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Resumo 
 
 

O objetivo desse estudo é investigar como os professores de ciências estão utilizando as 
tecnologias digitais na sala de aula, no âmbito de nossa realidade docente no ensino 
fundamental 3º e 4º ciclos, numa escola em Teresina/PI e, quais práticas de ensino com as 
tecnologias coadunam ou se distanciam daquelas que os autores defendem na literatura da 
área de ensino de ciências com as tecnologias digitais como colaboração para aqueles que 
pretendem utilizar em suas aulas as Tecnologias Digitais Computadorizadas (TDC). Para 
isso, levantamos nas pesquisas que investigaram as tecnologias digitais no Ensino de 
Ciências para construir um corpo de referência sobre as práticas indicadas com as 
tecnologias digitais. Posteriormente, realizamos observações em turmas do ensino 
fundamental para nos apropriarmos de como os professores da realidade escolar em que 
atuamos ensinam com as tecnologias digitais. Posteriormente, realizamos análise das 
práticas apontadas na literatura em relação aquelas observadas na escola investigada. É 
uma pesquisa de natureza básica, e de abordagem qualitativa, que versa conhecer os 
problemas e características da população envolvida. A pesquisa constatou que ainda existe 
resistência por parte de alguns professores. Que as tecnologias por si só, não constituem 
novas práticas, apenas pela sua utilização nas aulas de ciências. Que aprender, requer, no 
ensino teorias de aprendizagem diferentes da tradicional. Que os docentes necessitam 
refletir sobre os atuais objetivos da educação em ciências nos dias atuais, porque não são 
os mesmos do século passado. Mesmo dentro de um pequeno recorte, acreditamos que 
este estudo possa contribuir com aqueles professores de ciências que pretendem utilizar as 
tecnologias digitais em suas aulas. 

 
 
 

Palavras-chave: Tecnologias Digitais. Ensino de Ciências. Aprendizagem no Ensino 
Fundamental 3º e 4º ciclos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

Abstract 
 
 

The aim of this study is to investigate how science teachers are using digital technologies in 
the classroom, in the context of our teaching reality in 3rd and 4th grade elementary schools 
in Teresina/PI and, what teaching practices with the technologies fit or distance themselves 
from those that the authors defend in the literature of science teaching with digital 
technologies as a collaboration for those who intend to use Computerized Digital 
Technologies (TDC) in their classes. To do so, we have raised in the research that 
investigated digital technologies in Science Teaching to build a body of reference on the 
practices indicated with digital technologies. Subsequently, we carried out observations in 
primary schools classes to take ownership of how teachers teach with digital technologies. 
Afterwards, we carry out an analysis of the practices pointed out in the literature in relation to 
those observed in the investigated school. It is a research of a basic nature, and of a 
qualitative approach, which aims at knowing the problems and characteristics of the 
population involved. The research found that there is still resistance from some teachers. 
That technologies in themselves do not constitute new practices, only for their use in science 
classes. That learning, in teaching, requires different learning theories from the traditional 
one. That teachers need to reflect on the current objectives of science education, because 
they are not the same as in the last century. Even within a small cut, we believe that this 
study can contribute to those science teachers who intend to use digital technologies in their 
classes. 

 

 
 

Keywords: Digital Technologies. Science Teaching. Learning in Primary School 3rd and 4th 
cycles. 
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1. Introdução 

Saber utilizar as tecnologias digitais nas aulas de aulas de Ciências é uma 

necessidade emergente. A ciência evolui com a tecnologia e a tecnologia com a 

ciência, numa relação de interdependência, de modo que, na atualidade se apropriar 

de conhecimentos científicos e/ou para aplicação em determinada área do 

conhecimento faz-se necessário conhecer as tecnologias envolvidas nos processos 

tanto científicos quanto tecnológico. 

O computador e outros dispositivos tecnológicos com base na microeletrônica 

são criados com a integração de inúmeros conhecimentos científicos das mais 

diversas áreas do conhecimento, como a física, nos circuitos elétricos, a matemática 

com algoritmos e códigos binários, decimais, hexadecimais e octal, dentre outros, a 

química com os componentes dos circuitos, como o silício, ouro, lítio, outros metais e 

suas reações químicas como nas baterias. Atualmente não há como desvincular as 

tecnologias computadorizadas digitais dos processos sociais e científicos e, estes 

abrangem a escola. 

No momento atual, não se trata de introduzir as tecnologias no contexto 

educacional, ou quais e como chegarão à escola - como abordado nas discussões 

da década passada, mas, de que forma em estas tecnologias estão sendo 

empregadas em sala de aula, particularmente nas aulas de ciências.  

Sabemos que não se trata apenas de utilizar essas ferramentas tecnológicas nas 

salas de aulas, porque por si só não promoverão a aprendizagem. O fato de utilizar 

sem reflexões sobre como ensinar, promoveram apenas novas vestimentas as 

leituras tradicionais (MACÊDO e KALHIL, 2015; RAMOS e STRUCHINER, 2002). 

Portanto, deve-se investigar e experimentar, para encontrar formas de como as 

tecnologias podem ser empregadas para aperfeiçoar realmente a aprendizagem dos 

alunos em sala de aula (RAMOS e STRUCHINER, 2002).  

Compreender como os alunos aprendem, também é outro assunto que deveria 

provocar o interesse de todos aqueles que estão envolvidos na docência, não 

apenas os investigadores educacionais e uma parcela pequena de professores que 

mergulham de fato nesse assunto.  Não se trata do sentimento de querer ensinar e, 

ensinar bem, mas de romper com a pseudoconcepção que, para ensinar ciências é 

suficiente apenas o domínio dos conhecimentos científicos da área. Esse aspecto, 
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Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), vão denominar de senso comum 

pedagógico. 

Desta forma é preciso tomada de consciência das práticas pedagógicas em sala 

de aula além do uso das ferramentas tecnológicas, com objetivo de transformar e 

melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem fornecendo 

possibilidades aos alunos na participação efetiva do processo, como por exemplo, 

motivação, o ambiente em que convivem, aspectos sociais e culturais, 

conhecimentos prévios sobre o assunto a ser abordado, no meio de muitos outros 

fatores. 

Portanto, essa pesquisa objetivou investigar como os professores de ciências 

estão utilizando as tecnologias digitais na sala de aula, no âmbito de nossa realidade 

docente no ensino de ciências, nível fundamental 3º e 4º ciclos, numa escola em 

Teresina/PI e, quais práticas de ensino com as tecnologias coadunam ou se 

distanciam daquelas que os autores defendem na literatura da área de ensino de 

ciências com as tecnologias digitais como colaboração para aqueles que pretendem 

utilizar em suas aulas as TDC. 

Este trabalho está dividido em 4 partes. Na parte 1, trazemos uma discussão 

teórica com autores da área de investigação ‘tecnologias digitais no ensino de 

ciências’ procurando descrever sobre o que os estudos reconhecem como 

importante no ensino de ciências, o que defendem como uso adequado e as 

limitações das tecnologias em sala de aula com a perspectiva de contribuir com o 

ensino de ciências do ensino fundamental II em nossa realidade laboral. 

Na parte 2, descrevemos o resultado das observações realizadas numa escola 

que oferta o ensino fundamental II, em sala de aula regular. Nessa fase 

descrevemos as práticas de ensino e as relações em sala com a utilização de 

tecnologias digitais - quando houve. 

Na parte 3 apresentamos a metodologia para realização deste estudo e, na parte 

4,desenvolvemos as análises e discussão dos resultados confrontando os aspectos 

científicos apontados na literatura como observado na sala de aula na disciplina de 

ciências do ensino fundamental II. 
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2. Referencial Teórico 

Um dos documentos que delimitam as práticas educativas no ensino brasileiro 

são os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s). De acordo com os PCN’s, 

tecnologia é, 

(...) um instrumento capaz de aumentar a motivação dos alunos se 
sua utilização estiver inserida num ambiente de aprendizagem 
desafiador. Não é por si só um elemento motivador. Se a proposta de 
trabalho não for interessante, os alunos rapidamente perdem a 
motivação. (BRASIL, 2001, p157). 

Para Belloni (1997, p.53), “Tecnologia é um conjunto de discursos, práticas, 

valores e efeitos sociais ligados a uma técnica particular num campo particular”. 

A tecnologia possui um conceito amplo e algumas vezes polissêmico, de modo 

que não o delimitar, leva a generalizações e incoerências. A exemplo, por vezes 

confundi-lo com tecnologias digitais. Embora a visão generalizada da tecnologia seja 

consensual no senso comum, ou seja, na maioria das vezes, o que se entende por 

tecnologia são os dispositivos microeletrônicos, como os computadores e a internet. 

Contudo, no fazer ciência, os conceitos devem ser corretamente apropriados ao 

recorte do objeto estudado, por isso, cabe iniciarmos descrevendo a amplitude do 

termo tecnologia e conceito adequado, para a partir de então compreendermos o 

porquê das tecnologias digitais como objeto deste estudo. 

Parafraseiam Maziero e Brito (2015) que, 

utilizam-se de um termo amplo para se falar em tecnologia quando 
colocam a expressão tecnologias da informação e comunicação. 
Independente da terminologia utilizada, podendo tratar-se de 
Tecnologia Educacional, Tecnologia da Informação ou Comunicação 
(TIC) ou outros termos que sejam usados e compreendidos pelo 
conjunto de instrumentos de apresentação visual e sonora e a 
microinformática. 

Os autores supracitados apontam a amplitude do termo, como já mencionamos, e 

acrescenta que quando se trata de tecnologias da informação e comunicação, 

entendem que são todos aqueles relacionados à microinformática. 

Ainda sobre a amplitude, os PCN’s apontam que tecnologia “não se reduz à 

aplicação de técnicas por meio de máquinas, ou o “apertar teclas” e digitar textos, 

embora possa limitar-se a isso, se não houver reflexão sobre a finalidade de se 

utilizar os recursos tecnológicos nas atividades de ensino” (BRASIL, 1998, p.156). 
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Os parâmetros curriculares chamam a atenção ao fato de refletirmos sobre a 

finalidade, o que as tecnologias de fato, representam no ambiente de ensino. 

Tratando do conceito Kenski (2008, p.18), conceitua tecnologia como um 

“conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, 

à construção e à utilização de um equipamento em um determinado tipo de 

atividade”. Observamos que Kenski (2008) define tecnologia considerando-a 

conhecimento e princípios científicos, ou seja, não se trata de objeto concreto, 

material, mas está no plano lógico. 

Etimologicamente, tecnologia, é apresentada como o estudo da técnica, mas 

posteriormente, passou a ser compreendida como produto da técnica ou da técnica 

e da ciência. 

Contudo, para alicerçar e recortar nosso estudo conceituamos as tecnologias 

digitais, na concepção de Macêdo e Kalhil (2015, p.1501), que reconhecendo o 

aspecto latoda tecnologia, definem inicialmente as tecnologias digitais como aquelas 

relacionadas às da microinformática com uma adequação para o recorte: 

‘Tecnologias Digitais Computadorizadas (TDC)’, do qual entendem como 

“dispositivos computadorizados que sozinho ou em conjunto são capazes de 

processar, armazenar e transmitir informações digitais. São os computadores, a 

internet, aparelhos celulares, tablets, impressoras, dentre outros”. 

Nessa perspectiva, o conceito apresentado por Macêdo e Kalhil (2015) balizarão 

este trabalho. 

Na sociedade, as tecnologias têm provocado mudanças em quase todos os 

setores. Podemos citar, na indústria, no comércio, nas áreas profissionais de 

engenharia, ciências, contabilidade, moda, no lazer, na educação, dentre outros. Na 

educação podemos ainda mencionar seu alcance na gestão escolar, nas práticas e 

ações pedagógicas, no ensino e no processo de ensino e aprendizagem, a 

exemplos. 

Não é de hoje que o tema permeia as discussões de pesquisadores 

educacionais, especialistas, professores e organizações de ensino, preocupados 

com o futuro da educação e da ciência.  

Já apontava Gadotti (2005, p. 16) que, 

As novas tecnologias criaram novos espaços do conhecimento. 
Agora, além, da escola, também a empresa, o espaço domiciliar e o 
espaço social tornaram-se educativos. Cada dia mais pessoas 
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estudam em casa, pois podem de lá acessar o ciberespaço da 
formação e da aprendizagem à distância, buscar fora a informação 
disponível nas redes de computadores interligados serviços que 
respondem às suas demandas do conhecimento. Por outro lado, a 
sociedade civil está se fortalecendo não apenas como espaço de 
trabalho, mas como espaço de difusão e de reconstrução de 
conhecimento. 

Gadotti(2005), endossa que as tecnologias digitais abrangeram espaço nas 

relações sociais como: na economia, escola, nos outros espaços, como já 

mencionamos na introdução desse trabalho,mas é importante ressaltar que não é 

mais nenhuma ‘novidade’a utilização das tecnologias digitais no ensino de ciências 

no ano de 2020, tempo em que escrevemos este trabalho, como apontava Gadotti 

(2005) na citação supracitada. 

Por isso, este estudo não está interessado em saber quais/qual dispositivos a 

escola recebeu, ou irá receber, nem as anteriores novidades tecnológicas como os 

lousas digitais, datashows, smartphones, computadores (PCs, notebooks, tablets, 

etc.), mas, após experiênciado as tecnologias digitais no decorrer de mais de um 

quindénio. Saber o que é de fato importante conhecermos, sobre o que de fato 

contribui ou não com o ensino de ciências, particularmente no ensino fundamental II 

é para onde apontarão ‘nossas lentes’. 

Com base nessas premisssas introdutórias, discorreremos a partir desse ponto 

sobreos aspectos encontrados na literatura. 

Sobre a utilização de aplicativos durante as aulas de ciências, Almeida, Lopes & 

Lopes (2015, p.474), destacam: 

Os aplicativos constituem ótimas ferramentas como aporte para o 
ensino de ciências, visto que possibilitam ao aluno presenciar as 
abordagens cientificas como, por exemplo, o corpo humano. Assim o 
uso dos aplicativos torna-se um instrumento que leva ao aprendizado 
menos abstrato, trazendo os conteúdos para o cotidiano dos alunos 
com mais movimento e ilustração (grifos nossos). 

Embora os aplicativos sejam ótimas ferramentas de ensino, não podemos deixar 

de perceber, o que apontam Ramos e Struchiner (2009, p. 121), que não são os 

instrumentos que usamos que irão definir o sucesso em relação das práticas 

pedagógicas, no entanto a maneira que eles serão aplicados por nós docentes em 

determinada situação, conseguindo torná-los uma ferramenta de inovação 

pedagógica ou meramente uma maquiagem para a utilização de “velhas práticas”. 
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Os autores apontam ser preciso mudar a ação docente, com novas teorias da 

aprendizagem e outras práticas, senão estarremos apenas vestindo as leituras 

tradicionais com nova roupa. 

Gabriel (2013) acrescentam que para se ensinar ciências com a utilização das 

tecnologias digitais,de forma que facilite a construçãodo discente, o professor 

necessita abandonar a ideia de detentor do conhecimento e pasar a enxergar-se 

como um facilitador. 

Sobre esse assunto ainda parafraseiam Da Silva, Prates e Ribeiro (2016, p.109): 

Como o docente é visto como mediador do processo ensino e 
aprendizagem, ele deve buscar meios que motivem mais os alunos a 
aprenderem por meio de novas metodologias e orientá-los para que 
as informações advindas desse momento tecnológico se tornem 
significativos; e, ainda ajudar os mesmos na construção do 
conhecimento. 

Os autores sugerem que os professores utilizem novas práticas pedagógicas que 

venham a motivar os alunos a adquirerem maior nivel de conhecimento através da 

utilização das tecnologias digitais na sala de aula. 

Trazendo um pouco o pensamento em relação a metodologia referente a 

utilização das tecnologias digitais em sala de aula, Da Silva, Prates e Ribeiro (2016, 

p.110) resaltam ainda que: 

Compete também ao professor perceber qual tecnologia se aplica 
melhor a determinado conteúdo e discutir isso com seus alunos. E 
também verificar o que mais os motiva e interessa diálogo esse tão 
importante entre os sujeitos do processo ensino e aprendizagem. 

 

De acordo com Macêdo e Kalhil (2014, p. 57): 

[...] sem reflexões críticas sobre o ensino, sobre as tecnologias no 
ensino de ciências, sobre o porquê e para que ensinar ciências, 
sobre as teorias do conhecimento, sobre os métodos de ensino-
aprendizagem, a utilização das TDC’s em nada contribuirá para o 
processo de ensino-aprendizagem de ciências. 

Segundo os autores, os professores necessitam incorporar nas suas aulas outras 

teorias do conhecimento/aprendizagem de perspectiva construtivista, refletir sobre 

elas e sobre o ensino, sobre as tecnologias, sobre as habilidades necessárias para 

se utilizar tecnologias digitais na sala de aula. É preciso ainda aos docentes o 

pensamento crítico, boa comunicação, atenção as suas realidades 
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socioeconômicas. Nessa mesma linha de pensamento Moran (2007) destaca que “O 

professor, precisa aprender hoje a gerenciar vários espaços e integrá-los de forma 

aberta, equilibrada e inovadora”, dessa maneira entendemos que o docente 

necessita se modernizar, e procurar novas informações que auxiliem para sua 

integração ao novo paradigma educacional, isso requer tempo e flexibilidade desse 

profissional. 

As tecnologias digitais estão cada vez mais acessiveis aos alunos, porém a 

aplicação pedagógica submete-se unicamente da criatividade do professor, da 

busca por novas metodologias e adequação ao cotidiano do aluno que exigirá  

[...] planejamento, investigação, adequação dos espaços e tempos a 
realidade dos alunos e dos conteúdos que se pretende ensinar. 
Requer tempo, dedicação, avaliação constante, cooperação e muita 
comunicação entre os envolvidos. (KENSKI, 2015, P.13) 

Sobre as tecnologias digitais online Schwartz (2020), descreve que para o melhor 

aproveitamento das aulas online é importante incorporarmos os pais ou 

responsáveis na realização e fiscalização das atividades passadas pelos 

professores, que no início podem até esboçar alguma resistência, tendo seqüência 

na participação, compreenderão a importância das aulas remotas para seus filhos 

dando continuidade aos seus estudos ao longo do período de quarentena em 

relação a pandemia, tendo como objetivo evitar o contato em aglomerações, mas 

sem ter prejuízo na educação do aluno. (SCHAWARTZ, 2020, n.p). 

 

3. Metodologia 

 Esta é uma pesquisa de natureza básica, pois visa ampliar o conhecimento 

teórico sobre o tema abordado. “Quanto a forma de abordagem do problema a 

pesquisa é qualitativa, pois envolve fortes aspectos da subjetividade”. Quanto aos 

objetivos “a pesquisa é descritiva, pois versa conhecer os problemas e 

caracteristicas da população envolvida.Também houve interação entre os 

pesquisadores e o objeto de pesquisa” (MACÊDO e EVANGERLANDY, 2018, p.44. 

 Ainda sobre a forma da abordagem da pesquisa, Macêdo e Evangerlandy 

(2018, p.73), destacam que: 

A opinião, a expressão, os valores, as manifestações dos sujeitos 
são objetos de análise. Trata de critérios subjetivos aos objetivos que 
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buscam compreender os fenômenos sociais (educação, sociologia, 
psicologia, antropologia, dentre inúmeras outras áreas do 
conhecimento) 

Ainda sobre pesquisa qualitativa Michel (2005, p. 23), descreve que esta 

abordagem de pesquisa 

Demonstra que os resultados dependem também do pesquisador, 
que analisa, interpreta, correlaciona situações e fatos mediante 
coleta e interpretação dos dados, que devem ser analisados em um 
contexto, observando a lógica, a coerência e a ligação entre as 
informações. 

Para atingir os objetivos elencados no estudo, utilizamos os seguintes 

procedimentos: na primeira parte, procuramos levantar pesquisas da área para 

conhecer, aprofundar e descrever em referencial teórico, o que os autores 

reconhecem como importante para utilização das tecnologias em salas de aulas de 

ciências. 

Num segundo momento após apropriação dos conhecimentos apontados pelos 

autores, elaboramos um experimento para verificação. A escolha foi uma escola da 

rede privada de forma aleatória, contudo a escolha da rede privada ao invés de 

pública ocorreu pelo fato de que para capturarmos observações precisas sobre a 

utilização de tecnologias digitais, deveríamos ir a uma escola que proporcionasse de 

fato a captura desse fenômeno. Ou seja, uma escola em que a utilização das 

tecnologias digitais fossem de fato utilizadas nas aulas de ciências pelos 

professores, e que, de certo modo, mesmo considerando a escola pública como 

escolas de qualidade, somos sabedores o estudo poderia ser comprometido pelas 

limitações da escola pública com aquisições de recursos tecnológicos digitais e 

estruturais, aprimoramentos que possibilitasse capturar o fenômeno. 

A observação participante foi a forma de coleta de dados escolhida para a fase 

do experimento em campo. Conforme Macêdo e Evangerlandy (2018, p.85), a 

observação, “é uma técnica de coleta de dados onde o pesquisador participa 

diretamente da pesquisa, suas observações, descobertas, opiniões e os descritos, 

são relevantes para a pesquisa”. 

Esta técnica de pesquisa por meio de escrita no diário de campo do pesquisador 

proporcionou a terceira etapa do estudo, a análise de dados que ocorreu de forma 

de descrição. Ou seja descrever em discussão o confronto entre a teoria e a 

experiência vivenciada,dando clareza e significado aos resultados encontrados. 
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Tratando ainda da fase experimental, foram observadas as aulas de ciências de 

todas as turmas de 6º ao 9º ano da instituição lócus de pesquisa.  

Como já supramencionado, o local de pesquisa foi uma escola particular, 

localizada na zona norte de Teresina, por oferecer uma educação regular para seus 

alunos do 6º ao 9º do Ensino Fundamental II, o recorte de nosso estudo.  

Realizamos a observação participante durante 6 encontros e fazendo anotações 

num diário para posterior análise. Nossa observação ocorreu de duas formas: Os 

primeiros encontros ocorreram na modalidade presencial durante os dias de 

segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, no turno matutino durante o horário de 07h 

às 11h e 40 min. 

 A segunda forma, ocorreu de forma remota, online, com a chegada do 

coronavirus (COVID-19) em abril de 2020.Nesta segunda fase, a carga horária das 

aulas foram reduzidas e mudou a dinâmica de ministrarem as aulas, praticamente 

utilizando 100% das tecnologias digitais para continuar o ano letivo. Nesta etapa, 

nossa observação ocorreu durante o inicio do mês de abril do decorrente ano, 

durante os dias da semana segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, no turno 

matutino no horário das aulas online de ciências.Acrescentamos que as aulas 

ocorriam por meio de Smartphones (principalmente pelos alunos) e geralmente 

computadores PCs ou leptops pelos docentes, nas plataformas digitais ‘google 

meet’, ‘zoom’ e ‘googleclassroom’, sendo essas plataformas escolhidas de acordo 

com a escola e/ou professor. 

Também utilizamos para as aulas remotas anotações diárias sobre cada aula 

observada, servindo assim, como fonte para registrar informações/dados do novo 

cotidiano escolar. 

A análise de dados foram realizadas em forma de descrição na perspectiva 

qualitativa em que descrevemos o fenônemo experiênciado discutindo com a 

literatura encontrando assim os resultados. 

 

4. Análise e Resultados 

4.1 Como os Professores de Ciências do Ensino Fundamental II tem 
utilizado as Tecnologias Digitais durante as observações 

 Primeiramente fomos à escola na data de 17 de fevereiro de 2020, solicitar a 

escola e ao professor para observarmos às aulas. De posse dos consentimentos, no 
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mesmo dia, observamos numa turma de 7º ano do ensino fundamental II às aulas do 

professor de Ciências, porque tinha aula naquele mesmo dia. 

Essas observações foram feitas da seguinte forma nesta data: Foi presencial e 

ocorreu no segundo horário de aula de 7h e 50min às 9h e 30min. Sentamos na 

última cadeira da terceira fila de um total de cinco, para não chamarmos atenção. Os 

alunos estavam agitados e conversando muito durante a chamada do professor. 

O professor iniciou a aula utilizando o livro didático, abordando o conteúdo 

referente a formação e estrutura da Terra, explicando minuciosamente o conteúdo 

abordado, de forma expositiva, explicava na lousa e os estudantes com os livros 

abertos nas carteira acompanhando, ele sempre saia do palanque da sala, dando 

voltas e apontando com o indicador no livro dos estudantes o que estava falando na 

lousa, resolveu num segundo momento complementar com o aparelho data show 

para passar um documentário sobre o interior do Planeta Terra. 

O professor nos pareceu não muito familiarizado com o recurso tecnológico, teve 

certa dificuldade com o aparelho e resolveu pedir ajuda para os alunos, um deles foi 

rapidamente conectou o aparelho ao computador e iniciou o documentário.    

O professor escolheu um documentário um pouco longo, que não deu tempo 

finalizar durante os horários de aulas e, durante a apresentação os alunos faziam 

muitas perguntas referentes ao significado de algumas palavras que eles não 

conheciam e não fazia parte do vocabulário deles. Assim findou as aulas desse dia. 

É relevante ressaltarmos que das aulas observadas, só relatamos aquelas que 

envolveram, de alguma forma tecnologias digitais, mas deixamos aqui registrado 

que, a grande maioria das aulas presenciais aconteciam sem uso das tecnologias 

digitais. A grande maioria eram expositivas na lousa, com o uso do livro didático. 

Algumas com textos fotocopiados, ou de leitura, algumas poucas no laboratório de 

ciências. Após as aulas remotas pela pandemia do coronavirus, o uso de tecnologias 

digitais se intensificou assim como a utilização de redes sociais, vídeos e filmes do 

youtube, o uso de aplicativos e de sites.    

Retomando os encontros presenciais, o segundo encontro ocorreu na data 19 de 

fevereiro de 2020 no primeiro horário (7h) da aula de ciências da turma do 6º ano do 

ensino fundamental. Assistimos às aulas na terceira fila na última carteira 

novamente. Os alunos estavam sonolentos e participando pouco, de cabeça baixa 

nas carteiras, no início da aula do professor. Durante a aula o professor utilizou o 

livro didático, abordando o conteudo fenômenos geológicos vulcanismo. 
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Essa aula ocorreu com a fala do professor e com o livro sobre os textos do livro 

didático. Lia e explicava quando achava necessário e assim por diante. 

Ao término da explicação o docente passou um filme para os alunos baixado do 

youtube sobre as placas tectonicas utilizando novamente o aparelho datashow 

ligado ao computador. 

O professor escolheu um video de animação de fácil compreensão e de 

linguagem cotidiana. Durante a execução do video, os alunos estavam 

concentrados. No final, fizeram algumas perguntas refente ao video e pediram mais 

videos deste tipo ao professor durante as aulas. 

O terceiro encontro ocorreu na data de 21 de fevereiro de 2020, no quarto horário 

(10h) na turma do 8º ano do ensino fundamental. Nessa turma os alunos estavam 

bem agitados no retorno do recreio.O professor teve certa dificuldade para controlar 

a turma até os ânimos se acalmarem levou uns 10 minutos de atraso. 

O professor iniciou a aula abordando na lousa o conteúdo sobre célula, 

oferecendo uma visão geral, explicando sobre as organelas que a compõe e as 

funcionalidades de cada uma delas. Após o término da explicação do assunto, o 

professor pediu para cada um de seus alunos que pegassem seus smartphones e 

baixassem o aplicativo células no Google playstory de seus aparelhos. Ressaltamos 

que os estudantes acessam pela rede wifi da escola. 

O professor teve dificuldades com essa atividade porque parte da turma não 

conseguiu acessar o wifi da escola. O professor teve que se ausentar da turma para 

verificar a senha do wifi da escola, e, solicitar auxílio técnico, deixando assim a 

turma por uns 15 minutos, ao retornar ainda com algumas dificuldades de acesso os 

estudantes foram aos poucos baixando o aplicativo e finalmente começaram a 

utilizar o programa no celular para realizar a atividade por aproximados vinte 

minutos, findados pelo toque da campanhinha escolar.Assim sendo,ocorreu  que a 

conclusão da atividade ficou para casa. 

Nos meados do mês de março as aulas presenciais tiverem que ser encerradas 

devido ao aparecimento do vírus SARS- CoV-2 (Covid19) que em ação pandêmica, 

ceifou milhares de vidas humanas. Na data da escrita desta parte do trabalho, em 07 

de dezembro de 2020 registrou-se 177.317 mortes no Brasil. Desse modo, as aulas 

suspensas foram retomadas no mês de abril de 2020 de forma remota. 

A observação das aulas passou a ser virtual. Os professores enviavam um link de 

acesso aos alunos, por e-mail ou WhatsApp para o acesso a aulas online, As 
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plataformas geralmente utilizadas foram o Google meet e zoom (plataformas de 

recursos básicos gratuitos). No início, muitos professores tiveram muitas dificuldades 

com a nova modalidade, tanto no uso dos recursos para realizar freqüência, 

atividades e controle dos alunos, quanto para conseguir ministrar as aulas com 

sucesso nas plataformas. 

As plataformas, também possuíam limitações nos seus recursos, o Google tratou 

de realizar uma série de adaptações e criar extensões e ajustes. 

A internet foi outro limitador. O Brasil detém um dos piores serviços de rede de 

internet do mundo. Está entre os 10 piores, noticiou o jornal o estadão (2016)1 ainda 

em 2016. De forma semelhante, noticiou a revista veja online2, sobre o levantamento 

do serviço de streaming da Netflix. 

Na prática muitos estudantes, mesmo tendo acesso à internet, na prática a 

quantidade de queda de serviços, desconexão eram enormes, de modo que além de 

comprometer o processo de ensino, interferiu fortemente na aprendizagem e 

desestimulo de muitos estudantes. 

As aulas online não conseguiram conter os elevados índices de evasão das aulas 

e escolar. Os pais e as escolas não poderiam exigir muito dos estudantes, quanto a 

freqüências, cumprimento das atividades e nas avaliações. Acrescentamos que 

nesse quesito, para os estudantes da rede pública deixou muito mais a desejar em 

virtude de suas realidades socioeconômicas. 

Em contato com os professores, eles nos repassavam os links de suas aulas e 

entrávamos nas salas. Assim sendo, o quarto encontro ocorreu na data de 15 de 

abril de 2020 às 7h da manhã na aula de ciências da turma do 7º ano do ensino 

fundamental. Os horários das aulas online permaneceram os mesmos das aulas 

presenciais de outrora. O professor de ciências escolheu a plataforma zoom.Nesse 

encontro, perdeu muito tempo pedindo para os alunos ligarem as câmeras dos 

celulares e computadores para assim continuar as aulas. Após, abordou o conteúdo 

sobre formação e conservação do solo, ocorreu de forma falada, onde o mesmo teve 

dificuldade em administrar o tempo e contemplar todo o conteúdo por conta da 

plataforma ter tempo limite máximo de 40 minutos e automaticamente encerrar as 

reuniões. 

                                                           
1https://link.estadao.com.br/noticias/cultura-digital,brasil-fica-entre-10-piores-conexoes-de-internet-em-ranking-da-

netflix,10000080581 
2https://veja.abril.com.br/economia/internet-brasileira-e-uma-das-dez-piores-do-mundo-diz-netflix/ 
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No quinto encontro na data de 22 de abril de 2020, o professor de ciências da 

turma do 9º do ensino fundamental utilizou a plataforma meet, por conta do limite de 

tempo imposto pelo zoom. Durante a explicação da aula o professor abordou o 

conteúdo sobre as forças e os movimentos e utilizou desta vez slides e pequenos 

vídeos interligando-os com sua aula, os alunos neste dia tiveram considerada 

participação e realizaram perguntas referentes ao assunto. O professor teve domínio 

da aula e da tecnologia adotada, utilizando cálculos através do uso dos slides 

durante a apresentação e conseguiu finalizar a aula no tempo correto. 

No sexto e último encontro na data de 24 de abril de 2020, o professor do 6º ano 

do ensino fundamental abordou o conteúdo referente ao assunto rochas. Iniciou a 

aula mostrando aos alunos algumas rochas que ele encontrou em seu quintal e, 

pediu para seus alunos identificarem. Percebendo as dificuldades dos estudantes no 

manuseio do meet, resolveu tirar um tempo da aula para ensinar algumas funções 

básicas para que os mesmos conseguissem apresentar um trabalho na aula 

seguinte. 

No tópico 4.2 a seguir, iniciaremos as discussões entre os aspectos da literatura 

relacionando com aqueles observados nas aulas. 

4.2 O olhar sobre alguns dos aspectos das tecnologias digitais nas 
práticas educacionais observadas em relação a literatura 

No período de aulas presenciais, ainda em fevereiro de 2020, observamos que 

poucas foram as aulas onde haviam de fato a utilização das tecnologias digitais. 

Aquelas onde houveram, em algumas, os professores, utilizavam o recurso 

Datashow interligado ao computador para ministrar uma aula expositiva com recurso 

de um software de apresentação de slides, utilizando ainda o livro didático para fazer 

os exercícios. Noutras apresentavam filmes no Datashow em substituto ao 

conhecido recurso da TV interligada ao videocassete tempos atrás. Outros docentes 

utilizaram recursos de celular, aplicativo baixado na playstory para realizar exercícios 

que não superavam o livro didático, deixando ainda a desejar, na forma de 

distribuição limitada dos conteúdos do aplicativo – ou seja, quem programou 

possivelmente não se constitui um estudioso da educação ou professor – como 

também há limitações na conexão de internet para acesso dos estudantes. 

De acordo com Almeida, Lopes & Lopes (2015, p.474), “os aplicativos constituem 

ótimas ferramentas como aporte para o ensino de ciências, visto que possibilitam ao 
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aluno presenciar as abordagens cientificas”. Contudo acrescentam Macêdo e Kalhil 

(2014, p. 57), que “sem reflexões críticas sobre o ensino, sobre as tecnologias no 

ensino de ciências, sobre o porquê e para que ensinar ciências, sobre as teorias do 

conhecimento” e, ainda “(...) sobre os métodos de ensino-aprendizagem, a utilização 

das TDCs em nada contribuirá para o processo de ensino-aprendizagem de 

ciências”. Ramos e Struchiner (2009) acrescentam que, não é o material que 

determina as práticas pedagógicas, mas a forma como é utilizado, em determinado 

contexto, podendo ser um elemento de inovação pedagógica ou apenas uma nova 

roupagem a velhas práticas. 

O que podemos concluir que a forma que os professores tem utilizado as 

tecnologias digitais na sala de aula, não tem representado novas práticas, mas 

aquelas baseadas nas leituras tradicionais, voltadas a uma ensino-aprendizagem 

memorística e de exposição de conteúdo, o que mudou foram apenas os 

instrumentos utilizados, que  em pouco contribuem com um aprendizagem de fato. 

Macêdo e Kalhil (2015, p.1501) descrevem que o “professor apresenta aos 

educandos os conceitos mais gerais e o que já se conhece sobre ele, o estudante 

memoriza pontualmente um fato, lei, lugar, fórmula, endereço ou fenômeno 

envolvido(...), que logo se apagará da memória(...)”. 

Quando as aulas passaram a ser online se tornaram explicitas as limitações 

docentes quanto a utilização das TDC. Os professores demonstraram tanto a falta 

de habilidades com as tecnologias quanto com a nova forma de realização de suas 

práticas. Por um lado, os professores, desde a formação inicial, não conseguem se 

atualizar com as TDC numa sociedade digital que avança de forma célere, por outro, 

a utilização das mesmas pelos docentes tem as mesmas finalidades propagada 

pelas ‘ondas mercadológicas’. Além da ausência de formação continuada, ainda são 

tênues as reflexões de fato que discutem no âmbito tanto da formação inicial quanto 

na continuada de professores, aspectos mais reflexivos, amadurecidos sobre o 

verdadeiro papel das tecnologias digitais na educação, particularmente na formação 

do professor de ciências. Entretanto, é também responsabilidade do professor 

procurar atualizar-se. 

Moran (2007) destacou que “o professor, precisa aprender hoje a gerenciar vários 

espaços e integrá-los de forma aberta, equilibrada e inovadora”. No mundo atual, o 

docente precisa estudar pesquisar, se apropriar das novidades para que elas não o 

alienem procurar novos conhecimentos. 
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À medida que os primeiros problemas foram ocorrendo, os professores iam 

elucidando e conseguindo superar algumas das dificuldades, entretanto, outros 

aspectos contribuíram para concluirmos que, sem uma boa estrutura física e 

humana, planejamento e organização, às tecnologias digitais em determinados 

contextos não contribuem muito com a aprendizagem. Assim sendo, as TD por si só 

não são capazes de promover o sucesso da aprendizagem, como apontam Macêdo 

e Kalhil (2015, p.1501-2) que a utilização das tecnologias digitais computadorizadas 

“não representam nenhuma inovação nos métodos de ensino e aprendizagem ou 

novas práticas pedagógicas apenas pela sua utilização como recursos instrucionais 

em práticas tradicionais, como muitos educadores acreditam”. 

Abaixo, discorreremos de forma generalizada, alguns aspectos que mereceram 

destaque: 

Observamos como já relatado acima que o professor do primeiro encontro da 

observação que ministrava aula na turma do 7º ano parecia não possuir muita 

afinidade com as tecnologias digitais em sala de aula e que deixou transparecer 

para seus alunos que não possuía habilidade com essas ferramentas, quando não 

soube conectar o aparelho de data show ao seu computador, perdendo assim 

bastante tempo da aula e necessitando da ajuda de alunos para instalar o aparelho.  

Segundo Moran (2007) o docente necessita se atualizar, procurar está sempre se 

capacitando para sua integração ao novo paradigma educacional. 

De acordo com o autor uma das dificuldades é que os professores não possuem 

formação em relação ao uso das tecnologias digitais durante sua formação 

acadêmica, dificultando dessa maneira para utilizarem essas ferramentas durante a 

aula, sem mencionar ainda que existe certa resistência por parte de alguns 

professores da não utilização das tecnologias por exigir tempo e flexibilidade por 

parte do profissional. 

Após a introdução sobre o assunto vulcanismo, o professor passou para os 

alunos um vídeo de animação de curta duração e fácil entendimento, utilizando a 

linguagem do cotidiano dos seus alunos, esse aspecto é relevante porque vai ao 

encontro do que aponta Moran (2020), que cabe ao professor promover a relação 

entre a vida cotidiana dos alunos por suas dimensões e o ensino, em que as 

tecnologias digitais também estão inseridas. 

Observamos que o professor citado acima conseguiu promover essa interação 

quando se preocupou com a linguagem que o vídeo abordava, já que a turma de 
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faixa etária entre 10 anos e 11 anos de idade, não detinham ainda um vocabulário 

suficiente para interpretar o vídeo e tornasse a compreensão difícil. 

Ficou nítido certa resistência por parte dos professores em utilizarem as 

tecnologias digitais nas aulas. Outros professores até já utilizam tecnologias digitais 

na preparação de suas aulas, trabalhos, elaboração de provas, lançamentos de 

notas no sistema de informação da escola, entre outras funções relacionadas ao uso 

das tecnologias na escola, porém não possuem êxito ao inseri-las em seu contexto 

educacional. 

 

5. Considerações Finais 

Nesse novo mundo da era digital é importante que os professores compreendam 

as transformações do mundo e se transformem também. Transformem suas práticas 

em melhores adequações para suas aulas, sem perder de vista os objetivos da 

educação científica. 

O uso das tecnologias digitais transformou a sociedade atual e, isso requer 

sobremaneira que os professores se transformem para realizar leituras adequadas e 

críticas do papel das tecnologias no processo educativo. Porque estas foram 

apropriadas para fins do capital. 

É razoável compreender que não são os mesmos tempos de outrora como o da 

escola tradicional. Nessa circunstância, os docentes necessitam refletir sobre as 

tecnologias apropriando-se das teorias da aprendizagem que proporcionem o 

estudante uma aprendizagem de fato com a utilização das tecnologias digitais. 

Os professores devem olhar de forma crítica as tecnologias, procurando debater 

e trabalhar da forma mais adequada sobre o papel desta na formação e na 

sociedade. 

O uso da tecnologia torna o ambiente de sala de aula mais dinâmico. O papel do 

docente perante as tecnologias digitais vai além do que simplesmente ensinar, mas 

proporcionar uma ligação direta em relação ao uso dos recursos tecnológicos em 

sala de aula, monitorando e possibilitando espaços para discussões sobre os 

assuntos abordados durante suas aulas, havendo assim uma troca de pensamentos 

e experiências para construção do conhecimento. 
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É importante ressaltar que devemos ter consciência que as tecnologias podem 

apresentar defeitos, e por isso, é de grande importância que o professor tenha 

sempre um planejamento B, caso seja necessário. 

Esperamos que este estudo, mesmo dentro de um pequeno recorte e âmbito, 

venha a contribuir com aqueles professores de ciências que pretendem utilizar as 

tecnologias digitais no ensino de Ciências. Que o façam com consciência da 

existência de um senso comum pedagógico como apontam Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2011). 
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