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RESUMO 

Este trabalho investigou, por meio de uma revisão bibliográfica, a produção 

acadêmica quanto à utilização das TICs como instrumento pedagógico nas 

disciplinas de biologia e ciências; esta ferramenta amplia as possibilidades de 

ensinar, porém exige conhecimento para sua aplicação, que deve preceder um 

planejamento específico, contextualizado, colaborativo e interativo entre 

professores e alunos. A capacitação dos professores é necessária para que a 

tecnologia aplicada à educação tenha eficácia.  

Palavras-chave: Processo ensino-aprendizagem. Tecnologias da informação e 
Comunicação. Prática educativa.  
 
 
ABSTRACT 

 
This work investigated, through a bibliographical revision, the academic production 

regarding the use of the TICs as pedagogical instrument in the disciplines of 

biology and sciences; this tool extends the possibilities of teaching, but requires 

knowledge for its application, which must precede a specific, contextual, 

collaborative and interactive planning between teachers and students. The training 

of teachers is necessary for the technology applied to education to be effective. 

Keywords: Teaching-learning process. Information and Communication 

Technologies. Educational practice. 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O termo TIC – tecnologias da informação e comunicação – faz 

referência à associação da tecnologia computacional ou informática com a 



tecnologia das telecomunicações tendo como ênfase a Internet. (MIRANDA, 

2007). 

As TICs fazem parte do atual período histórico, difundindo 

amplamente as informações e trazendo mudanças na organização social, levando 

a constituição da “sociedade da informação”, que apresenta reflexos nas relações 

comerciais, na economia e na política, transformando também a construção do 

processo de ensino e aprendizagem. (ASSMANM, 2000). 

Neste contexto, incorporar as TICs ao espaço escolar, numa 

perspectiva pedagógica, pode contribuir para de forma positiva, levando a 

criatividade, investigação, o dinamismo para dentro da sala de aula, tendo o 

professor mais uma ferramenta instrutiva. (ARAUJO; CASSUNDE, 2016). 

Contudo é preciso conhecer as metodologias que se aplicam na 

utilização das TICs para que estas tenham resultados adequados. O recurso 

tecnológico sem o planejamento adequado pelo professor não implica em ensinar. 

(JESUS; COLLET, 2012). 

O ensino de ciências e biologia tem como foco central o 

mecanismo da vida, podendo estruturar-se em materiais concretos, aulas práticas 

etc e os recursos tecnológicos podem potencializar as aulas teóricas, se apoiados 

em atividades planejadas para conduzir a aprendizagem satisfatória. (SUDËRICO 

et al, 2014). 

 

OBJETIVO 

Investigar o uso das TICs, como ferramenta pedagógica, no 

ensino de biologia e ciências. 

 

MÉTODO 

A primeira etapa desta pesquisa foi um levantamento bibliográfico 

de artigos publicados em revistas da área da educação nacional que fizessem 

referência ao trabalho acadêmico relacionado com as várias tecnologias da 

informação e comunicação desenvolvidas como ferramenta pedagógica para o 

ensino de biologia e ciências. Após a leitura exploratória dos resumos, foram 

selecionados os artigos para uma posterior leitura analítica e interpretativa.  

 



Foram feitas pesquisas exclusivamente no ambiente virtual pela 

plataforma Google Acadêmico e SciELO, usando as seguintes palavras-chave 

presentes no título dos artigos: biologia, ciência, ensino e TIC. Dentro das 

tecnologias pesquisadas foram validados os dispositivos móveis: celular, tablete, 

smartphone. Os computadores de mesa foram incluídos quando a pesquisa 

também envolveu o laboratório de informática. As redes sociais: Facebook e 

WhatsApp foram contempladas por terem seus acessos ligados a presença da 

internet e de um computador ou Smatphone.  

Os artigos pesquisados correspondem ao período entre os anos 

de 2007 a 2017, na tentativa de resgatar trabalhos mais recentes que 

demonstrem como os professores estão empregando as TICs no ensino de 

biologia e ciências.  

 

RESULTADOS 

Os professores pesquisados aprovam o uso das TICs nas suas 

aulas, que tornaram-se mais produtivas, pela motivação e de situações reais por 

elas desenvolvidas. 

A falta de capacitação para programar as TICs como ferramenta 

pedagógica foi relatada como um obstáculo para os educadores. Os professores 

necessitam de capacitação em relação ao uso das TICs, mas também eles 

acreditam que estes recursos colaboram no ensino aprendizagem, 

compreendendo que há várias formas de ensinar Ciências e Biologia, 

transformando estes conhecimentos mais interessantes para os alunos, e o 

entendimento também. O uso das TIC permite, além da aprendizagem, uma 

interação maior entre o professor e o aluno, tornando as aulas mais satisfatórias e 

dinâmicas. 

O uso das tecnologias em sala de aula requer um aumento na 

carga horária, sendo o tempo um dos fatores limitantes para o uso desses 

recursos por parte dos professores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A escola, como espaço que promove o ensino e a aprendizagem, 

não pode alienar-se da existência e/ou uso das tecnologias que surgem 



constantemente. Deve integrar-se nesse novo sistema ou corre o risco de 

distanciar-se da realidade e se tornar espaço decadente com poucos atrativos aos 

seus alunos. 
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