceber que a visão linear, apesar de ser algo frequente na maior parte das disciplinas, é algo que pode ser
rompido e desmistificado. A fragmentação conceitual pode ser combatida, desde que haja esforço e mudanças
nas práticas docentes que visem construírem uma visão mais completa, articulada e contextualizada.

O que se refere a influencia das tecnologias em sala de aula é notável o interesse e curiosidade por parte dos
alunos, o que estimula e atrai a atenção. Porém, é necessário um planejamento prévio para o uso desses
materiais, ter objetivos bem definidos, para que não seja visto apenas como um momento de lazer ou
entretenimento. Outro ponto que destacamos é a valorização do professor no momento da intervenção, os
sujeitos reconhecem que as colocações e explanações do docente foi fundamental para esclarecer e
desenvolver o conhecimento sobre a temático. Sendo assim, entendemos que o uso das TIC é uma boa opção
metodológica nas aulas de ciências, tendo em vista que os mesmo ajudam a concretizar conceitos abstratos e
microscópios, os quais são muitas vezes difíceis de se trabalhar em sala.
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