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RESUMO  
 
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) estão motivando os professores a 
estarem em constante atualização de seus conhecimentos. A disponibilidade e usabilidade das 
TICs nem sempre é utilizada pelos docentes em sua sala de aula e que são desafios que a 
escola enfrenta no seu cotidiano. Esse estudo tem como objetivo, avaliar quais são as 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) disponíveis na escola, e como estão sendo 
aplicado pelos professores de Ciências/Biologia, nas escolas municipais e estaduais na cidade 
de Bom Jesus, Piauí. Para alcançar os objetivos previstos neste estudo foi realizada uma 
pesquisa qualitativa descritiva, utilizando como instrumento de dados o questionário (doze 
questões), sendo que as quatro primeiras perguntas estão voltadas para o perfil do professor e 
as demais relacionadas à utilização das TICs em sala de aula. Após a análise e interpretação 
dos dados constatou-se que, os professores não são contemplados com cursos de capacitação 
para utilizarem os recursos em sala de aula no ensino de Ciências/Biologia, utilizam pouco as 
TICs, ao mesmo tempo em que mostram interesse em utilizar aplicativos para melhorar a 
qualidade da aula. E esses, não tem conhecimento de como esses recursos podem suprir a 
ausência de um Laboratório de Ciências. A formação continuada do professor é de extrema 
importância, pois não o deixa à margem das novas ferramentas de ensino e aprendizado, e 
tanto o aluno quanto o professor passam a ter uma visão mais crítica e criativa em sala de 
aula. 
 
Palavras-chave: Formação Continuada. Ensino de Ciências e Biologia. TIC  

 

INTRODUÇÃO 

 

Estimulado pelo avanço da modernidade, advinda do processo de globalização, a 

sociedade no qual estamos inseridos nos remete a inúmeras exigências que possam satisfazer 

nossas necessidades. Vivenciamos uma revolução tecnológica, que tem influenciado o sistema 
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educacional.  A sala de aula está a cada dia se adaptando para incorporar as TICs no processo 

de Ensino e Aprendizagem, que por sua vez, pode trazer benefícios significativos para 

educação. Trazendo consigo novas possibilidades, Tais como, uma maior agilidade nas 

pesquisas, uma comunicação ampla e diversificada.  

 Segundo, Moraes (1993) é necessário que o professor busque um planejamento das 

ações que legitimem o processo de Ensino e Aprendizagem dos alunos, para que proporcione 

a eles ganhos conceituais, que poderão perdurar por toda sua vida. As disciplinas de Ciências 

e Biologia abordam o estudo da vida no planeta Terra. A parte teórica sempre deve ser 

complementada por imagens, figuras, para fundamentar como o ensino e a aprendizagem e as 

novas tecnologias andam lado a lado, proporcionando a descoberta desse mundo científico. 

Com o uso das tecnologias na sala de aula, o professor torna-se um orientador e 

problematizador do conteúdo, que permite o aluno uma construção do conhecimento. 

Considerando que o ensino tradicional tem à disposição os recursos tecnológicos, 

como ferramenta de aprendizagem em sala de aula, este estudo tem como objetivo investigar 

quais são as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) disponíveis nas escolas 

Municipais e Estaduais e como estão sendo aplicadas pelos professores de Ciências e Biologia 

no município de Bom Jesus (PI). 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 A integração de tecnologias e a junção com o ensino aprendizagem, têm se mostrado 

como um grande desafio para o educador. A busca por ferramentas eletrônicas para suprir a 

necessidade e atender a curiosidade dos alunos, é um fato que colocado em prática, poderá 

propiciar uma aprendizagem significativa e inovadora. O ponto principal, é que a prática 

pedagógica deve se concentrar na expansão dos saberes dos alunos com a utilização de todos 

os meios tecnológicos possíveis, tanto de informação e comunicação (CARVALHO, 2014). 

 Embora seja grande a importância da aplicação das TICs no ambiente escolar, o que se 

pode perceber é que o professor não utiliza adequadamente as novas tecnologias, muitas vezes 

rejeitam o seu uso, temendo sua substituição, de acordo com Libâneo (2004). O Brasil acabou 

associando a educação e desenvolvimento tecnológico, a uma visão tecnicista, mas também 

há razões sociais e culturais, o medo da substituição do educador pelo computador. O desafio 



3 

 

Revista Tecnologias na Educação – Ano 9 – Número/Vol.23- Dezembro2017 – tecnologiasnaeducacao.pro.br  -    
tecedu.pro.br 
 

 

do professor educador é encontrar formas produtivas e inovadoras que façam uma integração 

dos TCIs no processo de ensino e aprendizagem. Nessa vertente: 

Temos que ter consciência do que, a tecnologia é capaz de 
ajudar o professor, mas não o substituir. Pode ajudá-lo a ensinar 
melhor e com melhor qualidade, mas não reduzira o esforço 
necessário na sala de aula. Pelo contrário, creio que aumenta o 
número de professores. (HAWKINS, 1995, p.18). 

 

As TICs estão presentes em todas as etapas do contexto educacional, desde o 

Planejamento das disciplinas até a elaboração da proposta curricular.  Na medida em que os 

anos vão passando surge um tipo de sociedade tecnológica que é determinada principalmente 

pelos avanços das tecnologias de comunicação e informação (KENSKI, 2007). A necessidade 

da chamada formação continuada para o professor, é o ponto primordial, para a melhoria da 

educação, com isso o educador pode interagir com alunos, com um conhecimento mais 

atualizado sobre as tecnologias e seu uso na sala de aula, Desta forma: 

A formação continuada contribui de forma significativa para o 
desenvolvimento do conhecimento profissional do professor, cujo objetivo 
entre outros, é facilitar as capacidades reflexivas sobre a própria prática 
docente elevando-a a uma consciência coletiva. A partir dessa perspectiva, a 
formação continuada conquista espaço privilegiado por permitir a 
aproximação entre os processos de mudança que se deseja fomentar no 
contexto da escola e a reflexão intencional sobre as consequências destas 
mudanças (WENGZYNSKI, et al. 2012, p.03). 

 

Os TICs facilitam a passagem do modelo mecanicista para uma educação 

sociointeracionista, isso serve para facilitar e criar um espaço de ensino e aprendizagem 

instigante, e colocar o aluno como pesquisador participativo (ROSA, 2012). Diante disso é 

primordial a sua importância como também sua inserção no processo educacional, onde o 

ponto principal é o aluno. Neste contexto, o aluno, obtém uma mudança significativa de sua 

função, tornando-se sujeito da própria formação dentro desse mundo de conhecimento 

(SOUSA et al, 2012). 

De acordo com Chiofi (2014, p.02),em relação à rede interativa do saber, afirma que o 

uso de tecnologias na educação, está ligado à qualidade do ensino e aprendizagem, então: 

Permitem aplicabilidades pedagógicas inovadoras que podem contribuir para 
resultados diferenciados, bem como fortalecem a justiça social, pela 
democratização do acesso ao ensino e por facilitar a educação.  
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A dinâmica do processo de ensino e aprendizagem é sempre desafiadora para o 

educador, por isso as tecnologias vão permitir uma nova linguagem nesse ambiente, 

facilitando a assimilação do conteúdo e a capacidade de apreender novas habilidades.  

 O uso das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem tem inúmeras 

contribuições. Porém os desafios são complexos, o professor terá o papel de preparar o aluno 

para trabalhar com as TICs, que ainda são consideradas distantes da realidade do professor. 

No cotidiano escolar, as tecnologias estão cada vez mais sendo impostas para o professor, e 

muitos ainda criam resistência para utilizá-la em aula, deixando de possibilitar um ambiente 

criativo e de aprendizagem para o aluno (ROSA, 2012). 

 Partindo do ponto da formação pedagógica do professor, constatamos que este não 

possui formação para o uso das TICs em sala de aula, na perspectiva de Libâneo (2006, p.81): 

O professor precisaria, no mínimo, de uma cultura geral mais ampliada, 
capacidade de aprender a aprender, competência para saber agir na sala de 
aula, habilidades comunicativas, domínio da linguagem informacional, saber 
usar meios de comunicação e articular as aulas com as mídias e multimídias. 

 

 O professor deve estar apto a novas mudanças no cerne de ser um mediador e 

facilitador do ensino e aprendizagem, tomando para si o papel de “mentor” de uma nova 

dinâmica docente, para o desafio ativo dos alunos. A importância da capacitação dos 

professores para a utilização das TCIs em sala de aula é um projeto educacional, que articule 

o trabalho dos docentes ao uso destas tecnologias.  

 Desafios são impostos a todos educadores rotineiramente, para que possam adequar 

sua pratica pedagógica a necessidade dos alunos, o mesmo acontece com professores de 

Ciências e Biologia. Essas disciplinas colocam o educando frente às situações em que sentem 

desafiados a resolverem. A relevância das TICs no ensino tem como ponto importante: 

[...]  promover uma aprendizagem em biologia que transcenda a mera 
memorização de nomes de organismos, sistemas ou processos, é importante 
que os conteúdos se apresentem como problemas a serem resolvidos com os 
alunos (LOPES, 2008, p.13). 

 

É fundamental salientar, que o estudo biológico, estrutura-se em uma abordagem 

ampla e básica, por ser uma ciência em constante modificação, gerando muitas controvérsias. 
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É importante sempre expor aos alunos as mudanças que acontecem nessa ciência, segundo 

Piaget (1973) a principal questão da ciência biológica e a relação do organismo e o meio e o 

estudo de todos os domínios da vida, sendo que tudo depende dessa relação.  

As tecnologias não substituem professor, mas modificam algumas das suas funções, 

tirando o professor do ponto principal e deixando de ser o detentor do conhecimento para ser 

mediador e organizador de processos educativos, buscando informações e contextualizando os 

resultados e adaptando a realidade do aluno.  

 

 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   

A cidade de Bom Jesus fica localizada no estado do Piauí, população de 24.532 

habitantes (IBGE3, 2016). Fazendo parte da microrregião do Alto Médio Gurguéia e a 

mesorregião do sudeste piauiense, com uma distância de 635 km da capital, Teresina. 

Segundo o INEP4 - censo educacional (2015), Bom Jesus dispõe de 14 pré-escolas, 21 escolas 

no Ensino Fundamental e seis no Ensino Médio. 

A pesquisa foi conduzida com a coleta de dados por meio da aplicação de questionário, 

direcionado aos professores. Este estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva que 

visa a identificação, registro e análise de fatos. Para este trabalho foram entregues os 

seguintes documentos: o termo de consentimento livre e esclarecido e o questionário, 

contendo doze perguntas fechadas. 

A pesquisa foi realizada em 7 escolas públicas de Bom Jesus- Pi. Os participantes 

dessa pesquisa foram selecionados da seguinte forma: dezessete professores (seis lecionam 

em escolas municipais e onze em escolas estaduais) voltados para o ensino de Ciências e 

Biologia. Os participantes foram informados que suas identidades seriam mantidas em sigilo e 

ainda foi solicitada a assinatura do termo de consentimento Livre e Esclarecido. O número de 

participantes foi estabelecido de acordo com a quantidade de professores que ministram a 

disciplina de Ciências e Biologia em cada escola da Rede Municipal e Estadual de Bom Jesus-

PI. A prioridade foi para os professores que lecionam no Fundamental Maior, do 6º Ano ao 9º 

Ano, e Ensino Médio,da 1ª série a 3ª série. 

                                                           

3
 IBGE : Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

4 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 
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A pesquisa foi iniciada com visitas prévias em 7 escolas públicas no município de 

Bom Jesus - Pi. Foi realizado um levantamento de dados através da aplicação de um 

questionário, no período de 05 a 20 de novembro de 2016. Como instrumentos de coleta de 

dados utilizamos o questionário fechado, pois possibilita, a representação em número ou 

porcentagem e desta forma percebemos a opinião dos professores a respeito da usabilidade 

das TICs em sala de aula, no ensino Fundamental e Médio. O questionário descrito foi o 

instrumento utilizado para coleta de dados do estudo em questão, composto de doze 

perguntas. Os questionários foram entregues em um dia aos professores entrevistados e 

recolhidos no dia seguinte. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para entendermos melhor o perfil do professor, as quatro primeiras perguntas, estão 

voltadas para: formação acadêmica, nível de ensino no qual ministra aulas, disciplina que 

leciona e há quanto tempo está no magistério. As demais perguntas, da quinta à décima 

segunda, estão relacionadas à utilização das TICs em sala de aula, o interesse do professor em 

utilizá-las, a capacitação do docente, além da possibilidade dos aplicativos serem uma 

ferramenta de ensino para Ciências e Biologia. 

A primeira questão, elaborada para o perfil do professor, refere-se à sua formação 

acadêmica. Observa-se que 71% dos professores são especialistas, e 23% apenas possuem 

graduação e apenas 6% dos professores entrevistados tem mestrado. Isto mostra o empenho 

dos professores em buscarem uma qualificação profissional que atenda as novas gerações.  

Vasconcelos e Lima(2010) descreveram que a importância da formação acadêmica do 

professor, é de relevância para que o professor educador possa formar indivíduos com poder 

de reflexão acerca do mundo contemporâneo. Mostrando um quadro de professores 

constituídos por muitos especialistas e graduados e poucos mestres. 

A segunda questão está voltada para sabermos qual nível de atuação do professor em 

sala de aula. Vemos que 52,94% dos professores estão atuando no Nível Fundamental de 

Ensino, 41,18% ministram aulas no Ensino Médio e 5,88% na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). Este fato ocorre, pois, existe um número maior de escolas ofertando o Ensino 

Fundamental do que o Ensino Médio na cidade. A terceira questão constata que 52,94% dos 

professores ministram Ciências e 47,06% Biologia. Isto ocorre, pois, a disciplina Ciências é 

ministrada no Ensino Fundamental.  
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 Já a quarta questão fala da relação do professor com o tempo que ministra aulas 

de Ciências/Biologia. Constatou-se que 35,29% dos professores estão nesta atividade nos 

seguintes períodos: menos de 5 anos e de 10 a 20 anos de docência. Porém 17,65% dos 

participantes possuem de 5 a 10 anos e 11,76% possuem mais de 20 anos de sala de aula. 

Muitas vezes tem anseio em aprender, mas tiveram uma formação tradicional que os impede 

de visualizar as TICs como ferramenta de ensino, fica obsoletos e preconceituosos. Para 

resolver essa questão é fundamenta a formação continuada do professor. Para corroborar com 

esse pensamento, Balani (2012), já afirmava que, somente com o investimento na formação 

continuada do professor será possível transformar a educação. 

Na quinta questão todos os professores 100%, acham relevante a utilização dos TICs 

no ensino de Ciências e Biologia, mostrando um ponto bastante positivo. Existe uma 

percepção dos docentes sobre as TICs no âmbito educacional, uma vez que elas podem trazer 

benefícios para aprendizagem dos alunos.  

A tabela apresenta quais as TICs estão disponíveis e, mas acessíveis nessas escolas, de 

acordo com a resposta dos docentes na sexta questão. A televisão, o DVD, o computador, o 

datashow e as caixas de som, são as tecnologias encontradas em cada uma dessas escolas de 

acordo com os participantes da pesquisa. Mas, o retroprojetor e o laboratório de informática 

são inexistentes nas escolas. 

TABELA 01- TICs DISPONÍVEIS EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA EM BOM JESUS, PI 
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TV X X X X X X X 

DVD X X X X X X X 

COMPUTADOR X X X X X X X 

RETROPROJETOR X X - - X X - 

LABORATÓRIO DE 
INFORMÁTICA 

X X - - X X - 

DATASHOW X X X X X X X 

CAIXAS DE SOM X X X X X X X 

    FONTE: SILVA (2016) 

Na sétima questão, encontramos os resultados relativos à área de maior interesse que o 

professor possui, para utilizar as TICs em sala de aula. Dentre as seguintes áreas: Botânica, 
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Ciência para a Saúde, Zoologia, Citologia, Genética, Microbiologia e Fisiologia. A área de 

menor interesse foi Botânica e Citologia, enquanto que a Fisiologia foi a mais destacada pelos 

professores. A oitava questão, deixou claro que de acordo com 70,59%, dos docentes utilizam 

as TICs mais de uma vez por semana e 29,41% dos docentes utilizam apenas uma vez por 

semana. 

Os professores responderam que não participaram de nenhum curso de capacitação 

para utilização das TICs em sala de aula na nona questão, 100%, seja por iniciativa do 

Município, Estado ou Governo Federal. Vale ressaltar que para uma educação de qualidade é 

primordial a capacitação do corpo docente e sobre este fato Balani (2007) afirma que não 

adianta termos na escola: laboratório de informática, televisão e outras TICs disponíveis se o 

professor não souber utilizá-los de forma apropriada. 

Segundo a resposta dos participantes à decima questão, se as TICs poderão suprir a 

falta de um laboratório de ciências, por unanimidade responderam negativamente 100%. Essa 

resposta está relacionada com a falta de atualização do professor, além de ausência de 

conhecimento sobre o ensino no laboratório de ciências com as TICs.  

É importante ressaltar que na questão anterior, nenhum professor participou de 

capacitação ou atualização docente. Para Perrenoud (2000), as experiências em laboratórios 

podem ser substituídas por operações virtuais, facilitando a aprendizagem, diminuindo erros e 

com resultados imediatos. 

Todos os professores, responderam que tem interesse em utilizar aplicativos voltados 

para área de Ciências e Biologia com o total de 100% na decima primeira questão. Esse fato 

mostra que os participantes, já vislumbram a possibilidade de aplicativos como ferramenta de 

ensino em sala de aula, e que estão cientes da sua importância para a aprendizagem dos 

alunos. Na última alternativa do questionário: o professor já utilizou algum programa ou 

aplicativo de Ciências e Biologia em sala de aula, para facilitar ou auxiliar algum assunto 

específico? De acordo com a Figura 16, 82,35% dos professores responderam positivamente, 

contra 17,65% . 

Um fato curioso, pois na questão anterior, todos os participantes confirmaram 

interesse em utilizar aplicativos voltados para Ciências/Biologia. Este fato corrobora com a 

ideia de Balani (2012), apresentando a necessidade de trabalhar as novas tecnologia de forma 

articulada com o ensino de Ciências e Biologia. E isto será refletido numa melhor 
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compreensão no ambiente escolar além explorar o lado crítico e criativo de professores e 

alunos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir de nossas investigações e da realização deste trabalho, é perceptível que o 

Ensino de Ciências e Biologia, ainda hoje, sofre grandes influencias do tradicionalismo, de 

simples memorização que já não é mais eficaz. O Governo Federal possui programas que 

deveria atender aos docentes da rede publica de ensino. Mas, infelizmente a realidade da 

capacitação não chega aos professores de todas as escolas do país. 

 A usabilidade das TICs existentes nas escolas, poderia ser melhor aproveitada pelo 

professores e alunos.  Vale salientar que para mudar não basta disponibilizar os recursos na 

escola, além de renovar o ensino é preciso compreender as TICs como ponto de partida para 

uma educação de qualidade, e a formação continuada do professor deve acontecer em 

primeiro lugar. A utilização dos TICs em sala de aula deve visar o desenvolvimento integral 

do aluno auxiliando no processo ensino-aprendizagem, além de outros aspectos como: 

autonomia e busca pelo conhecimento. 

Enfim, destacamos a necessidade de uma educação que acompanhe a  modernidade. O 

que foi exposto foram ideias não conclusivas, mas tentamos deixar reflexões que possam 

instigar os professores a tentar promover uma articulação maior de sua prática pedagógica 

com os recursos disponíveis nas escolas. As Tecnologias da Informação e Comunicação no 

contexto educacional, só trarão benefícios tanto para o aluno quanto para o professor. 

Constatamos que o tema do presente trabalho, não acaba por aqui, ele aponta para 

sucessivas inquietações dentro de vários outros aspectos. Com a pesquisa podemos perceber a 

amplitude do tema Educação e TICs. 
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