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RESUMO

As discursões acerca do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação no âmbito escolar vem
aumentando muito nos últimos anos. Isso se deve aos avanços tecnológicos que vem ocupando cada vez mais
espaços nas escolas. E em meio a essas discursões sobressai-se as opiniões daqueles que futuramente
participaram desse contexto: alunos do curso de licenciatura. No caso dessa pesquisa o foco é analisar as
concepções de alunos do curso de Licenciatura plena em Ciências Biológicas da UESPI, campus Ariston Dias
Lima na cidade de São Raimundo Nonato-PI. A pesquisa em questão é de cunho qualitativo. E constatamos
que muitos dos alunos são contra a inserção das TIC nas escolas e desconhecessem os benefícios que os
dispositivos móveis, em especial o celular, podem trazer para seus alunos e para sua própria atuação como
profissional, quando estes são empregados corretamente.

Palavras-chave: TIC; Celular; Docente

RESUMEN

Las discusiones sobre el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en las escuelas se ha
incrementado mucho en los últimos años. Esto es debido a los avances tecnológicos que han venido ocupando
cada vez más espacio en las escuelas. Y en medio de estos discusiones sobresale a las opiniones de los que
participaron en este contexto futuro: estudiantes de grado. En el caso de esta investigación el objetivo es
analizar las concepciones de los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Biológicas campus UESPI completo
Ariston Dias Lima, en São Raimundo Nonato-PI. El proyecto de investigación es cualitativo. Y nos
encontramos con que muchos de los estudiantes están en contra de la inclusión de las TIC en las escuelas y
conscientes de los beneficios que los dispositivos móviles, en particular, móvil, pueden traer a sus alumnos y
su propio papel como profesional, cuando se utilizan correctamente.

Palabras clave: TIC; celular; instructor

1. INTRODUÇÃO

As discursões acerca do uso das Tecnologias de Comunicação e Informação no contexto escolar vem
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crescendo e ganhando grandes repercussões nos últimos anos. Isso se deve devido ao crescente aparato
tecnológico que vem sendo desenvolvido, assim como a necessidade de se desenvolver aulas menos
monótonas. As TICs são importantes ferramentas na construção do conhecimento, permitindo que os alunos
possam utilizar as diversas formas de transmissão da informação (escrita, visual, sonora, etc.) em benefício
de uma construção mais flexível e aberta do conhecimento (LEÃO, 2008). Para tanto é necessário que os
professores, estes maiores responsáveis pela produção de conhecimento, estejam aptos a manusearem as
TIC de forma satisfatória. Do contrário isso gerará grandes transtornos tanto para os alunos quanto para os
próprios professores.

De acordo com que diz Moran (2009, p.144), “é importante não nos esquecermos de que a tecnologia possui
um valor relativo: ela somente terá importância se for adequada pra facilitar o alcance dos objetivos que se
pretenda que elas alcancem, que no caso serão de aprendizagem”. Com isso é necessário compreender a
importância das TIC não apenas como ferramentas pedagógicas, mas sim como aliadas a uma nova proposta
metodológica:

Compreender a importância das TIC como formas de se obter novos horizontes para o meio
educacional, ou seja, compreender que as TIC não são simplesmente novas ferramentas ou
novos recursos instrumentais, mas sim recursos aliados a novas oportunidades de ensino
que afloram possibilidades para desenvolvimento da criatividade, da aprendizagem e da
reconstrução dos conhecimentos, requer o rompimento de muitas barreiras. Barreiras tais,
como as crenças quanto ao seu papel profissional, quanto ao perfil dos seus alunos que já
utilizam as ferramentas de forma familiar, quanto à natureza do ofício de lecionar, que cada
vez mais exige a troca de experiências e informações entre seus pares e desses para com os
educandos, e quanto à eficácia das atividades promovidas com a integração da tecnologia
em si. (MAGALHÃES e GELLER, 2009, p.2).

Timboíba, Chris A. N.et al, falam que o que precisa ser feito no ponto de visto pedagógico é a conscientização
dos educadores em relação ao uso critico dos recursos tecnológicos. As TIC devem auxiliar os alunos e os
professores no processo de aprendizagem. Nesse sentido a autora fala que:

No momento em que a tecnologia avança a passos largos, é preciso que a educação utilize
as TICs em prol do conhecimento e, possibilite desta forma a transformação de velhos
paradigmas em novos caminhos. As TICs não poderão ser vistas apenas como uma
ferramenta, mas como potencializadora de um processo formativo transformador, fazendo
parte efetiva dos processos pedagógicos e no conhecimento de educadores e educandos.
Assim sendo, uma educação comprometida com a construção de pessoas críticas não pode
oferecer um único caminho, uma única metodologia, mas caminhos infindáveis para que o
verdadeiro conhecimento seja construído e reconstruído. (TIMBOÍBA, Chris A. N; et al, 2011,
p 6.).

Não basta apenas saber manusear, é necessário que os professores saibam utiliza-las de forma significativa
em suas aulas. Como é o caso dos dispositivos movíeis, principalmente os celulares que são um objeto que
quase todos os alunos possuem. Mateus e Brito (2011 p. 3) dizem que “Muitas pesquisas já comprovam que
não é suficiente apenas a disponibilização de aparatos tecnológicos, que é importante entender como
utilizá-los a favor da mediação do conhecimento e da informação e também como possibilidade de interação e
de colaboração entre integrantes do cotidiano escolar”.

1.1- O celular como ferramenta pedagógica

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação Móveis e sem fio também vem ocupando espaço no
meio social assim como no meio escolar. Com isso surgiu várias discursões sobre o uso destes em sala de
aula, especialmente o celular. Muitas pessoas não conseguem ver o celular como uma ferramenta pedagógica
e enxerga mais transtornos com seu uso do que benefícios. Mas se analisarmos o crescente uso das TIC no
âmbito da escola e suas funcionalidades, e o fato de o celular ser um dos aparatos tecnológicos mais comuns
e mais utilizado pelas pessoas, veremos que o celular desde o mais simples aos mais complexos, no caso dos
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smartphones, oferece vários benefícios aos seus usuários e sobretudo aos estudantes, tornando-o assim uma
ferramenta pedagógica.

Os usos dos celulares mostram a importância e abrangência dessa tecnologia. A
escolha do celular como ponto de partida para se discutir as mediações da tecnologia
com a produção e consumo de conteúdo pedagógico se dá pelo hibridismo do celular
enquanto suporte de mídias e meios. Alunos e alunas carregarem aparelho celular
frequentemente para os seus locais de convívio. Outros grupos sociais também o
fazem, mas esses grupos jovens costumam ter um contato mais contemporâneo com
as tecnologias e estão em um momento formal de relação com o aprender e o saber,
no qual existem muitas novidades a serem experimentadas. (BARRAL, Gilberto Luiz
Lima).

As funcionalidades dos celulares aumentam de acordo com sua complexidade e sofisticação. Cristina
Marcelina Bento e Rafaela dos Santos Cavalcante falam sobre isso e também sobre as possibilidades que o
uso da internet proporciona:

Conforme o nível de sofisticação do aparelho os aplicativos aumentam. O acesso à internet
possibilita a utilização de outros aplicativos, se fossemos relacioná-los aqui usaríamos muitas
páginas. Mediante as facilidades da utilização de diferentes aplicativos no celular, fica nítida
para nós a possibilidade de sua utilização em sala de aula: desde a calculadora ao acesso de
bibliotecas virtuais. (BENTO e CAVALCANTE, 2013 p.3).

De acordo com José Carlos Antônio, num texto publicado por ele no blog Professor Digital, existem inúmeras
alternativas de uso pedagógico dos celulares modernos dentro e fora da sala de aula. Cabe ao professor
determinar isso, a maneira como ele usa as TIC e o celular em suas aulas como metodologia e com seus
alunos.

Quem não vê nenhum uso pedagógico para o rádio, a televisão, a máquina fotográfica, a
filmadora, o gravador, a calculadora, a agenda, etc., então também não verá nenhuma
utilidade para o celular, pois é isso que ele representa hoje em dia: não é mais um simples
telefone, o celular é uma central de multimídia computadorizada. À propósito, sempre foi
muito comum a falta de recursos tecnológicos nas escolas, principalmente nas escolas
públicas. Com o telefone celular passamos a ter muitos desses recursos disponíveis não
apenas pela escola, mas também pelos alunos! Isso deveria ser comemorado, mesmo que
não concordemos que os alunos prefiram ganhar celulares dos seus pais do que
enciclopédias, pois com os celulares eles também ganham diversas possibilidades de
aprendizagem que antes não tinham porque a própria escola não dispunha desses recursos.
(ANTÔNIO, José Carlos, 2010).

Pinheiro e Rodrigues (2012, p. 123) mencionam atividades que podem ser desenvolvidas com o celular em
sala de aula: “gravar trechos de explicações do professor; compartilhar com a turma, por meio de redes
sociais e blogs, dados de saídas a campo; usar calculadora; utilizar a agenda para as tarefas; enviar
mensagens de atividades para os colegas”. E acrescentam que “Atentos a essas atividades cotidianas dos
alunos com o uso do celular, os docentes devem, ao invés de abominá-los, enfrentar o desafio de ensinar com
o aparelho proibido para atrair a atenção de seus alunos e tornar o ensino mais lúdico (...)”. (PINHEIRO e
RODRIGUES, 2012, p.123). Com isso percebe-se a variedade de opções metodológicas que o celular podem
oferecer aos professores e aos alunos. O fato de poder leva-lo a qualquer lugar abre várias portas no contexto
educacional e o aluno pode aprender em movimento e em qualquer lugar, transformando o processo de
aprendizagem mais interessante e motivador para os alunos.

1.2- O Docente atual

Os docente de hoje precisam estar abertos ao novo, visto que o mundo encontra-se em constante
modificações em meio ao surgimento de tantas ferramentas que podem ser utilizadas pelo professor como
ferramentas pedagógicas, mas para isso é necessário que ele saiba como fazer isso e tenha autonomia o
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suficiente para conseguir resultados satisfatórios. Assim como ter consciência de que nos dias atuais os
estudantes, que em sua grande maioria são representados por jovens, se interessam pelo novo, a exemplo
disso, eles são os mais adeptos ao uso dos novos recursos tecnológicos. Portanto saber conciliar a inserção do
novo, do ponto de vista escolar, com algo que os estudantes gostam de utilizar, é uma forma de prender mais
suas atenções ao contexto da aula. Para tanto é necessário que haja uma capacitação incluindo não somente
os professores mas também todos os profissionais da educação responsáveis pelo processo de
ensino-aprendizagem do aluno.

Indiscutivelmente, hoje os professores precisam procurar novas formas metodológicas para atrair a atenção
do aluno. Precisam deixar a monotonia de lado e agregar os novos métodos as suas aulas, o que inclui o uso
das Tecnologia de Informação e Comunicação. Silva e Souza (2013, p. 3) fala que “Conhecer, entender e
apropriar-se dos recursos tecnológicos como ferramentas pedagógicas é tarefa imperiosa para os educadores
contemporâneos que não desejam ficar à margem dos avanços digitais que permeiam as relações na
sociedade atual”.

No tocante a essa temática Ramos diz que:

“É importante ensinar o estudante a pesquisar, trabalhar conteúdos e informações de forma
racional, desenvolvendo nele uma visão mais reflexiva e mais crítica em relação ao conteúdo que
lhe é apresentado; que a tecnologia trazida por ele possa proporcionar-lhe melhor compreensão
dos conteúdos, através de pesquisas e de seus esforços”. (RAMOS, 2012, p. 12).

Assim, partindo do que foi exposto essa pesquisa baseia-se na importância de utilizar as TIC no contexto
escolar, analisando as concepções dos alunos do curso de licenciatura em ciências Biológicas sobre o uso das
tecnologias no seu desenvolvimento acadêmico, na sua atuação durante o estágio assim como nas suas
futuras atuações como professor. E dentro deste contexto avaliar como eles veem o uso do celular na sala de
aula, visto que é um aparelho que quase todo possuem e principalmente em meio aos estudantes, que em
sua maioria é representado por um público jovem antenado com os avanços tecnológicos e mais
familiarizados com os mesmos. Portanto saber agregar isso em prol do processo de ensino-aprendizagem é
uma ação que trará grandes benefícios tanto ao professor quanto para o aluno.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa adotou uma abordagem qualitativa como método de pesquisa, pois procurou, no
contexto acadêmico, analisar as concepções dos estudantes em relação ao uso das tecnologias de Informação
e Comunicação na sua atuação discente assim como suas perspectivas como futuros professores no que diz
respeito as mesmas, a partir das suas experiências durante o estágio. A pesquisa se dividiu em três etapas:

1ª etapa: Delimitação do público-alvo: onde os sujeitos da pesquisa foram trinta e nove alunos de quatro
turmas do curso de Licenciatura plena em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Piauí- UESPI,
campus Ariston Dias Lima, na cidade de São Raimundo Nonato-PI, sendo nove alunos do primeiro bloco;
quinze do terceiro bloco; seis do quinto bloco e nove do sétimo bloco, com faixa etária entre 18 e 33 anos de
idade.

2ª etapa: Aplicação do questionário composto por onze questões, sendo nove questões fechadas, que
segundo Marconi e Lakatos (2009, p.90) este tipo de pergunta, embora restrinja a liberdade das respostas,
facilita o trabalho do pesquisador e também a tabulação, ou seja, torna as respostas mais objetivas. E as
outras duas questões abertas, estas direcionadas somente à aqueles alunos que já desenvolveram ou que
estão desenvolvendo a Disciplina de Estágio. As questões que foram aplicadas seguem abaixo:

1º- Você utiliza a internet para auxiliar suas atividades acadêmicas?

( ) Sim ( ) Não ( ) Ás vezes

2º- Você sabe os benefícios que as TIC podem trazer para sua vida acadêmicas, assim como na sua
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atuação como futuro professor?

( ) Sim ( ) não

3º- Seu celular possui android/IOS?

( ) Sim ( ) não

4º- Você possui algum aplicativo educativo no seu celular ou computador voltado para o ensino de
ciências, em especial às ciências biológicas?

( ) Sim ( ) não

5º- Você é a favor da inserção das TIC no contexto escolar?

( ) Sim ( ) não

6º- Você conhece os benefícios que os dispositivos moveis, em especial o celular, trazem para o
processo de ensino aprendizagem?

( ) Sim ( ) não

7º- Você como futuro professor permitirá que seus alunos usem celular em sala de aula?

( ) Sim ( ) não

8º- Você já desenvolveu ou está desenvolvendo a disciplina de Estágio?

( ) Sim ( ) não

Em caso afirmativo, responda:

9º- suas metodologias incluem/incluíram o uso das TIC?

( ) Sim ( ) não

10º- Quais as dificuldades que você encontrou para inserir as TIC nas suas aulas?

11º- Na sua concepção, o que poderia ser feito para amenizar as dificuldades que você encontrou?

Com o questionário, visava-se traçar um perfil dos alunos do curso de licenciatura plena em Ciências
Biológicas sobre sua relação com o uso das tecnologias e suas perspectivas sobre a inserção destas no âmbito
escolar, visto que serão futuros professores, e consequentemente precisam desde agora estar por dentro do
que ocorre no meio educacional, assim como nas mudanças metodológicas, que vem ocorrendo em
decorrência, principalmente, aos avanços tecnológicos.

3º etapa: Incidiu na análise dos dados que segundo Bardin 2011, p.15), a análise do conteúdo é um
conjunto de instrumentos de cunho metodológico em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos
(conteúdos e continentes) extremamente diversificados. E que para Best (1972, p.152), “representa a
aplicação lógica dedutiva e indutiva do processo de investigação. É onde as relações existentes entre o objeto
estudado e outros fatores são evidenciados”. Com a análise dos dados foi possível traçar um perfil destes
futuros professores.

3.RESULTADOS E DISCURSÕES

Com o questionário e as observações feitas durante a realização da pesquisa foi possível fazer uma divisão
dos resultados em subseções, uma equivalente às respostas fechadas e a outra às respostas abertas,
referentes aos graduandos que estão realizando o Estágio de regência em escolas de ensino fundamental ou
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médio ou que já realizara-o.

3.1- Respostas obtidas a partir das questões fechadas:

Quando questionados se eles utilizam a internet para auxiliar suas atividades acadêmicas, 72% marcaram
que sim, 2% marcaram que não, 26% marcaram que as vezes; Se conheciam os benefícios que as TIC podem
trazer para sua vida acadêmicas, assim como na sua atuação como futuro professor, 51% marcaram que sim
e 49% marcaram que não; Se Seu celular possui android/IOS, 95% marcaram que sim e 5% marcaram que
não; Se possuíam algum aplicativo educativo no seu celular ou computador voltado para o ensino de ciências,
em especial às ciências biológicas, apenas 13% marcaram que sim e 87% marcaram que não; Se eram a
favor da inserção das TIC no contexto escolar, 64% marcaram que sim e 36% marcaram que não; Quando
questionados sobre os benefícios que os dispositivos moveis, em especial o celular, trazem para o processo de
ensino aprendizagem, apenas 10% marcaram que sabiam desses benefícios e os outros 90% marcaram que
desconheciam esses benefícios; Em relação ao fato de permitir ou não o uso do celular em sala de aula,
quando forem professores 40% marcaram que sim e 60% marcaram que não; E sobre o estágio apenas 23%
dos que participaram da pesquisa já tinham desenvolvido o estágio de regência em sala de aula, que
corresponde à 10 alunos dos 39 que responderam ao questionário. E deste 56% utilizaram as TIC em suas
metodologias e 44% não empregaram desses recursos em suas aulas.

Com a análise dos dados nota-se existe uma certa contradição 72% utilizam a internet para auxiliar suas
aulas consequentemente para isso eles precisam de algum recurso tecnológico, (seja um computador, tablet
ou celular), pois a internet está intimamente atrelada à algum recursos tecnológico, mas apenas 51% sabem
os benefícios que as TIC trazem para o seu desenvolvimento acadêmico e profissional. E que ainda existem
alguns graduandos que são contra a inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação no contexto
escolar. Outro fator interessante notado a partir das respostas dos alunos é que apesar da grande maioria
possuírem celulares com Android poucos detém de algum aplicativo educativo que seja voltado para o ensino
das ciências, em especial às ciências biológicas. O que leva a perceber que a minoria sabe os potenciais que
os dispositivos moveis podem proporcionar tanto no seu desenvolvimento acadêmico, como em sua atuação
como professor.

3.2- Respostas obtidas a partir das questões abertas:

Apenas dez alunos responderam as duas últimas questões, pois os demais ainda não tinha realizado o
estágio. Depois da análise das respostas dos alunos q, foi aplicado um processo de categorização, conforme
demonstrado abaixo:

3.2.1- Falta de recursos tecnológicos atrelados a carência da infraestruturas das escolas:

Essa categoria surgiu ao responderem a decima pergunta, que questionava sobre quais as dificuldades que
eles encontrara para inserir as TIC nas suas aulas durante o estágio. Apenas dez dos alunos que responderam
ao questionário já tinham realizado o Estágio e grande maioria dos alunos apontam a falta de recursos
tecnológicos para serem utilizados nas escolas como fator que mais dificulta a inserção das TIC no contexto
das nossas escolas.

“Como inserir as Tecnologias de Informação e Comunicação se a escola não dispõe desses
recursos?
E quando esta dispõe, são em quantidades insuficientes. Quando eu precisava usar o data
show tinha que marcar umas semana antes da aula para conseguir usá-lo, por exemplo. Das
mesma forma ocorria quando eu queria passar um vídeo para meus alunos. Tudo tinha que
ser agendado, porque corria o risco de outro professor pegar. Enfim, acho que isso gera
alguns problemas e acaba limitando nossas possibilidades diante das TIC. O professor que
usa apenas a lousa e o pincel não consegue chamar a atenção de todos os seus alunos, mas
as vezes é só o que a escola oferece”. (ALUNO 1).

Essa resposta mostra que ele é consciente da importância de se utilizar as TIC no contexto escolar, porém os
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problemas oriundos das próprias escolas impede de fazer isso. Sabe também que metodologias envolvendo
tecnologia chama mais a atenção do aluno.

ALUNO 2: “a escola que eu estagiei possui poucos recursos tecnológicos, alguns nem funcionam mais (data
show, notebook...)”.

ALUNO 3: “além da escola não oferecer muitas tecnologias de informação e comunicação, a diretora não
compreendia a necessidade de se usar as TIC em sala de aula, tanto é que sempre que eu queria usar ocorria
algum problema”.

Essas respostas mostram que a carências de recursos tecnológicos dificultava sua metodologia, e que de certa
forma acabava por interferir nas suas aulas. O professor precisa procurar métodos que chamem a atenção do
alunos, que torne a aula menos monótona, mas a escola precisa oferecer suporte para isso. A fala do aluno 3,
mostra um grande desafio a ser enfrentado pelos professores. Os professores, assim como diretores e
coordenadores não são obrigados a utilizar as TIC no âmbito da sua escola, mas não podem privar os alunos
e algum profissional desta escolar a utilizarem.

E atrelado a carência de recursos tecnológicos, está a falta de infraestrutura das escolas:

ALUNO 4: “Os recursos eram poucos. A escola não disponibilizava dos recursos necessários”.

ALUNO 5: “o colégio que eu estagiei não possuía estrutura para o uso de tecnologia, era precário”

ALUNO 6:” o colégio não dispunha de recursos necessários para o uso das TIC”.

ALUNO 7: “Falta de equipamentos adequados, estrutura e organização da escola. Perde-se muito tempo, por
exemplo conectando o data show no notebook, e as vezes não dá certo.

ALUNO 8: “muitas escolas de nossa cidade além de não possuírem equipamentos suficiente,
não possuem infraestrutura que possa abarcar as tecnologias. Falta espaço, organização...
enfim são vários os problemas enfrentados pelos professores que tentam de alguma forma
utilizar as TIC na suas aulas”.

3.2.2- Os problemas detectados durante o estágio poderiam ser resolvidos com uma melhor
aplicação dos investimentos na educação.

Essa categoria surgiu a partir das respostas da decima primeira questão. A maioria apontaram melhores
investimentos na educação como algo que poderia atenuar as dificuldades encontradas na inserção das TIC
nas suas aulas. Isso é possível perceber a partir das respostas de alguns dos alunos:

ALUNO 1: “As verbas destinadas à educação deveriam ser melhor distribuídas”.

ALUNO 2 “O governo deveria investir mais nas estrutura da escola, em no mínimo laboratórios de
informática”.

ALUNO 3: “Mais investimentos na educação e também a distribuição correta das verbas já disponíveis”.

3.2.3- O uso das TIC em sala de aula.

Alguns alunos que o uso das TIC em sala de aula, em especial o celular, pode ser perigoso porque ´é difícil
voltar a atenção dos alunos para aula, visto que a grande maioria deles fazem uso inadequado,
principalmente do celular:

ALUNO 8: “Dificuldades encontrada para inserir as TIC nas minhas aulas foi o fato dos alunos fazerem o uso
inadequado das novas tecnologias.

ALUNO 9: “Procurar com que os alunos utilizem as TIC para pesquisa, em busca de conhecimento e não para
o acesso as redes sociais.”
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ALUNO 10: “Dificuldades para prender a atenção dos alunos e envolve-los para que usem as TIC apenas em
favor da aula, não para outros fins ou futilidades”.

E acrescentam que como solução para as dificuldades por eles citados deveria haver o uso de eletrônico
(celulares, tablet, computadores etc.) com bloqueio das redes sociais. Assim como diálogos e o
desenvolvimento de técnicas que prensam a atenção dos alunos, e o interesse em buscar conhecimento cada
vez mais, usando as TIC como ferramenta apenas para auxiliar e nunca substituir o professor. Apontando
assim um outro fator que pode ser visto em outros professores, que é o fato de pensarem que as tecnologias
podem acabar substituindo o professor.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muito ainda há que ser feito para incluir em nossas escolas melhorias tecnológicas. Mas essas melhorias tem
que iniciar dos próprios professores, pois são estes os principais à atuarem no processo de
ensino-aprendizagem do aluno. É necessário que esses graduandos estejam abertos ao uso das tecnologias,
visto que serão futuros professores, num futuro onde as tecnologias estarão bem mais presentes e seu uso
muito mais constante. Ver possibilidades mediadoras da educação nos recursos tecnológicos é uma
alternativa bastante promissora e com o crescente desenvolvimento tecnológico, será cada vez mais cobrados
dos professores a inserção dessas possibilidades no contexto escolar.

A inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação no contexto escolar infere em uma mudança dos
professores, que precisam saber usa-las beneficamente para o ensino aprendizagem, mas sem perder o
controle dos alunos sobre as tecnologias por ele empregada na sala de aula. Pois apenas o uso das
tecnologias não basta, cabe ao professor elaborar metodologias que deixem atreladas às TIC e o contexto da
aula. Os problemas relatados pelos graduandos em Ciências Biológicas da Cidade de São Raimundo Nonato,
também foram percebidos por outros alunos quando realizaram o estágio. Isso talvez seja consequência
destas escolas estarem situadas em uma cidade típica do interior, ainda pouco globalizada. Onde se percebe
além dos problemas já citados, a falta de interesse de alguns representantes dessas escolas atrelado à
rebeldia dos alunos, que na sua maioria enfrentam muitos problemas em casa e acabam descontando-os na
escola, com o professor com um colega ou com algum funcionário da escola.

As concepções dos alunos de licenciatura em Ciências Biológicas em relação ao uso das TIC precisam ser
revistas por eles mesmos. Pois como futuros professores carecem estar aberto ao novo e principalmente à
aquilo que atrai a atenção dos seus alunos. Ver as possibilidades ocasionadas pelas TIC no que diz respeito a
educação é algo que deve ser incluso no professor contemporâneo, assim como nos professores que já atuam
a mais tempo.
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