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Resumo: Um dos objetivos da prática docente é a inserção das novas tecnologias no 
processo de ensino-aprendizagem da Biologia, especialmente no estudo dos conteúdos de 
forma prática. Para isso, o uso de sites e softwares torna-se um importante recurso como 
estratégia de ensino. Este trabalho objetiva apresentar aos professores como utilizar os 
recursos midiáticos associados a internet nas aulas de Biologia. Além disso, também visa 
motivar o professor para se adaptar às novas tecnologias e tirar o melhor proveito destas 
para facilitar a aprendizagem do adolescente, que nos dias de hoje usufrui com facilidade 
destes novos recursos, tanto em casa, quanto na escola ou em locais públicos. Este trabalho 
também apresenta sugestões de softwares que podem ser trabalhados pelo professor como 
fonte de apoio ao ensino de Biologia, principalmente no que se refere ao estudo de 
conteúdos microscópicos e sites que disponibilizam de simulações e vídeos, o que reforça 
estudos já realizados, os quais afirmam que os vídeos e os softwares podem contribuir 
significativamente para a mudança dos conceitos desses conteúdos vistos em sala de aula.  
 
Palavras-chave: Informática educacional, Ensino de Biologia, Software Educacional, 
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Introdução  

 

 A Biologia e a tecnologia estão presentes em todos os setores de nossa vida e 

atualmente estão causando muitas transformações econômicas, sociais e culturais. 

Aceleradamente, a sociedade está se conectando a era digital o que acarreta, várias 

consequências tanto na maneira de ensinar quanto no de aprender. 

Hoje em dia seria impossível vivermos sem energia elétrica, sem telefone celular, sem 

computador e sem internet. 

 Ao assistirmos a um telejornal, um filme, um documentário, percebemos que os 

conhecimentos científicos e tecnológicos estão sendo contemplados com muito mais 

frequência do que antigamente, pois, varias coisas que pensávamos apenas como ficção-

científica, tornou-se realidade. A manipulação genética, a clonagem, os transgênicos, as 

pesquisas com células-tronco, entre outros acontecimentos têm causado grande impacto, 

tanto na vida das pessoas, quanto na convivência no meio científico. 

 Pode-se dizer que esta grandeza de informações, principalmente nas áreas de 

Biologia Molecular e Genética, tem se espalhado progressivamente do meio acadêmico ao 

público em geral através das revistas científicas e pelos meios de comunicação de massa, 

que têm aproximado o meio científico - tecnológico ao cotidiano das pessoas (PEDRANCINI 

et al., 2005). 
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 Assim, a instituição escolar inserida numa sociedade que tem acesso à tecnologia, também 

terá que saber lidar com os diversos tipos de informações que chegam até ela, devendo discutir 

com a comunidade escolar as oportunidades e maneiras de produzir o seu conhecimento. 

Caberá, portanto a cada escola decidir, dentro de seu contexto, qual a informação básica 

necessária para se viver no mundo moderno, pois se acredita que um dos papéis da escola, além 

de ser o meio para reflexão sobre os benefícios, riscos e implicações éticas, morais e sociais 

provenientes da biotecnologia geradas por estas pesquisas, é o de servir como instrumento para 

combater a exclusão digital, propiciando a todo o alunado o mesmo direito para se constituírem 

verdadeiros cidadãos (KRASILCHIK e MARANDINO, 2004). 

 Nesta perspectiva, para que a educação não seja escravizada pela tecnologia, ou esta não seja 

apenas mais uma novidade no ensino, é necessário que os educadores compreendam e aceitem 

que tais modificações são necessários, tanto para manter a qualidade do ensino, quanto para que 

a escola se encontre atualizada, tendo apenas que adaptá-las às finalidades de ensino (BRITO e 

PURIFICAÇÃO, 2006). 

 Este artigo consistiu em uma revisão de literatura, e abordou os impactos das novas 

tecnologias midiáticas na educação, os desafios que os educadores e as escolas enfrentam na 

adaptação desses novos recursos e sugestões para o docente utilizar novos recursos 

metodológicos como o computador, a internet, o data show, vídeos e softwares nas aulas de 

Biologia. 

 

 

O uso dos multimeios na educação 

 

 Antes da década de 80 o uso dos multimeios nas aulas não era aceito pelos professores 

conservadores e pela sociedade (OLIVEIRA, 2000). A partir dessa década vêm-se adotando aos 

poucos instrumentos como televisão, videocassete, DVD, retroprojetor, data show e 

principalmente o computador como instrumentos de melhoria do ensino e da aprendizagem 

(SANCHO, 1998; OLIVEIRA, 2000). 

 A utilização de novas tecnologias no ensino é sempre encarada como uma grande barreira. 

Alguns conservadores sempre apresentaram resistência a essas inovações tecnológicas presente 

na educação. Já outros têm medo do tecnicismo, do uso acelerado dessas tecnologias. 

 Com a utilização dos multimeios as aulas tradicionais sofrerão uma grande mudança. Sabemos 

que nos países em desenvolvimento, ainda não ocorre o uso dessas novas tecnologias com 

regularidade devido a vários fatores socioeconômicos. 

  



 

ANAIS DO IV ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS 

REALIZADO ENTRE 25 A 29 DE NOVEMBRO DE 2014 EM SANTANA DO IPANEMA/AL 
ISSN 2316-8021 

 

 

Atualmente o computador vem sendo uma das ferramentas mais instigante para incentivar os 

alunos a interagirem de forma significativa com o conhecimento. A sociedade o vê como um dos 

principais recursos do seu cotidiano, independente da situação econômica do cidadão. Os jovens de 

hoje já estão bem familiarizados com o computador e outros multimeios, eles já são vistos como 

companhia. 

Estes multimeios têm um poder muito grande na prática pedagógica, ele faz com que o 

educando deixe de ser um receptor passivo e passe a buscar, integrar e criar um novo conhecimento ( 

KRASILCHIK, 2005). 

As mudanças ocorridas na sociedade atual devido ao uso e acesso dos multimeios atingem 

todos os espaços sociais. Na era da informática os saberes mudam com uma rápida velocidade. Essas 

mudanças alteram as tradicionais maneiras de pensar e fazer educação. Portanto encarar essa nova 

educação, devido a novas formas de ensinar e aprender com o uso dos multimeios é um desafio a ser 

enfrentado por toda a sociedade. 

 Os multimeios precisam ser vistos como geradores de oportunidade para alcançar o saber, 

não pelo simples uso da máquina, mas pelas oportunidades de comunicação e interação entre 

educadores e educandos, todos realizando suas funções positivamente e colaborando na atividade 

didática (KENSKI, 2004). 

Professores e alunos, reunidos em equipes ou comunidades de aprendizagem, partilhando 

informações e saberes, pesquisando e aprendendo juntos; dialogando com outras realidades, dentro e 

fora da escola, este é o novo modelo educacional possibilitado pelas tecnologias digitais (KENSKI, 

2004 1’’). 

 

 

O educador e as novas tecnologias 

 

O livro didático ainda continua sendo a principal referência da maioria dos educadores em 

pleno século XXI, ele é muito utilizado nas salas de aulas como instrumento de trabalho do docente, 

mas o educador não pode se reter apenas a este instrumento como única fonte. 

Nos dias atuais é necessário que os educadores estejam preparados para se relacionar com 

uma geração mais informada e atualizada, devido às novas tecnologias, principalmente a internet, 

onde esta permite o acesso imediato a informações e o educando têm uma grande facilidade em 

buscar o conhecimento por meio desse recurso que está á sua disposição. 

Porém, as inovações tecnológicas usadas na educação obrigam os professores a conhecerem e 

saberem utilizá-las no ensino aprendizagem de forma benéfica. Contanto o que se têm verificado é um 

recuso dos docentes em relação a esses novos recursos. Como não sabem utilizar essas tecnologias 

preferem continuar usando os métodos tradicionais. “... o ser humano está completamente ligado às 

novas tecnologias em uma relação de dialogo entre adesão e a crítica ao novo” (PAIVA, 2008, p.1). 
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Os multimeios devem colaborar com a construção coletiva dos conhecimentos, submetidos à 

inserção da tecnologia, na qual o papel do educador é de mediar e orientar a construção do 

conhecimento. Ocorrendo assim uma maior interação entre professor e aluno, quando juntos tentar 

solucionar um problema pelo uso da tecnologia mais habitual. 

Trata-se de uma inovação pedagógica, onde será utilizado cada vez menos o quadro-negro e o 

livro didático, enquanto aumentará o uso dos novos multimeios. Não se trata de substituir os métodos 

tradicionais, o livro e o professor pelas novas tecnologias. Não se deve esquecer que os meios de 

aprendizagem mais eficaz permanecem sendo o educador e o educando, que juntos podem descobrir 

novos saberes. O que é importante enfatizar é a interatividade e participação ativa em qualquer tipo 

de aula com ou sem uso de multimeios. 

Para uma aula chamar a atenção dos alunos e apresentar resultados eficazes no processo de 

ensino aprendizagem não basta uma aula tradicional, esta não levará à aprendizagem ativa. Para uma 

aula teórica ser eficaz, o docente deve criar interesse primeiro e tentar envolver os alunos durante a 

aula, reforçando assim o que está sendo apresentado. 

Usando os multimeios você pode desenvolver desafios momentâneos interrompendo a aula 

constantemente e promover desafios aos alunos e dar exemplos das definições apresentados e vistos 

durante a aula ou a responder perguntas especificas. Pode também elaborar atividade sobre o assunto 

em questão de acordo com o que esta sendo apresentado pelo audiovisual.  

O aluno deve perceber que o professor tenha total domínio sobre o conteúdo e a sua didática 

seja abrangente e compreensiva transmitindo toda a informação possível sobre o conteúdo. É 

importante dizer que o audiovisual é mais figuras do que texto, muitas vezes o que fica difícil fazer na 

prática pode ser visto no áudio visual (data show, vídeo, computador, software) e o aluno vendo a 

imagem pode tirar suas dúvidas e apresentar sua opinião. 

Com o uso das novas tecnologias caberá ao docente fortalecer a cultura de ensinar através da 

satisfação de manusear instrumentos capazes de trazer mais estímulos à busca e à pesquisa, 

preparando-o para enfrentar o mundo de maneira significativa, com práticas e ações que possam 

transformá-lo num ser mais participativo, atuante, inteirado na atualidade e adaptado ao presente.  

 

 

A Biologia e as novas tecnologias 

 

A Biologia apresenta conteúdos, estruturas e processos difíceis de serem ensinados e 

aprendidos como Biologia celular e molecular, genética, clonagem e outros. 

A Biologia é considerada a ciência que estuda a vida, assim como a interação entre os seres 

vivos e destes com o meio ambiente, entretanto para Reichmam & Shimin, (2008, p. 03), “A Biologia 

têm como função a contribuição para a compreensão do mundo e suas mudanças, colocando o ser 

humano como ser ativo e integrante do Planeta”. 



 

ANAIS DO IV ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS 

REALIZADO ENTRE 25 A 29 DE NOVEMBRO DE 2014 EM SANTANA DO IPANEMA/AL 
ISSN 2316-8021 

 

 

 A Biologia é dividida em várias áreas, uma dela a citologia que é o estudo das células, 

incluindo o estudo da membrana plasmática, organelas citoplasmática, divisão celular, do DNA, os 

transportes da membrana plasmática, a microscopia eletrônica, dentre outros assuntos, porém a 

aprendizagem desses assuntos é dificultada pela impossibilidade de visualizar estruturas e processos 

complexos. 

 Junqueira e Carneiro (2005, p. 78) definem a membrana plasmática como: 

 

A membrana plasmática é uma estrutura altamente diferenciada, que delimita a célula e lhe 

permite manter a sua individualidade relativamente ao meio externo. Constitui uma barreira 

seletivamente permeável, com sistemas de transporte que regulam a composição iônica e 

molecular do meio intracelular, e ainda controla os fluxos de informação entre as células. [...] O 

modelo mais aceitado atualmente, por ser o que melhor explica o comportamento das 

membranas, é o modelo do mosaico fluido, proposto por Singer e Nicholson em 1972. Segundo 

este modelo, a membrana é uma estrutura dinâmica, fluida, basicamente constituída por uma 

bicamada de fosfolipídios e por dois tipos de proteínas específicas [...]. 

 

 Estudos mostram que a compreensão do estudo sobre a membrana plasmática sempre foi 

muito complicada pelos discentes até o aparecimento de novos recursos midiáticos que possibilitam a 

sua visualização e o entendimento dos assuntos relacionados (CAVALCANTE, 2008). 

 Pesquisas realizadas em sala de aula mostram que os alunos apresentam muitas dificuldades 

em entender o que ocorre na parte interna da célula em nível molecular (MENDES, 2010, p. 16) e 

também Maiaet al. (2008, p.5) relatam em suas pesquisas que em algumas práticas docentes, não 

ocorre a diversificação de recursos metodológicos, que devem variar conforme as características da 

turma.  

 Silveira e Amabis (2003) mostram também em seus estudos que o ensino de Genética entre os 

alunos ainda é muito complexo, pois os alunos que estão no último ano do ensino médio ainda 

confundem cromossomo/gene e célula/gene e ainda afirmam que os genes são maiores que os 

cromossomos. 

 Em Fisiologia Celular, o computador pode tornar-se um instrumento facilitador da 

aprendizagem à medida que podemos fazer uso de softwares que simulem reações bioquímicas e 

fisiológicas de forma que diminua a abstração inerente deste tipo de conteúdo. Também pode 

colaborar para que o estudante tenha acesso a outras fontes de pesquisas realizadas por outras 

instituições de ensino, promovendo o estímulo à pesquisa e o conduzindo a “mundos” anteriormente 

não visitados, como por exemplo, o trajeto do oxigênio em determinados órgãos ou organismos, 

realizados por simulações computacionais. 

 Quando são feitas comparações entre as técnicas tradicionais de aprendizagem de Biologia 

Celular e Molecular, Genética, Fisiologia Celular, entre outros é possível vê que elas não atendem 

satisfatoriamente as necessidades dos alunos nestes conteúdos. 
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 Ao invés de usar apenas desenhos simples e esquemas no quadro negro com giz, os docentes 

poderiam utilizar imagens, filmes e animações para apresentar uma célula, suas estruturas, funções, 

um cromossomo, os genes.  

 Desta maneira a metodologia tradicional é pouca ou totalmente ineficaz no ensino de Biologia, 

tornando o ensino monótono e desvinculado do cotidiano do discente, desestimulando o mesmo pelos 

conhecimentos científicos (SILVA-JUNIOR e BARBOSA, 2009). 

 A técnica tradicional mais comum ainda hoje entre os professores é o uso do quadro negro e 

do giz, que conforme Lima (2009) apareceu no século XVI em uma época que os discentes não 

possuíam livro didático e desta maneira o docente fazia um resumo do livro e o colocava na lousa para 

ensinar seus alunos. 

 Entretanto essa situação mudou e atualmente a maioria dos alunos tem acesso ao livro 

didático e outras fontes de pesquisa. 

 O livro é considerado uma tecnologia, entretanto ultrapassada. O método de ensino-

aprendizagem quando é baseada apenas nos livros faz da aula apenas uma mera transposição do 

conteúdo pelo professor, onde o aluno absorve-o sem haver interação e reflexão. Este é o método 

usado pela escola bancaria de Paulo Freire, no qual o professor deposita diariamente no aluno seu 

conhecimento e depois o retira através de uma avaliação. 

 O discente precisa mudar a forma de agir passivamente, de decorar e repetir os ensinamentos 

do docente e tornar-se critico e ativo, para produzir saberes. 

 No ensino tradicional de educação, o saber é considerado um conjunto de conhecimentos 

repassado aos discentes pelos docentes (OLIVEIRA et al., 2009). 

 De acordo com Oliveiraet al. (2009, p. 1) há diversas maneiras de pensar e o educar é 

considerado um ato difícil que envolve o desenvolvimento de formas de pensar, de estruturas mentais 

e, não basta que o educador repasse ao aluno uma grande quantidade de saberes. 

 Atualmente, está disponível, gratuitamente na internet em muitos sites vídeos, imagens, 

animações que podem ajudar o professor e o aluno no processo ensino-aprendizagem. 

 O professor de Biologia pode acessar a pagina na web (www.planetabio.com) e terá acesso à 

um material didático-pedagógico com recurso possíveis, para a utilização da multimídia com vários 

conteúdos de Biologia, testes e artigos, onde o educador pode usar em suas aulas. 

 Esse material tem a perspectiva de apoio ao professor e também de proporcionar aos alunos a 

compreensão de mecanismos micro e macroscópicos no ensino de Biologia. 

 A página produzida apresenta sugestões de conteúdos e estratégias metodológicas para o 

processo de ensino aprendizagem subdividido em temas: 

1. Citologia 

2. Genética 

3. Ecologia 
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4. Evolução 

5. Fisiologia 

6. Zoologia 

7. Botânica 

8. Embriologia 

Cada tema possui uma cor de identificação, um layout diferente para facilitar o trabalho do 

professor na hora da escolha do tema. O professor, após ter escolhido o tema, visualizará que cada um 

contempla uma página de abertura da aula a ser desenvolvida, contendo: 

 Conteúdos do tema 

 Quem somos 

 Artigos 

 Exercícios 

 Vídeo-aula 

 Vestibulares 

 Contato 

O professor terá também a opção de levar os alunos ao laboratório de informática da escola 

para trabalhar a aula, visualizando a apresentação do tema no próprio computador, ou ainda, associar 

o data show à internet, onde todos estarão visualizando o conteúdo juntos. 
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 Cavalcante (2008, p.48), relata em sua pesquisa que a informática educativa ajuda ao 

educador que ele faça representações de idéias e teste hipóteses, levando o estudante à criação de um 

mundo abstrato da mesma forma possibilitando a simulação da realidade, inserindo diversas maneiras 

de atuação e interação entre as pessoas.  

 

 

O uso do vídeo, do datashow e da Internet  

 

 Podemos usar os recursos audiovisuais no processo de construção do conhecimento. Essas 

técnicas inovadoras através de sons e imagens procuram por meio de propostas de ensino atender e 

dar suporte necessário para determinados conteúdos de Biologia que são de difícil assimilação. 

 Tais métodos abrem oportunidades diversas, podendo servir de alicerce de propostas de 

ensino a médio e longo prazo. 

 O vídeo é uma tecnologia com grande potencial para ser utilizado no ensino, capaz de 

favorecer o desenvolvimento de habilidades mentais e a aquisição de conhecimentos específicos, além 

de trazer para a sala de aula realidades distante dos discentes. 

 Hoje vários vídeos estão disponíveis na internet e podem ser assistidos através do monitor de 

um computador, assim como as animações que podem ser gravadas em um CD ou DVD para serem 

assistidas na TV ou pelo Data show. 

 Couto (2008, p. 52) define vídeo como uma animação sequenciada por fotos, como visto nesse 

trecho de texto do autor: 

 

O vídeo, do latim eu vejo, é uma tecnologia de processamento de sinais eletrônicos analógicos ou 
digitais para capturar, armazenar, transmitir ou apresentar imagens em movimento. A aplicação 
principal da tecnologia de vídeo resultou na televisão, com todas as suas inúmeras utilizações, 
seja no entretenimento, na educação, engenharia, ciência, indústria, segurança, defesa, artes 
visuais. O termo vídeo ganhou com o tempo uma grande abrangência. Chama-se também de 
vídeo uma gravação de imagens em movimento, uma animação composta por fotos sequenciais 
que resultam em uma imagem animada, e principalmente as diversas formas de gravar imagens 
em fitas (analógicas ou digitais) ou outras mídias. 

 

 O Data show é uma técnica multimidiática e hipermidiática de grande importância às práticas 

pedagógicas, ele dá qualidade à aula quando projeta no telão a síntese dos pontos do conteúdo a ser 

trabalhado, quando exibe filme, figuras, sons, imagens e a internet. Com ele o aluno aprende através 

de todos os sentidos e com vários incentivos a reflexão e a compreensão do conteúdo abordado 

durante as aulas que pretende ser aprendido. 
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 Entretanto a Internet é um recurso dinâmico, atraente, atualizadíssimo, de fácil acesso, que 

possibilita o ingresso a um número ilimitado de informações e dá a oportunidade de contatar todas as 

grandes bibliotecas do mundo inteiro, os mais diferentes centros de pesquisa, os próprios 

pesquisadores e especialistas nacionais e internacionais. É um grande recurso de aprendizagem 

múltipla: aprende-se a ler, a buscar informações, a pesquisar, a comparar dados, analisá-los, criticá-

los e organizá-los. Assim como há um sem-número de informações absolutamente dignas de uma lata 

de lixo. Estudantes e Educadores vão aprendendo, assim, a desenvolver sua criticidade (MASETTO, 

2010). Esta rede incorpora todos os demais recursos virtuais, pois são dependentes da Internet para 

serem utilizados. 

 Uma aula ao ser iniciada com um recurso midiático como um vídeo, data show e outros causa 

um grande interesse entre os alunos, deixando a aula mais prazerosa e dinâmica, despertando a 

curiosidade, a motivação por novos assuntos, facilitando assim a aprendizagem de determinados 

temas tratado pelo professor às vezes de difícil compreensão.  

 Os multimeios aproximam a sala de aula do cotidiano, das linguagens de aprendizagem e 

comunicação da sociedade, mas também introduz novas questões no processo educativo. 

Estes multimeios não servem apenas para transmitir conteúdos e imagens, é também um processo de 

construção de conhecimento e trocas de ideias. 

 

 

Softwares na Educação de Biologia 

  

 O uso de computadores no processo de ensino-aprendizagem nos permite várias leituras, visto 

a evolução atual das novas tecnologias. Uma delas é o uso de softwares educativos. 

 Software são o conjunto de todos os programas e dados que controlam o funcionamento do 

computador (PAGLIS, 2012). 

 Os softwares educativos são classificados em diferentes modalidades. Alguns por exemplo são 

usados como se fosse uma maquina de ensinar, como os softwares de exercício e pratica ou os 

tutoriais. Entretanto se o professor tiver um bom conhecimento e objetivar a produção deste por parte 

do discente, com criticidade, que o leve na busca por novos conhecimentos, todos os softwares podem 

ser úteis, pois Tajra (2001) diz, que “o docente precisa se informar sobre os recursos disponíveis dos 

programas escolhidos para suas aulas, só dessa forma ele estará apto a realizar uma aula diferente, 

dinâmica, criativa e segura”. 

 Segundo Valente (2003), algumas modalidades de softwares que os professores precisam 

conhecer são: 
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 Softwares de exercício e prática: São usados para revisar o conteúdo dado na sala de aula, 

envolvem memorização e repetição. Requerem uma resposta imediata do aluno promovendo 

um feedback rápido. A vantagem está na disponibilidade de uma grande quantidade de 

exercícios que o aluno pode responder de acordo com seu conhecimento. 

 Softwares tutoriais: Atuam na transmissão de conhecimentos através de textos, imagens e 

animações, não envolvendo processos de criação ou descoberta. A vantagem dos tutoriais é o 

fato de o computador poder apresentar o material com animação, som e podendo controlar o 

desempenho do aprendiz. As desvantagens ficam por conta da intervenção do sistema no 

processo de aprendizagem, superficialidade, e o tamanho dos recursos computacionais 

exigidos. 

 Softwares de simulação: São usados na reprodução de modelos dinâmicos e simplificados do 

mundo real, que permitem a exploração de situações fictícias, de situações com risco, etc. 

 Permite ao discente desenvolver hipóteses, testá-las e analisar os resultados, porém uma boa 

simulação é complicada de ser desenvolvida por requerer um grande poder computacional. 

 Softwares de jogos educacionais: São aplicados em várias áreas do ensino e chamam muito a 

atenção dos alunos, pois o levam ao conhecimento de maneira divertida e lúdica. 

 Softwares de autoria: Neste o discente é o autor, assim desenvolve sua criatividade e expõem 

dados e constrói conhecimentos. 

 

 Um software bem interessante que pode ser aplicado na disciplina de Ciências e Biologia é a 

“Célula animal”. Esse jogo envolve a imagem de uma célula animal e o nome das partes da célula e 

suas organelas; o aluno vai então clicar em cima do nome da parte da célula, arrastar e encaixar num 

quadro correspondente a imagem de cada parte de uma célula, se a resposta estiver errada, o nome 

não se encaixará no quadro. 
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Outro software desenvolvido na área de Biologia é o jogo do sistema respiratório. 

Desenvolvido pelo Departamento de internet produção de conteúdos digitais para mídias eletrônicas 

da Editora Ática. Esse jogo consiste em algumas etapas, de acordo com o número escolhido 1, 2, 3, 4 e 

5 o jogador pode escolher associar o nome as estruturas indicadas têmcruzada e quiz onde este depois 

de respondido, confere-se o resultado final. 

 

 

 

 O ensino através de softwares dá oportunidade para o desenvolvimento de projetos, levando o 

docente e discente á investigação, à interação, à criação, à reflexão e valorização de uma produção, o 

que ajuda e favorece o trabalho interdisciplinar e a cooperação. Desta forma concluímos que há uma 

auto-aprendizagem, pois o discente investiga e descobre sozinho por meio de uma aprendizagem 

significativa, permanecendo retida em sua memória por mais tempo. 

 Para promover um aprendizado ativo, especialmente em Biologia, que realmente transcenda a 

memorização de nomes, é importante que os conteúdos sejam apresentados como problemas a serem 

resolvidos com os alunos. Os softwares valem-se principalmente da possibilidade de acesso a bancos 

de imagens e esquemas animados para descrever processos e características do ambiente ou de seres 

vivos, nos níveis micro e macroscópicos. Através da observação, animação e leitura de texto os alunos 

experimentam diferentes formas de obter as informações sobre os conteúdos. As animações e a 

resolução dos problemas apresentados nos softwares permitem aos alunos relacionar fenômenos, 

fatos, processos e idéias em Biologia, elaborando conceitos, identificando regularidades e diferenças, 

construindo generalizações. 
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Considerações Finais 

 

O computador, os softwares, a internet, o vídeo, e outros recursos tecnológicos promovem 

grandes mudanças no ensino, fazendo necessário que os docentes e as instituições de ensino se 

adaptem rapidamente a essas novas tecnologias. Os multimeios trazem uma nova proposta de prática 

docente e também um novo desafio para a construção de uma aprendizagem significativa. 

Entretanto, apesar de vários recursos que ajudam na obtenção e acesso às informações, a 

presença do docente é de fundamental importância, pois esses multimeios não o substituem em sala 

de aula. É ele quem direciona o discente para que, com esses saberes, construa seu próprio 

conhecimento. 

As novas tecnologias trouxeram uma inovação para a educação, principalmente no que se 

refere ao ensino da Biologia. 

Antes, apenas com o método tradicional, era difícil que o aluno visualizasse de uma forma 

próxima da realidade como são os movimentos e funções de organelas e estruturas celulares como, 

por exemplo, a membrana plasmática e suas importantes funções na célula. 

Depois do aparecimento das novas tecnologias, o aluno deixou de imaginar como esses 

processos biológicos acontecem e passou a visualizá-los o mais próximo da sua realidade, através dos 

vídeos e animações onlinedisponíveis gratuitamente na internet. 

O uso de softwares, vídeos e animações como estratégia de ensino na Biologia ajuda o 

estudante a criar conceitos novos sobre os assuntos ensinados em sala de aula, por isso esse trabalho 

trouxe sugestões ao docente de que essa é uma alternativa viável para os professores usarem durante 

sua prática docente. 

É possível concluir através da pesquisa bibliográfica que os sites, softwares, vídeos e 

animações da internet, quando adequadamente trabalhados por docentes e estudantes, realmente 

favorecem a assimilação de conhecimentos. Além disso, trazem enormes mudanças para as aulas, 

tornando-a menos cansativa, mais prazerosa, alterando a rotina e modificando a visão do estudante 

diante o ensino de Biologia. 
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