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RESUMO – Neste trabalho apresentamos as atividades desenvolvidas pela ação extensionista 
“Objetos de aprendizagem, recursos digitais e virtuais para o ensino de ciências da natureza”. Por 
meio dessa busca-se promover a articulação entre as diversas áreas de investigação, sejam a 
formação de professores, linguagem e letramento científico, divulgação e comunicação em ciências, 
questões metodológicas ou políticas públicas. Outra vertente do trabalho é a sedimentação da ciência 
como agente de socialização por seu papel educativo no mundo contemporâneo, uma vez que os 
recursos tecnológicos disponíveis são responsáveis pela produção de uma série de valores e 
informações que ajudam os indivíduos a organizar suas vidas e suas ideias, além de auxiliar na 
formação de opinião sobre as coisas nos ajudando a organizar formas de compreender e se adaptar 
ao mundo. 
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Introdução 
 
Busca-se com a execução desta ação extensionista chamar a atenção para as 

transformações sociais, culturais e educacionais de nosso tempo, principalmente com relação às 
mudanças nas diferentes instituições socializadoras que passam a fazer parte da nossa vida 
cotidiana e que influenciam a constituição do novo homem e condicionam a forma como esse homem 
pensa sobre si mesmo e suas relações com seus semelhantes. 

A presente proposta de trabalho fundamenta-se em uma abordagem interdisciplinar para o 
uso de objetos de aprendizagem, recursos digitais e virtuais para o ensino de ciências da natureza, 
buscando-se uma reflexão inovadora para desvendar e introduzir novos enfoques e experiências, 
visando o seu aprofundamento teórico e analítico (POMBO; 2011, CANIATO; 2011).  

Esta abordagem interdisciplinar baseia-se no fato de que a separação em disciplinas (física, 
química, biologia, geociências) no ensino das ciências da natureza é artificial o que leva a uma 
compreensão errônea acerca da construção do conhecimento científico. Uma abordagem 
interdisciplinar deve contemplar aspectos relativos às ciências da natureza de modo integrado entre 
as áreas da química, geociências, física e biologia de modo a se produzir um ensino mais próximo 
dos estudantes e mais preocupado com a ampliação da cultura científica (CANIATO; 2011, INFANTE-
MALACHIAS; 2011, VILLANI e MELGAÇO; 2011). 

Observando-se o ensino de ciências da natureza por esta perspectiva surge a questão: 
Como a escola e os professores devem se posicionar frente a esta nova contextualização que 
pressupõe uma relação ativa, produtora? Isto decorre do fato de que aprendemos nos ambientes que 
pressupõem dispor conhecimentos acumulados o que inclui a escola e também todos os locais e 
situações onde marcamos nossa presença. 

Pesquisas mais recentes no que se refere às novas mídias indicam que os espaços das 
tecnologias de informação e comunicação (TICs) como a internet devem ser vistos como um novo 
meio de expressão, concebido como veículo de diálogo e trocas comunicativas intensas e como 
espaço de construção de novas amizades, sociabilidade e reflexibilidade. É compreendido também 
como um local de tolerância e liberdade de expressão para os quais se cria e produz conteúdos 
destinados aos receptores dessa nova linguagem. Estes espaços são responsáveis por uma nova 
forma de escrita e de percepção do tempo e do espaço, constituindo-se em formas inéditas de 
organizar e representar ideias, pensamentos e fantasias (ALMEIDA; 2001, CAXIAS, 2008, PORTO; 
2006). 

Nesta proposta considera-se que esses recursos tecnológicos são pedagógicos ou 
educativos, porque o individuo passa a ter autoria na sua produção e sente-se estimulado a produzir, 
escrever e ler a produção dos outros. Estas tecnologias têm um potencial incomensurável de 
formação e de reconstrução de experiências indenitárias, nesse sentido o usuário das novas mídias 
passa a ser reconhecido como um sujeito criativo em potencial. Assim é preciso analisar o processo 
educativo atual considerando a construção das identidades sociais e culturais mediadas pelas 
distintas matrizes midiáticas. 

 
 

Objetivos 
 
As discussões relativas às interfaces entre educação midiática que se utiliza de objetos de 

aprendizagem e recursos digitais e virtuais estão em fase de consolidação. Falta ainda um corpo de 
pesquisas e experiências sobre esse tema. Neste sentido esta atividade pretende contribuir refletindo 
sobre os desafios da educação contemporânea e da educação midiática na formação das novas 
gerações, além avaliar a importância das mídias na formação dos professores de ciências. É também 
interessante avaliar a familiaridade dos docentes com recursos tecnológicos tais como telefones 
celulares, notebooks, tablets e, sobretudo, com os programas interativos disponíveis para serem 
usados com estes aparatos. 

São objetivos:  
• Prover condições para que os docentes possam ser capacitados nos aspectos que 

afetam diretamente a implantação de objetos de aprendizagem e de recursos digitais 
e virtuais para o ensino de ciências da natureza; 

• Refletir sobre o papel pedagógico das mídias, numa abordagem teórica e 
metodológica; chamar a atenção para as transformações sociais, culturais e 
educacionais de nosso tempo. 
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• Preparar professores para o ensino de ciências da natureza utilizando experimentos 
controlados realizados nos laboratórios escolares, na sala de aula ou observando a 
natureza;  

• Realizar diagnóstico tecnológico do professor com relação aos objetos de 
aprendizagem e aos recursos digitais e virtuais para o ensino de ciências da 
natureza. 

 
 

Metodologia 
 
Esta atividade extensionista encontra-se em andamento, sendo que o término se dará ao 

final do mês de agosto do ano de 2013, e busca instrumentalizar os professores a pensar em 
estratégias de projetos multi, inter e transdisciplinares com alternativas viáveis e práticas para atrair e 
motivar os alunos em ambientes educativos. Os projetos devem atender anseios com relação à 
construção de novos conhecimentos permitindo a integração de elementos inovadores que possam 
auxiliar na construção dos conhecimentos envolvidos por se tratar de elemento integrado ao processo 
de ensino aprendizagem.  

A equipe do projeto é integrada pelo coordenador professor Doutor do Departamento de 
Física/UEPG, três acadêmicos, sendo dois do curso de Ciências Biológicas/UEPG e uma do curso de 
Licenciatura em Química/UEPG, e duas recém-formadas, graduadas em Licenciatura em 
Física/UEPG e Licenciatura em Química/UEPG. 

É imprescindível que os educadores possam visualizar quais são as reais tendências para o 
futuro e estejam aptos a participar de um processo de ensino aprendizagem que de fato prepara 
cidadãos. As estratégias e metodologias propostas visam repassar aos professores, que já atuam ou 
irão atuar em ambientes ricos em tecnologias, os principais conceitos que cercam os seu uso na área 
educacional. Entretanto cabe ressaltar que muitas questões que envolvem o uso dessas ferramentas 
no ambiente educacional ainda estão em fase de análise e estudo. 

Neste contexto, são propostos minicursos destinados aos professores dos colégios em que 
as atividades do projeto são desenvolvidas. Os objetivos destes minicursos são:  

• Apresentar objetos de aprendizagem e recursos digitais e virtuais para o ensino de 
ciências da natureza; 

• Apresentar as metodologias de difusão do conhecimento na área das ciências da 
natureza;  

• Introduzir elementos para a elaboração de objetos de aprendizagem e para o uso de 
recursos digitais e virtuais no ensino de ciências da natureza;  

• Apresentar elementos para a utilização de objetos de aprendizagem e de recursos 
digitais e virtuais.  

 
 

Resultados 
 
As atividades do projeto são desenvolvidas nos Colégios Estaduais: Gil Stein Ferreira e 

Arthur da Costa e Silva no município de Ivaí, Leopoldina Bittencourt Pedroso no município de Tibagi, 
Manoel Antônio Gomes e Gregório Szeremeta no município de Reserva e João Negrão Jr no 
município de Teixeira Soares. A figura 1 ilustra a localização dos municípios abrangidos.  

 
Figura 1 – Localização dos municípios onde as ações do projeto são desenvolvidas. 

 
Fonte: Os Autores 
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As atividades realizadas proporcionam capacitação de recursos humanos para a e 

realização de atividades educativas contínuas e abertas e que são cada vez mais necessárias nas 
organizações educativas, contribuindo para a formação científica de professores de Ciências. As 
atividades desenvolvidas envolvem a disseminação de conhecimentos acerca de diferentes 
estratégias e objetos de aprendizagem tais como experimentos, atividades lúdicas, computadores, 
vídeos, filmes, etc., e o papel dos mesmos nos processos de ensino e aprendizagem. Busca-se ainda 
a difusão de conteúdos e conceitos relacionados ao uso de materiais didáticos pelo emprego de 
sistemas de aprendizagem disponíveis na WEB como ferramentas de ensino/aprendizagem. 

Nos colégios supracitados foram desenvolvidas oficinas para apresentação de recursos 
digitais e virtuais, tais como o programa Labvirt da Universidade de São Paulo, o programa Calangos 
da Universidade Federal da Bahia e a ferramenta Stellarium para o ensino de conceitos básicos de 
astronomia. Foram atendidos 26 professores desses colégios, sendo quatro deles de Matemática e 
Biologia, três de História, Geografia, Física e Química, dois de Ciências, e um de Educação Artística, 
Educação Física, Letras/Português e Libras.  

Pelo fato do projeto encontrar-se em desenvolvimento, este ainda não possui os resultados 
finais, mas apenas as impressões expressas pelos participantes durante as atividades realizadas, 
como por exemplo, a satisfação e interesse nos usos dos programas e a descoberta de sites 
educacionais voltados para suas áreas específicas. Ainda serão realizadas atividades em alguns 
colégios na cidade de Ponta Grossa. 

 Além das atividades desenvolvidas nos colégios, ações complementares foram 
desenvolvidas na UEPG mais especificamente com a oferta da oficina Iniciando no Prezi, que foi 
ofertada aos alunos do PIBID (Programa de Iniciação à Docência) dos cursos de licenciatura em 
Matemática, Educação Física e Geografia, relativas à ferramenta Prezi. O mesmo tema foi abordado 
em oficina para os rondonistas da UEPG e UTFPR que participaram das Operações do Projeto 
Rondon nos meses de janeiro e fevereiro de 2013. Também foi apresentada a palestra Objetos 
Educacionais e Recursos Digitais para o Colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. 

A presente ação extensionista, também contribui para a promoção da educação científica da 
população em geral pelo acesso livre aos meios virtuais de acesso e que são o blog do projeto (figura 
2) e a fanpage (figura 3) na rede social Facebook. Estes dois instrumentos virtuais servem para 
difundir informações científicas sobre temas diversos ligados às ciências da natureza para fins de 
educação científica formal e não formal. Os endereços de acesso são: para o Blog <http://usf-uepg-
objetosdeaprendizagem.blogspot.com.br/> e para a fanpage no Facebook 
<https://www.facebook.com/UsfObjetosdeAprendizagem>. As figuras 4 e 5 ilustram a quantidade total 
de acessos bem como o alcance do blog e da fanpage respectivamente, onde se pode observar que 
o número de pessoas alcançadas bem como a abrangência regional é significativo sendo de 4400 
visualizações para o blog e de 16900 para a fanpage. Ainda é possível verificar-se o alcance por 
gênero que para a fanpage indica os percentuais de 67,5 % para mulheres e de 32,5 % para homens. 

 
Figura 2 – Imagem do blog do projeto Objetos de aprendizagem, recursos digitais e virtuais 

para o ensino de ciências da natureza. 

 
Fonte: Os Autores 
 

Figura 3 – Imagem da fanpage do projeto Objetos de aprendizagem, recursos digitais e virtuais 
para o ensino de ciências da natureza. 
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Fonte: Os Autores 
 

Figura 4 - Quantidade total de acessos e alcance do blog do projeto Objetos de aprendizagem, 
recursos digitais e virtuais para o ensino de ciências da natureza. 

 
 

Fonte: Os Autores 
 

Figura 5 - Quantidade total de acessos e alcance da fanpage do projeto Objetos de 
aprendizagem, recursos digitais e virtuais para o ensino de ciências da natureza. 

  
Fonte: Os Autores 
 
 

Conclusões 
 
Considerando-se os objetivos propostos ressalta-se que as ações desenvolvidas pelo 

projeto tem propiciado a oportunidade de disseminação dos processos de produção de recursos 
didáticos e midiáticos para traduzir a linguagem científica a fim de divulgar e popularizar o 
conhecimento produzido. Além disso, tais ações constituem-se em oportunidade de desenvolver 
competências para receber as informações científicas e identificar formas de organizá-las para a 
divulgação, com foco no ensino básico em ação que se baseia nos princípios da multi, trans e 
interdisciplinaridade.  
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