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APRESENTAÇÃO 

 O presente trabalho se constitui como um “produto” derivado de uma pesquisa que 

analisou obras acadêmica (dissertações e teses) sobre o uso de tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) no ensino de biologia. O produto é destinado aos professores, de biologia 

das escolas de educação básica, sobretudo aqueles que atuam no ensino médio. Nosso 

objetivo é oferecer a esses professores um ambiente virtual no qual eles encontram 

informações e exemplo sobre como utilizar as TIC no ensino de biologia. 

Sobre o autor: Edmaylsonn Jóia Leandro é professor da Educação Básica na rede 

estadual de ensino do estado da Paraíba e de Pernambuco, com formação em Licenciatura 

Plena em Biologia, pelo Centro de Ensino Superior de Arcoverde – CESA, possui 

Especialização em Gestão Ambiental e Especialização em Ensino de Biologia, ambas pela 

Universidade Estadual de Pernambuco - UPE. É concluinte do Mestrado Profissional do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática pela 

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB/PPGECEM. Autor de trabalhos publicados em 

revistas e eventos científicos. Participa de eventos regionais, nacionais e internacionais. Sua 

atuação pode ser direcionada ao Ensino de Biologia, Tecnologias na educação, Educação 

Básica e Formação Continuada de professores.  
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1 INTRODUÇÃO 

Como exigência do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e 

Educação Matemática da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) para obtenção do título 

de mestre este Produto Educacional foi criado a partir dos resultados obtidos na dissertação. 

Concordamos que todo conhecimento científico deve ser divulgado para o avanço da ciência 

e, consequentemente, avançar a sociedade. Pensando nisso criamos o site intitulado TecLaBio 

com o objetivo de contribuir significativamente com a formação continuada de professores de 

biologia demonstrando várias sugestões de metodologias com uso de Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) a fim de diversificar as aulas e fugir do método unificado 

de ensino através da memorização.  

A forma exclusivamente “memorística” de ensinar faz com que os alunos fiquem 

preocupados com nomenclaturas e deixam de pensar e elaborar conhecimentos que envolvem 

a vida em sociedade e sua harmonia com a natureza. Dessa maneira, as informações recebidas 

em pouco tempo são esquecidas, ficando na memória dos alunos nomes vagos e sem sentido 

como, por exemplo, quando os estudantes sabem a existência do Ácido desoxirribonucleico 

(DNA) na célula, mas são incapazes de explicar suas funções. Em geral, estes concluem o 

ensino fundamental com algumas informações que são reforçadas no ensino médio, mas sem 

muito significado para eles. Ressaltamos que é importante aprender conceitos que envolvem 

as áreas das ciências naturais, como, por exemplo, a biologia, mas, muitas vezes, a ênfase 

nesse tipo de informação é exacerbada e acaba recebendo mais atenção que os processos que 

se referem efetivamente à construção do conhecimento. A memorização de conceitos pode 

desenvolver aprendizagens desde que seja em função do entendimento em relação ao que eles 

servem (SLOGON, 2014). 

Ao longo da história, as tecnologias aparecem com uma idealização científica e são 

usadas para diferentes e diversas funções. Essas tecnologias Kenski (2007) define como 

recursos que estão associados aos conhecimentos produzidos e utilizados pelos seres humanos 

para planejar, construir e projetar sua vida. Estas atividades requerem técnicas e uso destas 

para definir o modo como vivemos. Presentes em todos os lugares, as tecnologias definem 

comportamentos humanos, tornando-se parte de nossas vidas.  

Como recursos tecnológicos digitais, podemos definir, conforme Kenski (2007), 

aparelhos com softwares que permitem comunicação rápida ou em tempo real entre as pessoas 

que fazem uso simultâneo de dispositivos e trocam informações através de imagens, vídeos, 

textos, documentos e outros arquivos. Do mais jovem ao mais idoso, as pessoas, de posse 
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desses recursos fazem circular uma quantidade imensurável de informações. É difícil 

imaginar adolescentes que não usufruam desse mecanismo diariamente, quando celulares e 

computadores parecem fazer parte de seus corpos.  

Utilizar as tecnologias digitais no cotidiano escolar é uma prática viável e importante, 

uma vez que elas estão presentes na vida dos alunos. Vídeos, imagens virtuais, softwares, e 

animações são frequentes no cotidiano deles e o uso adequado para fins educacionais pode 

contribuir para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. É importante fazer uso 

também de recursos e metodologias que despertem a curiosidade dos alunos. Aulas 

diversificadas aguçam o interesse deles e, dessa maneira, podem ser utilizadas como meio 

para facilitar a construção do conhecimento.  

Segundo Pretto (2005), estudos envolvendo as TIC crescem, assim como as 

indagações sobre o uso delas na escola. Os professores podem utilizar animações 

manipuláveis durante suas apresentações sobre o corpo humano, tornando o assunto mais 

realista do que fazendo uso de imagens em cartolinas. Estes e outros exemplos devem ser 

considerados no planejamento de metodologias de ensino na educação presencial para que 

computadores, multimídias e outros recursos não imitem o livro didático. 

Para Benchimol et al (2010), as tecnologias digitais vieram para reinventar o ensino e 

a aprendizagem. Apesar da educação enfatizar o saber verbal, assimilações visuais são fáceis 

e claras para o entendimento de qualquer pessoa, elas potencializam a capacidade de 

entendimento da informação associada a algum texto, facilitam a solução de problemas e a 

associação de conhecimento prévios com novas formas de saberes. Segundo os autores, as 

animações computacionais facilitam a aprendizagem de temas complexos.  

Pesquisas sobre o desenvolvimento de metodologias com base no uso de tecnologias 

digitais, que enfatizam situações de uso das TIC na educação e sua validade em determinadas 

situações mostram-se proveitosas para os estudantes a medida em que momentos de 

discussões sejam proporcionados ao longo da aula. Utilizar qualquer tecnologia nas aulas 

como filmes ou ilustrações, por exemplo, sem um debate a respeito do que é exposto não 

promove participação do estudante (KRASILCHIK, 2008). Estudos de análises de casos 

podem ser desenvolvidos ou cursos de formação docente com estes temas poderiam ajudar a 

entender o efetivo resultado dessas metodologias no âmbito das aulas de biologia, que é o 

foco da nossa preocupação nesse trabalho. 

 

 

 



7 
 

2 PRODUÇÃO DO SITE TECLABIO 

 A internet tem forte influência na vida das pessoas, por isso, espera-se que os alunos 

ao acessarem sites, encontrem dados importantes para as aulas de biologia. Salientamos que 

nem toda informação obtida na internet é válida para fins pedagógicos e cabe ao professor 

orientar os alunos sobre isso e colocar os assuntos em debate nas aulas. Concordamos com 

Moran (2007, p. 163), quando afirma que: “O aluno nem precisa ir à escola para buscar as 

informações, mas para interpretá-las, relacioná-las, hierarquizá-las, contextualizá-las, só as 

tecnologias não serão suficientes. O professor o ajudará a questionar, a procurar novos 

ângulos, a relativizar dados, a tirar conclusões”. O papel do professor, portanto, é estimular a 

busca de informações relacionadas à biologia considerando o que o aluno já sabe e as relações 

que consegue fazer com as informações que captura na internet. Marandino, Selles e Ferreira 

(2009) enfatizam que é enorme a quantidade de materiais relacionados à aprendizagem de 

biologia e que apenas a sua inserção não resulta em aprendizagem. 

 Reforçamos a importância da participação do professor no âmbito do tratamento das 

informações que os alunos conseguem na internet, sobre isso destacamos o uso de 

simuladores, animações e vídeos nas aulas de biologia. Um aluno que apenas observa uma 

animação na internet, mas não consegue construir conhecimento suficiente para entender os 

processos ali representados. Com a participação do professor, essa construção torna-se mais 

fácil, uma vez que o professor atua como um intérprete e facilitador da compreensão do aluno.  

 Neste tocante, Bizzo (2010) afirma que os computadores e seus derivados podem ser 

usados nas aulas de biologia de forma isolada, quando os alunos utilizam individualmente o 

recurso e assim promovem sua aprendizagem, ou de forma interativa existindo contato com 

outros usuários. Para o autor, esse tipo de utilização pode acontecer para diversos fins como, 

por exemplo, para a busca de dados, que podem ser armazenadas em mídias digitais como pen 

driver e DVDs ou de forma online. 

 Barabási (2009, p. 28) afirma que o poder da internet está nas diversas conexões entre 

os sites e que podem ser acessíveis com um clique. O autor afirma que essa união de sites 

permite uma navegação, localização e reunião de diversas informações com facilidade. Para o 

autor essa união de sites “São os pontos que se mantém sem emendas o tecido de nossa 

sociedade de informação”. Concordando com o autor, percebemos que essas conexões (links) 

possibilitam uma navegação tem familiar dos alunos que pode armazenar diversas 

informações a um clique de distância. 

 Para Pretto (1996) devemos ter cuidado na inserção das tecnologias para não 

reproduzir as mesmas práticas pedagógicas como a leitura de um livro digital que, apesar de 
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possuir uma tecnologia, não incorporou nenhuma novidade no processo de ensino e de 

aprendizagem. Concordamos com Jonassen et al (2003) que afirmam que as tecnologias 

sozinhas não ensinam aos alunos, pois estes precisam pensar para aprender. O uso das 

tecnologias pode dar suporte a esse ato de pensar. 

 A produção de sites é considerada por nós como relevante para o ensino pois 

acreditamos que o uso de sites não se limita apenas a pesquisa de temas da biologia. Podemos 

citar o Portal do Professor no site do Ministério da Educação (MEC) que possui materiais 

como, por exemplo, Objetos Virtuais de Aprendizagem (OVA) que podem ser utilizados em 

celulares e tablets a fim de aprender sobre os conteúdos da biologia.  

 Alguns autores já demonstraram experiências com a produção de sites no ensino de 

biologia. Foi o caso de Guerreiro (2015) que criou o site Biolocus para que os alunos 

participantes da pesquisa discutissem diversos conteúdos postados por eles. Freitas (2016) 

criou um site para divulgar as etapas de um projeto sobre meio ambiente usado em sua 

pesquisa. Acreditamos que os autores utilizam estes recursos pela facilidade de acesso e a 

grande capacidade da internet de armazenamento. 

   

2.1 Escolha do desenvolvedor do site 

A primeira foi a escolha do recurso para a linguagem de programação que possibilitou 

a criação das páginas. Optamos pelo Google Sites, plataforma gratuita disponibilizada pela 

empresa Google, que tem interfaces pré-definidas para a produção de páginas na web, em 

que o usuário fica responsável pela estética do site, navegação e conteúdo. Após o acesso ao 

recurso do Google Sites, fizemos uso de vídeos da internet com dicas de produção do site. 

Inicialmente, como leigo no assunto, senti muita dificuldade nos primeiros dias de 

produção. Percebi o quanto podemos aprender com uso de recursos tecnológicos que, no 

meu caso, foi o uso de vídeos encontrados na internet que me auxiliaram na criação das 

páginas. Isso demonstra que a aprendizagem com uso desses recursos acontece quando há 

interesse e esforço.  
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Figura 1: Imagem do site dentro da plataforma de produção Google Sites 

 

Fonte: Autor, 2020 

 

 Na Figura 1 é possível perceber o site dentro da plataforma de desenvolvimento 

com os botões no lado esquerdo que possibilitam a navegação pelas páginas do ambiente 

virtual. No espaço da aba intitulada “Inserir” percebe-se os botões que inserem textos e 

imagens. O botão com o nome “Incorporar” é utilizado para inserir links que direcionam os 

usuários a outros sites. Na aba “Páginas” temos as páginas do site e na aba “Temas” podemos 

mudar a parte gráfica do site. 

 

2.1 Construção Gráfica 

 A segunda fase foi determinada pela escolha do conteúdo do site. Optamos por inserir 

os conteúdos a partir das categorias de análise da dissertação de mestrado e colocá-las na 

forma de páginas separadas, onde o usuário, por meio da navegação, é direcionado ao 

conteúdo do seu interesse: Vídeos, filmes e Animações; Redes sociais; Jogos; Sites; Blog; 

Apresentações (Slides); Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA); e Outros. Após a 

construção da interface do site e de sua navegação, preparamos a primeira página destinada a 

apresentação ao público. 

 

2.3 Inserção de Conteúdo 

 Na terceira etapa publicamos exemplos de TIC encontradas em nossa pesquisa e outras 

de conhecimento da nossa carreira profissional. Com o uso de fotos e textos explicamos o 
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recurso utilizado, o conteúdo da biologia que ele pode abordar e, em alguns casos, links que 

direcionam os navegantes do site aos recursos. No Apêndice B é possível encontrar algumas 

imagens do site. 

 

2.4 Correções finais 

 Após a inserção do conteúdo, divulgamos o link do site 

https://sites.google.com/view/teclabio por meio das redes sociais a fim de que as pessoas 

navegassem e relatassem possíveis dificuldades no acesso as informações ao acessarem de 

computadores tabletes e celulares. Não tivemos nenhum relato de dificuldade ao acessar o 

site.  

 

Figura 2: Página inicial do site 

 

Fonte: Autor, 2020 

 

 Na figura 2 temos a página inicial do site com o seu nome destacado com a letra maior 

e sua sigla TecLaBio no canto superior esquerdo. Abaixo da sigla do site há os botões de 

navegação, ao clicar em cima de cada nome da página, o usuário é direcionado a páginas que 

possuem apenas os conteúdos com aquele tipo de TIC. Colocamos na apresentação a imagem 

de uma foca, animal símbolo usado em diversas campanhas de luta de preservação do meio 

ambiente. Ao lado da imagem da foca colocamos o texto de boas-vindas do site. No canto 

superior direito é possível ver uma lupa dedicada a procura de algum recurso pelo nome.  

https://sites.google.com/view/teclabio
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Figura 3: Apresentação do autor 

 

Fonte: Autor, 2020 

 

 A figura 3 fazemos nossa apresentação, com histórico acadêmico. denominamos de 

páginas as divisões do site, uma vez que é dessa maneira que são usualmente conhecidas na 

linguagem da web. Os sites são endereços eletrônicos chamados de websites que possuem 

páginas dentro do seu ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Animações mostrando o conteúdo do site 
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Fonte: Autor, 2020 

 A figura 4 contém apresentação de imagens do site localizada no fim de sua página 

inicial. O objetivo é mostrar para o usuário o conteúdo que ele encontra dentro do site. 

Inserimos esse recurso pois a tela preta que fica do lado esquerdo e na figura 5 não fica 

aparente quando o usuário utiliza o celular se recolhendo após clicar na página escolhida. 

Figura 5: Página do site destinada à Vídeos, Filmes e Animações 

 

Fonte: Autor, 2020 

 A figura 5 apresenta o início da página Vídeos, Filmes e Animações. Abaixo do nome 

da página há um índice do conteúdo presente na página (esse índice também existe nas outras) 
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com alguns links em que o usuário, ao clicar em cima do nome do conteúdo, é direcionado a 

postagens de interesse do usuário. Caso, ele, por exemplo, clique no filme sobre contágio será 

direcionado à postagem do filme com esse nome. Neste tocante, o filme em questão, é um 

bom exemplo de utilização de um filme nas aulas que tratam de doenças infectocontagiosas e 

que se mostram bem relevante no atual momento vivido pela população mundial com a 

pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Abaixo do índice encontra-se a primeira postagem 

onde explicamos o que definimos como vídeo, filme e animação para fins didáticos. 

 Na página também existe uma postagem sobre o filme Cópias que pode ser usado em 

aulas sobre engenharia genética e clonagem humana. 

 

Figura 6: Postagem sobre o Facebook na página do site destinada às redes sociais 

 

Fonte: Autor, 2020 

 Na figura 6 é possível perceber uma postagem na página dedicada as redes sociais. 

Essa postagem foi intitulada “O Facebook na postagem e conteúdos sobre o meio ambiente” 

em que sugerimos o uso da rede social como forma de divulgar conteúdos para debates no 

próprio ambiente da rede. No exemplo em questão, há postagens sobre temas relacionados ao 

meio ambiente e os alunos podem discutir o tema com comentários postados abaixo da foto. 
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Figura 7: Página do site destinada aos jogos 

 

Fonte: Autor, 2020 

 Na figura 7 podemos visualizar a página inicial dos Jogos. No índice da página 

podemos perceber três postagens: os jogos Calangos e “Bio resgate” que podem ser utilizados 

para aulas de ecologia; e o jogo Cell Membrane que pode ser utilizado nas aulas de citologia. 

Abaixo do índice existe uma postagem onde explicamos a importância do uso de jogos no 

ensino de biologia. 

Figura 8: Postagem sobre o Portal do professor na página do site destinada aos sites 

 

Fonte: Autor, 2020 
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 A figura 8 há uma postagem na página dedicada aos sites. No início da página 

explicamos a importância da criação desta página para que o usuário encontre sugestões de 

sites que contribuem para o ensino e que não se limitam apenas aos sites que podem fornecer 

conteúdos de pesquisas como geralmente são utilizados por professores e alunos. A postagem 

diz respeito ao Portal do Professor, página no site do Ministério da Educação (MEC) que 

possui diversos recursos com uso de TIC que podem ser usados em diversas aulas de biologia.  

Figura 9: Página do site destinada aos blogs 

 

Fonte: Autor, 2020 

 A figura 9 expõe a parte inicial da página dedicada aos Blogs. No índice existem dois 

links que direcionam os usuários a dois exemplos de blogs “LaBio Escola” e o “Ciberbio” que 

foram criados no intuito de inserir conteúdos da biologia à medida que os mesmos são 

estudados pelos alunos e assim, consequentemente, são discutidos para facilitar a 

aprendizagem. Abaixo do índice há uma postagem na página em que explicamos as 

funcionalidades do blog no ensino de biologia como espaço de debate, colaboração e de coleta 

de informações.  
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Figura 10: Postagem sobre um jogo apresentado em slides na página do site destinada aos slides 

 

Fonte: Autor, 2020 

 A figura 10 exibe uma postagem na página dedicada as apresentações de Slides. 

Percebemos que existem alguns sites e blogs que disponibilizam diversos arquivos de 

apresentação de slides com os conteúdos de biologia para auxiliar nas exposições orais dos 

professores. Dedicamos esta página à divulgação de sugestões diferentes no uso de slides. 

Nesta postagem, por exemplo, slides foram utilizados para dinamizar um jogo em que os 

alunos foram divididos em grupos, cada grupo com placas com as letras A, B, C e D. uma 

pergunta é exibida na apresentação de slide e quando o grupo descobrir a resposta ele levanta 

a placa com a letra indicada. 

 A figura 11 apresenta a página dedicada aos Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA). Apesar de percebermos uma substituição do uso dos AVA pelas redes sociais, 

dedicamos essa página as postagens que demonstram uma forma dos conteúdos de biologia 

serem discutidos num ambiente muito utilizado nos cursos de graduação e pós-graduação a 

distância que cada vez mais crescem no país. O uso desse ambiente nas aulas de biologia do 

ensino médio pode familiarizar os estudantes com esses ambientes e, consequentemente, 

facilitarão seu uso no momento de utilizar em um curso a distância. 
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Figura 11: Página do site destinada aos AVA 

 

Fonte: Autor, 2020 

 A figura 12 exibe uma postagem na página “Outros” que é dedicada a outras sugestões 

de uso de TIC que não se enquadram nas páginas anteriormente citadas. Na postagem em 

questão, expomos a utilização da robótica Lego para que os estudantes possam estudar o 

grupo dos artrópodes.  

Figura 12: Postagem sobre o uso de robô na página do site destinada à outras TIC 

 

Fonte: Autor, 2020 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento de aulas práticas com uso de TIC no ensino de biologia é um 

processo de grande importância para a educação, pois colabora efetivamente com a 

aprendizagem dos estudantes. Neste tocante, os professores devem procurar as diversas 

sugestões de aulas práticas na área das TIC e no ensino da disciplina, o facilitador para essa 

iniciativa é o fato de que elas estão presentes na escola e influenciam a sociedade 

contemporânea. A sociedade acompanha a evolução desses recursos e a escola deve perceber 

a interferência e utilidade deles nas aulas. Contudo, muitos professores precisam de formação 

continuada para esse fim, dessa maneira, apresentamos nossa contribuição, uma vez que ao 

acessar o site o professor também fará seu momento de formação continuada.  

Acreditamos que o site servirá de suporte aos professores nas possíveis práticas com o 

uso das TIC no conteúdo da biologia e no envolvimento dos alunos no processo de 

aprendizagem. Aulas diferenciadas com uso de TIC possibilitam a mudança da prática 

docente e motiva professores e alunos no processo de ensino e de aprendizagem. 
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