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RESUMO 

O presente trabalho descreve ações desenvolvidas numa estratégia didática por um residente do subprojeto 
Biologia do Programa de Residência Pedagógica (PRP) da Universidade Estadual de Maringá, juntamente 
com um professor de Ciências sobre o tema: natureza das ondas. O objetivo das atividades foi o de instigar 
a construção de conhecimentos a partir dos benefícios e malefícios que o uso do celular pode ocasionar na 
vida das pessoas. A proposta de trabalho foi dividida em três etapas: na primeira, os alunos foram 
questionados por dois blocos de problematizações; na segunda, a turma participante foi separada em 
grupos - para cada grupo, durante as aulas de Ciências, foi solicitada uma pesquisa escrita sobre: A - 
histórico do celular; B - malefício quanto ao uso do celular; C - benefício quanto ao uso do celular; a terceira, 
contemplando seminários (rodas de conversa). Acreditamos que na busca de recursos e modalidades 
didáticas que concernem em atividades mais criativas e dinâmicas, o aparelho celular foi o objeto 
contextualizador e problematizador do assunto “ondas” no ensino de Ciências, pois proporcionou um 
cenário de debate e de oportunidade de conhecimento em relação às implicações do desenvolvimento 
científico e tecnológico na vida das pessoas.  O desenvolvimento das atividades com o uso das TDICs 
tornou aulas e as atividades mais atrativas, funcionando como mediadoras para a aprendizagem, bem como 

contemplando os aspectos fundamentais para o processo de construção do conhecimento em Ciências. 
 
Palavras-chave: Ensino de Ciências; TDICs; Ondas eletromagnéticas.    
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Norteada pelo uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
(TDICs), o presente trabalho congrega parte das atividades da Residência Pedagógica – 
Subprojeto de Biologia (PRP - Biologia) da Universidade Estadual de Maringá (UEM), e 
apresenta relatos de experiência de uma proposta de sequência didática aplicada no 
ensino de Ciências de uma escola pública da região de Sarandi (Núcleo Regional de 
Educação de Maringá). 
 A Residência Pedagógica é um projeto de formação em docência subsidiado pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Ministério da 
Educação (MEC) em parceria com universidades para instrumentar alunos na profissão 
docente e na realização de práticas pedagógicas que estreitem o vínculo escola – futuro 
profissional. Nesse sentido, o trabalho objetiva relatar as atividades realizadas com uma 
turma de 9º ano do Ensino Fundamental II com a finalidade de incentivar os estudantes 
na construção do conhecimento biológico/físico e de novos significados, destacando-se a 
interação com materiais didáticos com o grupo mediado pelas TDICs. 
 As Diretrizes Curriculares da Educação Básica (DCEs) para o Ensino de Ciências 
do Estado do Paraná organiza os conteúdos estruturantes que “[...] identificam e 
organizam os campos de estudo de uma disciplina escolar, considerados fundamentais 
para a compreensão de seu objeto de estudo e ensino e, quando for o caso, de suas 
áreas de estudo” (PARANÁ, 2008a, p. 55). De acordo com as DCEs, com relação aos 
conteúdos estabelecidos no currículo de Ciências do Ensino Fundamental II, há o 
entendimento de que esses são frutos de construções históricas e políticas da educação, 
carregam marcas, possuem interesse e saberes das disciplinas, levando em conta sua 
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abordagem teórica, transformações sociais, políticas, econômicas e culturais (PARANÁ, 
2008a). Nesse sentido, reconhecemos que existem conteúdos “mais estáveis”, e para, 
além disso, conteúdos que são incorporados e atualizados por movimentos nas relações 
de produção e dominação tecidas na sociedade, essas provocam pesquisas científicas e 
ocasionam a discussão de questões políticas e filosóficas (PARANÁ, 2008a).  
 A incorporação das TDICs se dá num processo histórico e político que vem sendo 
construído em múltiplos sentidos em relações a um determinado objeto, acontecimento, 
significado ou fenômeno (PEREIRA; SILVA, 2012).  Elas fazem parte da escola à medida 
que as transformações sociais, as propostas curriculares e os conteúdos exigem que a 
instituição incorpore os saberes que exigem o uso de TDICs. 

Para promover a organização do ensino por meio de conteúdos estruturantes é 
imprescindível a busca por fundamentação teórica que subsidie a prática docente. Desse 
modo, as DCEs (PARANÁ, 2008a) norteiam um ensino fundamentado na concepção 
teórico-prática do uso das TDICs, como ferramenta mediadora de aprendizagem em sala 
de aula, cujo objetivo é a orientação para um processo de trabalho pedagógico. 

Quando se pensa a aprendizagem significativa e o desenvolvimento cognitivo dos 
alunos, ao incorporar os pressupostos metodológicos pelo uso das TDICs e “[...] partindo 
do nível de desenvolvimento real dos estudantes [...]”, o docente “[...] atua na zona de seu 
desenvolvimento imediato, para chegar a um novo nível de desenvolvimento” (SANTOS, 
2018, p. 88). Dessa forma e de acordo com bases da Teoria Histórico-cultural, sugerida 
por Vigotski (2010), o estudante, numa relação mediada com recursos humanos e 
tecnológicos, se apropria de conceitos que lhe consentem o entendimento da realidade 
em todas as suas dimensões. Assim, uma prática docente arrolada na Teoria Histórico-
Cultural permite que o docente prepare atividades voltadas à formação de estudantes que 
se manifestem de maneira consciente diante às questões sociais. 

Desse modo, as DCEs para as Ciências Naturais propõem que o ensino incida por 
conexão e relações 

 
[...] entre os conceitos científicos escolares de diferentes conteúdos 
estruturantes da disciplina (relações conceituais); entre eles e os 
conteúdos estruturantes das outras disciplinas do Ensino Fundamental 
(relações interdisciplinares); entre os conteúdos científicos escolares e o 
progresso de produção do conhecimento científico (relações contextuais). 
(PARANÁ, 2008b, p. 112) 

 

Assim, entende-se que a identidade de dependências históricas e culturais no 
formato disciplinar não impede a expectativa interdisciplinar, uma vez que o conhecimento 
deve permitir o diálogo com outras áreas. Acredita-se que é na organização do plano de 
trabalho docente que se reconfigura a função do professor como sujeito ativo na 
organização do trabalho pedagógico escolar.  

Partindo desta necessidade, o professor de Ciências de uma escola pública da 
região noroeste do estado do Paraná, juntamente com um residente do PRP-Biologia, 
construíram uma proposta de atividades que consiste na mediação de conhecimentos 
científicos sobre o estudo das propriedades das “ondas” e sua propagação via tecnologia 
celular. O objetivo das atividades foi o de instigar a construção de conhecimentos a partir 
dos benefícios e malefícios que o uso dessa tecnologia pode ocasionar na vida das 
pessoas.  

  
MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O ensino pautado pelo uso das TDICs na educação brasileira já vem sendo alvo de 
diversos estudos em âmbito nacional (KENSKI, 2007, CASTELLS, 1999). A preocupação 
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de se ensinar os conceitos científicos associados ao cotidiano dos estudantes faz muitos 
professores utilizarem as TDCs com a finalidade de aproximar conceitos de diferentes 
áreas do conhecimento. Essa ação não é incomum no ensino de ciências, uma vez que 
esse recurso didático está intensamente conectado à cognição humana e é usado para 
facilitar a apreensão e o entendimento de um determinado conhecimento científico.  

Quando os professores assumem o ensino com o uso das TDCs necessitam refletir 
sobre os limites e as possibilidades para o trabalho escolar com esse recurso didático.  
Há inúmeras possibilidades para um ensino efetivo com as TDCs, por outro lado, o seu 
uso equivocado pode trazer graves consequências para o processo de aprendizagem. 

As atividades aqui relatadas foram realizadas durante o desenvolvimento do 
conteúdo científico: “natureza das ondas” por um residente pedagógico do PRP- Biologia 
juntamente com o professor de Ciências de uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental 
II - envolvendo 33 alunos durante o primeiro trimestre de 2019. Por configurar-se uma 
atividade de intervenção pedagógica (ações práticas) e levando em consideração os 
objetivos propostos sobre os aspectos conceituais “ondas”, foram desenvolvidas várias 
atividades investigativas. 

A proposta de trabalho foi dividida em três etapas: na primeira, os alunos foram 
questionados por dois blocos de problematizações; na segunda, a turma participante foi 
separada em grupos - para cada grupo, durante as aulas de Ciências, foi solicitada uma 
pesquisa escrita sobre: A - histórico do celular; B - malefício quanto ao uso do celular; C - 
benefício quanto ao uso do celular; na terceira, foi contemplado seminários (rodas de 
conversa).  

 
3. RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

Como já mencionamos, por se caracterizar uma atividade de intervenção 
pedagógica, inicialmente realizamos um processo de ensino por meio de dois blocos de 
problematizações (1 e 2) realizados durante o percurso de ensino e aplicação da 
sequência didática, nos servindo de parâmetros para guiar o planejamento das 
intervenções pedagógicas e as atividades estruturadas. 

Dessa maneira, os estudantes deveriam pensar e investigar sobre as 
problemáticas: 1) “A escola deve permitir o uso de celulares em sala de aula? Os alunos 
possuem maturidade para o uso próprio dessa tecnologia? E quais as vantagens desse 
uso em sala de aula?”; 2) “Desde quando o celular faz parte da sua vida e há quanto 
tempo ele vem ganhando espaço em nossa realidade? Para o que ele foi e é importante, 
desde sua criação ate os dias atuais? De que forma o uso desta tecnologia pode trazer 
prejuízos à saúde?”.   

Analisando as respostas obtidas do primeiro bloco de questionamentos 
contempladas durante os diálogos em sala de aula foi possível verificar que a maioria dos 
alunos concorda que “a escola não deve permitir o uso de celulares em sala de aula”, pois 
como os mesmos pontuaram “causa muita distração” e “não desenvolveria os estudos” ou 
também poderia ser usado em “momentos específicos”. Com base nesses pressupostos, 
acreditamos que os alunos identificam que o uso do celular na sala de aula sem cunho 
pedagógico é algo prejudicial ao aprendizado. Saccol e colaboradores (2011) pontuam 
que algumas instituições de ensino formal restringem o uso de celulares por uma 
convenção social adotada. No estado do Paraná, a Lei Estadual nº 18.118/2014-PR 
proíbe a utilização de qualquer equipamento eletrônico dentro de salas de aula em todo 
estado, porém permite o uso, quando orientado pelo professor, para fins pedagógicos 
(diante o diálogo com pais e professores).  

Quando questionados sobre a maturidade, alguns estudantes responderam que 
“depende do aluno” e outros disseram que “não possuem”.  Podemos inferir o 
condicionamento ao sistema, de que está proibido o uso de celular em sala de aula e se 
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alto justifica e que não é mostrado o outro lado da moeda, de como criar estratégias para 
utilização, podendo ser uma ferramenta poderosa para compartilhar e enriquecer o 
conhecimento. Para Lévy (1993), o conhecimento mediado por meio das TICs, onde os 
diferentes locais, sejam acadêmicos ou não, se articulam e constroem como objetos de 
estudos coletivos. Tapscott (2010) pontua que os instrumentos tecnológicos como o 
celular, bem orientados de forma estimulante tornam-se uma ferramentas positivas no 
processo educacional por seus diversos recursos. E, quanto às vantagens do uso do 
celular em sala de aula, os alunos pontuaram que utilizariam “para fazer trabalhos” assim 
como para “diversão”. 

O segundo bloco de questionamentos fez referência ao tempo de uso do 
instrumento celular, muitos relataram que desde os 6/7 anos o celular faz parte de suas 
vidas, uma das respostas ainda afirmou que “Desde pequena o celular já faz parte da 
minha vida, através da minha família”, é possível notar que esse recurso digital para 
meios de comunicação estão cada vez mais como tradições, por se fazerem passar de 
geração para geração de forma naturalizada. Adentrando na discussão sobre o uso do 
celular em viés educacional, e a necessidade de boas escolhas para determinadas 
concepções de conhecimento, concordamos com Saccol et al., (2011)  que propõem uma 
adoção epistêmica de que o conhecimento advém da construção por mediadores, que no 
contexto atual são as tecnológicas (celular), devido seus recursos de interação 
(ambientes virtuais), que compartilhem/fazem uma importante ferramenta para a 
construção do conhecimento.  

Ainda sobre a importância do celular no cotidiano, de maneira geral, os alunos 
mencionaram sobre o “meio de comunicação e informação mais rápida” e “consulta de 
conhecimentos imediatos”, assim entendemos que a inquietação e dinamismo promove a 
interação por meio dessa geração da internet, onde a intensa utilização das TICs tornam-
se ferramentas cotidianas conexas (SILVA, 2015). Na visão dos estudantes o celular 
propicia um leque de possibilidades em seu uso, mas alertamos: desde que acrescida por 
mediação em praticas que propiciem problematizações dessa ferramenta como uso 
pedagógico. Nessa direção, Vigotski (2010) propõe que ocorra a mediação pelo uso de 
ferramentas culturais (materiais e simbólicas) que, em grande medida, fazem parte do 
nicho cultural em que o sujeito opera para o desenvolvimento cognitivo do mesmo. Para 
Vigotski (2010) a construção desse processo é fundamental, pois a utilização de alguma 
ferramenta como meio de interligação do indivíduo com o objeto de estudo proporciona a 
mediação e assim permite ao aluno a construção do conhecimento e de novos 
significados em relação ao objeto de estudo na sala de aula. 

Em relação ao uso do celular e prejuízos à saúde humana, podemos constatar as 
respostas dos estudantes se mostraram coerentes, os mesmos associaram a ferramenta 
celular à “saúde do corpo e da mente” como a “postura” a “distração” e “vício”, aspectos 
debatidos sobre o excesso de seu uso no cotidiano.  

Entrelaçar a construção do conhecimento escolar/científico, por meio da 
abordagem problematização, foi uma opção desafiadora para a organização dos 
processos de ensino. Para o uso das TICs, MIQUELIN et al., (2014) refere-se que a 
problematização e o estudo em relação como ensino-aprendizado se dá pelo potencial de 
auxilio criativo que essas ferramentas permitem, criando dinâmicas diferenciadas que não 
reforça as velhas praticas do Ensino de Ciências.  

Com base nesses pressupostos, o residente pedagógico e o professor da disciplina 
de Ciências da turma nortearam os processos de ensino respeitando e partindo dos 
saberes dos estudantes para que esses pudessem compreender as mudanças e as 
descobertas a partir da investigação/pesquisa. Após os questionamentos e a coleta das 
respostas dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o uso do celular, foi planejada 
uma sequência de atividade estruturada objetivando a construção do conhecimento 
científico sobre o conteúdo de natureza das ondas mecânicas (sonora) e eletromagnética 
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(luz), contemplando as seguintes etapas: a) pesquisa sobre o histórico do celular, 
maleficio quanto ao uso do celular, benefício quanto ao uso do celular; b) apresentação 
de seminários (rodas de conversas).  

Assim sendo, foi possível dividir a turma em três grupos: A - histórico do celular; B - 
malefício quanto ao uso do celular; C - benefício quanto ao uso do celular. Com a 
separação dos grupos temáticos, os alunos durante as aulas de Ciências iniciaram as 
discussões (preparação do trabalho escrito e a forma de apresentação) acerca da 
pesquisa (Figura 1) a ser feita no ambiente do laboratório de informática, com 
apontamentos e direcionamentos do residente pedagógico e professor da turma para uso 
no espaço e o discernimento de forma critica e segura das fontes de pesquisa. Dessa 
forma, partindo do olhar reflexivo e atento dos orientadores, os estudantes com a 
capacidade de produção científica e em consonância com o ato de produção de saberes 
iniciaram a apresentação dos seminários. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Preparação do trabalho escrito. 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

 

 Assumindo uma dimensão formadora com finalidade do processo de 
aprendizagem permitindo reflexão sobre a ação da pratica pedagógica, para fins 
avaliativos a apresentação aconteceu no laboratório de Ciências, para melhor adequar as 
especificidades da turma, com a utilização das ferramentas tecnológicas datashow e 
notebook para apresentação de slides. Como forma de avaliarmos, os grupos foram 
estimulados a promover uma educação dialógica e participativa, assim houve comum 
acordo de que cada grupo apresentaria e logo após o término a discussão sobre a 
temática, para melhor compartilhar os conhecimentos construídos pelos estudantes, bem 
organizarmos a prática avaliativa.  

As percepções são apresentadas de modo separado: grupo ‘A’ – história do celular; 
grupo ‘B’ - benefícios do celular; grupo ‘C’ - malefícios do celular. Desta forma, para poder 
inserir um olhar mais atento, assim, podendo comparar as apresentações entre si, e inferir 
discussões a cerca da prática que conforme Lima (2002) estabelece o verdadeiro sentido 
da avaliação, acompanhando o desempenho, na orientação das possibilidades futuras 
moldando as insuficiências para novos rumos a fim de superar problemas e criar novas 
práticas educativas.  

História do celular – Os alunos compuseram histórias com nexo, dentro do contexto 
do conteúdo de ‘ondas’. Os estudantes explicara que os celulares contam com mais de 
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um microfone para captar a voz e que esses dispositivos captam os sons por meio de 
uma fina membrana chamada diafragma, que vibra com a incidência das ondas sonoras, 
usaram de bastante criatividade. Assim, o grupo ‘A’ norteou a apresentação de maneira 
expositiva por meio de apresentação de slides por duas integrantes do grupo. Nesse 
momento, os estudantes apresentaram por meio de ilustrações (Figura 2) aparelhos 
celulares que surgiram com o avanço da física no último século, os quais foram 
aprimorados e aplicados com o intuito de tornar o transporte da informação cada vez mais 
simples e funcional para o ser humano. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 

 
Figura 2: A evolução do celular. 
Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

 

Assim, os alunos levantaram questões históricas mostrando a dinamização dessa 
tecnologia com o passar dos tempos que, de acordo com Castells (1999), contribuiu com 
o desenvolvimento da economia global por meio das microinvenções rápidas 
transformações tecnológicas e sem precedentes. 

Benefícios do celular – O grupo ‘B’ norteou a apresentação de maneira expositiva 
por meio de apresentação de slides por duas integrantes do grupo. Nesse momento, 
apresentaram por meio de ilustrações (Figura 3) ferramentas que auxiliam a conectividade 
interpessoal. 

Os alunos apresentaram traçando um percurso histórico sobre os benefícios que o 
celular mudou ao longo do tempo, mudanças devidas à evolução das tecnologias 
atreladas as inovações da indústria, relacionadas com o contexto do conteúdo de “ondas” 
trabalhado, pontuando sobre a conexão com o mundo, o armazenamento de informação 
rápido e fácil acesso destacando suas ferramentas como: calculadora, câmera, agenda. E 
também sobre as ferramentas de ondas como o “Bluetooth” e infravermelho, para 
transferência de dados. Durante o debate destacaram a importância da virtualidade, os 
novos e constantes lançamentos da indústria.  

Assim, os alunos levantaram questões sobre diversos benefícios que essa 
tecnologia vem trazendo com o passar dos anos e conforme Lopes (2009, p. 999) ressalta 
que “a produtividade, a inovação contínua e a mudança tecnológica são consideradas 
como os principais catalisadores locais do desenvolvimento econômico regional.” 

 
 
 
 

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/microfone.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/ondas-sonoras.htm
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Figura 3: Aparelho celular – Benefícios. 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 
 

Pois, com a facilidade dessas ferramentas para comunicação e integração entre 
cidadão e sociedade na formação do exercício de cidadania.  
  Malefícios do celular - O grupo ‘C’ apresentou o seminário fazendo relações 
interdisciplinares, estabelecendo interações da área Biológica com a Física e TDCs. A 
integração dos saberes contribuiu para um ensino de ciência contextualizada - trouxeram 
para a apresentação como a postura das pessoas para o manuseio do aparelho celular 
(figura 4), bem como a discussão das “ondas” eletromagnéticas e seus possíveis 
prejuízos à saúde, como mencionaram, as dores de cabeça, exaustão, insônia e 
dependência entre outras. Nessa direção, destacamos que os estudos sobre os prejuízos 
dos campos eletromagnéticos á suade humana tem ganhado mais espaço nas pesquisas 
com o passar do tempo e a evolução das tecnologias que a utilizam (MARCILIO et al., 
2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4: Postura ao usar o celular. 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

 
Ainda durante o debate, os alunos levantaram indagações sobre a problemática 

dos possíveis prejuízos causados pelos celulares advindos das ondas, e do constante uso 
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dessa tecnologia. Sobre a saúde visual, trouxeram para discussão a ilustração (Figura 5) 
da incidência de raios UV (ultravioleta) na retina do olho humano. 
 

 
Figura 5: Ilustração de um olho humano com a incidência de raios UVA e UVB.  

Fonte: Arquivo pessoal dos autores.  

 

Explicaram no que se refere aos efeitos à saúde humana e ao meio ambiente, 
classifica-se como UVA (400 – 320 nm, também chamada de luz negra ou onda 
longa), UVB (320 - 280 nm, também chamada de onda média). E que os raios UVA 
incidem diretamente no fundo da retina, enquanto os raios UVB incidem na córnea e no 
cristalino – nocivos à saúde humana.  

Com isso, os alunos proporcionaram diálogos sobre a exposição aos raios na 
contribuição para doenças de pele, queimadura e câncer, mas, também, como a catarata 
e a degeneração macular, especificamente sobre a incidência do raio aos olhos humanos 
causando agressões a retina e ao cristalino, efeitos esses cumulativos e sintomas 
aparentes em longo prazo de acordo com a Associação Retina Brasil. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O celular já está inserido no ambiente escolar – às vezes, pode até atrapalhar o 
desenvolvimento das aulas. Contudo, cabe ao professor buscar mecanismos para fazer 
uso racional e sistematizado deste aparato tecnológico, possibilitando a construção do 
conhecimento científico e concretizar o processo ensino-aprendizagem. 
 O celular tem tudo a ver com o espírito imediatista do jovem da sociedade atual, 
pois, integra ferramentas de comunicação instantânea que eles admiram, como chamada 
de voz, chats, redes sociais, além de ouvir música e servir de utensílio de pesquisa, entre 
outras. Nessa direção, o trabalho aqui relatado enfatizou uma sequencia de atividades 
com o uso de ambiente de informática e do celular desenvolvendo o ensino por 
investigação. Essa proposta teve o estudo das propriedades das “ondas” e sua 
propagação mediante de um meio e efeitos de reflexão em barreiras, bem como estimulou 
a reflexão do aluno no uso do celular em seu cotidiano.  
 Acreditamos que na busca de didáticas que concerne em atividades mais criativas 
e dinâmicas, o aparelho celular foi o objeto contextualizador e problematizador do assunto 
“ondas” no ensino de Ciências, pois proporcionou um cenário de debate e de 
oportunidade de conhecimento em relação às implicações do desenvolvimento científico e 
tecnológico na vida das pessoas – benefícios e malefícios.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz_negra
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O desenvolvimento das atividades com o uso das TDICs tornou aulas atividades 
mais atrativas, funcionando como mediadoras para a aprendizagem, contemplando os 
aspectos fundamentais para o processo de construção do conhecimento de Ciências.  
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