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O PROFESSOR FRENTE AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO (TIC)  

  

  

  
NERY1,JANETE SANTOS SOBJEIRO  

  

RESUMO: O presente projeto tem o intuito de refletir sobre a utilização da tecnologia 

na prática pedagógica em uma Escola da rede Estadual de ensino no Município de 

Jaguariaíva. No decorrer do projeto procuramos fundamentar de que as TIC’s quando 

inseridas no contexto educacional, são importantes dispositivos que possibilitam a 

formação dos sujeitos e a transformação de suas práticas nos espaços escolares. O 

objetivo principal, foi a realização de um levantamento através de um questionário 

sobre os recursos tecnológicos existentes nas escolas e como estes são usados na 

pratica pedagógica cotidiana, com que freqüência são utilizados e as maiores 

dificuldades encontradas ao utilizá-los. Assim, destacamos que estes recursos 

podem e vão contribuir para a aprendizagem do educando, e que, a tecnologia 

utilizada de forma adequada  é um recurso muito apropriado para ensinar e formar 

cidadãos conscientes e autônomos.  

  

  

PALAVRAS-CHAVE:  Pedagogia;  Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação  

(TIC);Educação.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

  

1 INTRODUÇÃO  

  

  

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) estão presentes  

nas mais diversas esferas da vida social. O desenvolvimento das TIC vem 

revolucionando a vida do homem. Está gerando uma sociedade mais instruída, com 

novas maneiras de pensar e de conviver. Sendo assim, este projeto vem refletir sobre 

o papel do professor frente as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). O 

potencial das TICs como fator de mudança, de oportunidades de inovação pedagógica 

que esta proporciona, ainda representa um desafio para a maioria dos professores , é 

algo ainda a ser desmistificado.Os resultados esperados desta pesquisa  servirão de 

base para analisar a relação entre a inserção das TICs  e a prática pedagógica. Hoje 

as teorias do conhecimento na educação estão centradas na aprendizagem 

(GADOTTI apud LINHARES,TRINDADE,2003, p.115)  

O objetivo da pesquisa é aumentar e familiarizar o uso de ferramentas  

tecnológicas, introduzí-las no cotidiano escolar, de forma interessante tanto para o 

aluno quanto para o professor.  

Como os professores trabalham para realizar  o processo de  

integração das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) em um Colégio  no 

Município de Jaguariaíva?  

Estabelecer formas de aplicar esta tecnologia, torná-la parte do dia a  

dia dos nossos educandos. Novas formas de aprendizagem tecnológica usando as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), pois o mundo atual exige que os 

seres sejam capazes de viver em uma sociedade informatizada e de rápidas 

mudanças.  

  

  

  

  

  



  

2 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: CONCEITOS E  

DEFINIÇÕES  

  

 Pode-se definir Tecnologia de Informação e Comunicação (TICs), como um conjunto 

de recursos tecnológicos, utilizados de forma integrada, com um objetivo comum, 

formas de transmissão de informações, todas as tecnologias que interferem e mediam 

os processos de informação e comunicação. São tecnologias usadas para reunir, 

distribuir e compartilhar informações com o objetivo de facilitar a comunicação o que 

inclui o hardware de computadores, rede, telemóveis, bem como todo software 

necessário.  

Ao conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam 

ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em 

um determinado tipo de atividade, chamamos de “tecnologia" 

(KENSKI, VANI MOREIRA, 2009, p.24).  

  

Segundo o Dicionário Aurélio, Tecnologia é o conjunto de  

conhecimentos, especialmente de princípios científicos, que se aplicam a um 

determinado ramo de atividade. Elas podem servir como  elementos de aprendizagem, 

pois possibilita ao indivíduo ter acesso a milhares de informação, informações 

próximas/distantes, gerando saberes e conhecimentos científicos  

As tecnologias estão tão próximas e presentes que nem percebemos 

mais que não são coisas naturais. Tecnologias que resultaram, por 

exemplo, em lápis, cadernos, canetas, lousas, giz e muitos outros 

produtos, equipamentos e processos que foram planejados e 

construídos para que possamos ler, escrever, ensinar e aprender. 

(KENSKI, VANI MOREIRA, 2009, p.24).  

  

  Para Gebran, as TICs são definidas para designar o conjunto de recursos  dedicados 

ao armazenamento, processamento e comunicação da informação, bem como o modo 

que esses recursos estão organizados num sistema capaz de executar um conjunto 

de tarefas. (GEBRAN, MAURÍCIO PESSOA, 2009, p.11)  

Tudo aquilo que leva alguém a evoluir, a melhorar, enfim todo o  

processo de aperfeiçoamento, meio fundamental de acesso às informação, 

transformação da informação; podemos conceituar as TICs.  



O conceito de tecnologias engloba a totalidade de coisas que a 

engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar em todas as 

épocas, suas formas de uso, suas aplicações. (KENSKI, VANI 

MOREIRA, 2009, p.22)  

  

  As Tecnologias da Informação e Comunicação estão também no ambiente escolar, 

pois é um elemento muito importante no auxílio aos professores em suas práticas 

pedagógicas.   

  

3 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: PROCESSO DE  

INSERÇÃO NA PRÁTICA EDUCATIVA  

  

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) fazem parte da  

nossa vida de forma irreversível e devem ser inseridas na escola de maneira que 

possam contribuir para a melhoria do processo educacional.  

A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de 

fazer coisas novas não simplesmente repetir o que outras gerações já 

fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A 

segunda meta da educação é formar mentes que estejam em 

condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se propõe” 

(PIAGET, 1982, p.246).  

  

  A inserção das TICs no processo educacional tem gerado muitos problemas, mas 

também benefícios para quem as utiliza adequadamente.Para Ferreira (2012, p.01) a 

Tecnologia da Informação e Comunicação só “é útil quando traz benefícios à 

sociedade”.  

  As TICs apresentam benefícios para educandos e educadores, pois reduz a distância 

facilitando o desempenho dos professores e aprendizado dos alunos, auxiliando-os  

no processo de ensino aprendizagem, tornando o professor um mediador e não um 

detentor do conhecimento.  

O professor é o sujeito capaz de mediar o aprendizado e torná-lo mais  

atrativo, divertido e interessante para os alunos. Os recursos tecnológicos,bem mais 

do que aguçar a curiosidade do aluno em relação ao que está sendo ensinado, ajuda 



a prepará-lo para um mundo em que se espera que ele conheça, além dos conteúdos 

escolares, todos os recursos por meio dos quais esses conteúdos foram trabalhados.  

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) tornam as aulas  

mais interessantes para os alunos. Através da Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) os alunos acabam tendo maior interesse e trazendo conceitos 

para a prática.  

Hoje em dia, os alunos mostram cansaço face às aulas baseadas no  

quadro de giz e nas explicações de conteúdos didáticos pelo professor, pois em suas 

casas, a maioria dos estudantes se mantém conectados à internet, se comunicam pelo 

whatapp, Orkut, MsN, etc.   

  

4  AS TICs NA CONTEMPORANEIDADE  

      

As Tecnologias da Informação e Comunicação propagou-se na  

sociedade contemporânea que indivíduos de diferentes localidades podem adquirir 

informações com rapidez incalculável. São informações, experiências e opiniões 

sobre lugares, tempos e diferentes civilizações.   

As Tecnologias da Informação e Comunicação, além de veículo de 

informação, possibilitam novas formas de ordenação da experiência 

humana, com múltiplos reflexos, particularmente no meio educacional, 

gerando com isso novas formas de produzir e transmitir o 

conhecimento.(GEBRAN, 2009, p.14)  

  

  O avanço tecnológico a cada dia apresenta novos recursos e ferramentas mais 

atuais, tecnologias estas que permeam todas as ações e atividades cotidianas e 

alteram a cultura social, a maneira de se relacionar, de aprender e ensinar.  

A revolução digital e seu impacto na sociedade representam, o  mais  

importante fenômeno desde o século XXI.A comunicação sofreu uma transformação 

irreversível, tudo ficou mais rápido e fácil.  

A crescente complexidade da sociedade contemporânea faz com que 

a educação também se torne cada vez mais complexa e relevante, 

tanto do ponto de vista  individual como nas perspectivas social e 

econômica.Cresce a necessidade de democratização do acesso ao 



conhecimento em todos os níveis, bem como se incorporam novas 

competências profissionais, intelectuais e éticas ao trabalho 

docente.(RODRIGUES,CLEIDE APARECIDA FARIAS;SHMIDT, 

LEIDE MARA; 2010,p.75)  

  

A educação também sofreu o impacto dessas mudanças e não pode  

ficar privado a elas.As TICs precisam efetivamente ser incorporadas aos ambientes 

escolares e à formação dos professores para que o seu potencial educativo seja 

devidamente conhecido e explorado.  

  

5 O PAPEL DO PROFESSOR FRENTE AS TICs.  

  

  Assim como as Tecnologias de Informação e Comunicação passam por processo de 

inovação, as escolas também devem seguir esse progresso, tendo em vista o 

acompanhamento e superação dos conteúdos e técnicas proporcionadas por essas 

tecnologias para que se promovam processos construtivos de aprendizagem.  

A motivação para inovar está nas oportunidades pedagógicas que as  

tecnologias proporcionam.  

A escola insere-se cada vez mais na sociedade, ampliando horizontes, 

levando conhecimentos, criatividade e informação a lugares e pessoas 

cada vez mais distintas. Assim, sonhar e fazer parte deste modelo 

educacional que se apresenta nos dias de hoje, é colocar-se em 

movimentos de abertura para o novo, para as transformações e lutar 

diante das dificuldades. Isto envolve modificações nas relações, aluno-

professor-escola-família e sociedade, visto que estas devem atuar 

juntas, através da dialogicidade e interações comuns, sonhando e 

lutando por um mundo melhor a caminho da diversidade, do  respeito 

ás diferenças e de luta por uma educação de qualidade para todos. 

(LACERDA, 2012, p.01)  

    

  Segundo as autoras Rodrigues e Schimidt ( 2010,p.74) o professor e a escola tem 

um papel fundamental na sociedade do conhecimento que não pode ser cumprido por 

outras instâncias. A escola precisa ser repensada e que os professores necessitam 

buscar novos caminhos de formação e atuação.  

 Dessa forma vale lembrar que muitos professores não usam  



tecnologia cotidianamente na escola por vários fatores, como falta de conexão, de 

equipamentos, de treinamento e de motivação. Muitos não estão aprendendo porque 

têm dificuldades de utilizar e compreender essas novas tecnologias  até porque esse 

conjunto de aparatos muda muito frequentemente.  

É preciso que professores entendam que para se apropriar dessas  

novas formas de comunicação e aprendizado desenvolvidas pelas mudanças da 

sociedade, terão que dedicar tempo, comprometimento e concentração, uma paixão 

pelo novo, pela flexibilidade e pela adaptação contínua.  

Essa nova escola também exige um professor – um professor que 

saiba criar as condições cognitivas e afetivas necessárias para 

introduzir o estudante nos significados da cultura e da ciência, que 

ajuste seus procedimentos didáticos às novas realidades sociais, que 

esteja sempre pronto para aprender a aprender, que domine múltiplas 

linguagens, inclusive a informacional a dos meios de comunicação, 

que saiba articular o conteúdos de suas aulas com as mídias e 

multimídias, que  tenha condições de orientar o estudante em diversas 

atividades práticas e de pesquisa em laboratórios, na internet, nos 

ambientes virtuais de aprendizagem, conduzindo o processo de 

ensino/aprendizagem por meio de múltiplas mediações cognitivas e 

interacionais. .(RODRIGUES,CLEIDE APARECIDA FARIAS;SHMIDT, 

LEIDE MARA; 2010,p.74)  

  É um desafio aos professores não só a dominar essas novas ferramentas (TICs), 

mas também cursos de formação de professores a incluir, em seus currículos, 

disciplinas e atividades que possibilitem o domínio das novas tecnologias, tornando-

as verdadeiras aliadas do professor e da escola.  

  Como agente de transformação e formador de opinião, o professor tem o dever de 

oferecer para seus alunos, conhecimentos e interações com  as TICs, mesmo que a 

escola não ofereça subsídios para a inserção dessas tecnologias, tendo em vista que 

fazem parte do quotidiano de muitos de nossos educandos. Segundo Haetinger  o 

professor  que  “se continuar não interagindo o ensino com a vida prática dos alunos 

está correndo o risco de ficar falando sozinho, na sala de aula ou no universo virtual”.  

        

  

  

  



  

6 AS TICs NA SALA DE AULA: DESAFIOS E NECESSIDADE.  

  

O uso das TICS no cotidiano escolar  ajuda o aluno a desafiar regras,  

descobrir novas formas de se comunicar e interagir, tornando-os inovadores, 

desenvolve o pensamento crítico, ser criativo. A troca de experiências é constante.  

O ritmo acelerado das inovações tecnológicas exige uma educação 

capaz de estimular nos alunos o interesse pela aprendizagem, e que 

esse interesse diante de novos conhecimentos e técnicas seja mantido 

ao longo de sua vida profissional, que certamente estará cada vez 

mais sujeita ao impacto de novas tecnologias.(GEBRAN, 2009, p.17)  

As Tecnologias de Informação e Comunicação, quando bem utilizadas  

pelos educadores e educandos como recursos dinâmicos de educação, permitem 

intensificar a melhoria das práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula e fora 

dela.  

As TICs não devem ser usadas como máquinas para ensinar ou 

aprender, mas como ferramentas pedagógicas para criar um ambiente 

interativo que proporcione ao aluno, diante de uma situação-problema, 

investigar, levantar hipóteses, testá-las e refinar suas idéias iniciais, 

construindo assim seu próprio conhecimento.(MACEDO, 2012, p.10)  

A inserção das TICS no ambiente educacional, depende primeiramente  

da formação do professor em uma perspectiva que procure desenvolver uma proposta 

que permita transformar o processo de ensino em algo dinâmico e desafiador com o 

suporte das tecnologias. Podem auxiliar o professor a elaborar aulas ricas em 

recursos, que antecipam os alunos por múltiplos canais sensoriais, bem como na 

construção do conhecimento pelo educando respeitando estilos e ritmos de 

aprendizagem diferenciados.  

Kampff (2006) complementa ainda,  

  
- Livros didáticos permitem garantir a todos o acesso a um 

conjunto mínimo de informações;  
- Assinatura de jornais e revistas oferecem notícias atualizadas; - 

um vasto acervo na biblioteca, potencialmente, amplia e aprofunda a 

pesquisa;  
- Recursos audiovisuais aproximam os alunos de realidades 

distantes;  
- Computadores oferecem uma infinidade de possibilidades de 

acesso à informação, à comunicação, à simulação... (Kampff, 2006, 

p.11-12).  



  

Kampff (2006) destaca ainda:  

  
As transformações necessárias para qualificar a educação são 

complexas, abrangendo a reestruturação dos currículos, a formação 

adequada de professores e a inserção das diversas tecnologias de 

informação e comunicação – desde bons  materiais impressos, 

televisão e vídeo até computadores conectados à internet. (KAMPFF, 

2006, p 12)  

  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) destaca bem que,  

  
Um ensino de qualidade, que busca formar cidadãos capazes de 

interferir criticamente na realidade para transformá-la, deve também 

contemplar o desenvolvimento de capacidades que possibilitem 

adaptações às complexas condições e alternativas de trabalho hoje e 

a lidar com a rapidez na produção e na circulação de novos 

conhecimentos e informações, que tem sido avassaladores e 

crescentes. A formação escolar deve possibilitar aos alunos condições 

para desenvolver competência... (PCN 1998, p.47)  

  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998 p. 55) destaca também  

que,  

  
O professor deve ter propostas claras sobre o que, quando e como 

ensinar e avaliar, a fim de possibilitar o planejamento de atividades de 

ensino para a aprendizagem de maneira adequada e coerente com 

seus objetivos. È a partir dessas determinações que o professor 

elabora a programação diária de sala de aula e organiza sua 

intervenção de maneira a propor situações de aprendizagem... (PCN 

1998, p.55)  

  

  Visando o desenvolvimento da aprendizagem de cada aluno, os recursos 

tecnológicos devem ser integrados  de forma responsável e de acordo com o conteúdo 

abordado.  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
7  METODOLOGIA  

Este estudo foi realizado com uma pesquisa do tipo exploratória e  

inclui uma metodologia com análise qualitativa com aspectos quantitativos, pois 

segundo Günther (2006) são abordagens que podem complementar-se em pesquisas 

das ciências humanas:  

Enquanto participante de processo de construção de conhecimento, 

idealmente o pesquisador não deveria escolher entre um método ou 

outro, mas utilizar as várias abordagens qualitativas e quantitativas 

que se adéquam à sua questão de pesquisa. Do ponto de vista prático 

existem razões de ordens diversas, que podem induzir um 

pesquisador a escolher uma abordagem ou outra (GÜNTHER, 2006, 

p.207).  

Dentre os tipos de pesquisa, optamos pela:  

  
[...] Pesquisa qualitativa que tem o ambiente natural como sua fonte 

direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento (...) A 

pesquisa qualitativa supõe o contato do pesquisador com o ambiente 

e a situação que está sendo investigada, via de regra através do 

trabalho intensivo de campo (...) Os focos de observação nas 

abordagens qualitativa de pesquisa são determinada basicamente 

pelos propósitos específicos do estudo, que por sua vez derivam de 

um quadro teórico geral, traçado pelo pesquisador. Com esses 

propósitos em mente, o observador inicia a coleta de dados buscando 

sempre manter uma perspectiva de totalidade, sem se desviar 

demasiado de seus focos de interesse. Para isso, é particularmente 

útil que ele oriente a sua observação em torno de alguns aspectos, de 

modo que ele nem termine com um amontoado de informações 

irrelevantes nem deixe de obter certos dados que vão possibilitar uma 

análise mais completa do problema. (LUDKE & ANDRÉ, 1986, 

p.11,30).  

  

Para essa pesquisa foi realizada uma investigação em um  Colégio,  

situado no centro da cidade de Jaguariaíva. Foi entregue questionários para os 

professores da escola responderem para verificar o conhecimento acerca do uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nos processos educacionais.  

- Verificar se há distorções ou uso inadequado das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) na educação.  

Para o presente estudo foi utilizada uma pesquisa bibliográfica, que  

segundo Gil conceitua como:   



Pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos” acerca de 

autores colaboradores ao entendimento da aprendizagem e suas 

dificuldades na aquisição. (GIL, 1999, p. 48)  

  

  Partindo disso, buscou-se a leitura e aprimoramento da revisão bibliográfica.  

   

8 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

   Para esta pesquisa foi usado questionário com questões abertas e fechadas, 

referentes aos dados pessoais, sobre recursos utilizados em sala de aula, e sobre 

adequação dos conteúdos e metodologias,objetivos, disponibilidade de recursos pela 

escola, domínio do professor em manuseá-los;  aplicados para professores de um 

Colégio pertencente a rede Estadual de Ensino, situado no Centro da cidade de 

Jaguariaíva, com clientela de alunos oriundos de diversos bairros; e análise após 

coleta de dados.  

E em relação ao questionário, pode aplicá-lo através do contato direto  

para ser respondido, explicado e abordado os objetivos da pesquisa, esclarecendo 

dúvidas com relação a certas questões. Para Moreira e Caleffe (2008, p.95) , o 

questionário tem sido uma das maneiras mais populares para coletar dados. Segundo 

os mesmos autores, há quatro vantagens para o uso do questionário em pesquisas: - 

uso eficiente do tempo.  

- anonimato para o respondente.  

- Possibilidade de uma alta taxa de retorno.  

- Perguntas padronizadas.  

  

Após coleta de dados será efetuada a análise dos resultados para  

verificar as respostas das professoras em relação ao tema uso da tecnologia em sala 

de aula.  

  

  



  

9 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

  

Antes de falar sobre a análise dos resultados, quero salientar que  

todos os envolvidos nessa pesquisa receberam a folha contendo os questionários em 

mãos e foram avisados pessoalmente sobre a possível data de devolução. Sendo, a 

data prevista três semanas depois. A data foi cumprida conforme o combinado. 

Embora, algumas pessoas não devolveram as folhas contendo as questões e as 

respostas. Contudo, isso não atrapalhou os resultados da pesquisa.  

  

  

9.1 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS REALIZADO COM OS PROFESSORES  

  

  Às questões formuladas aos professores, foi entregue à Vinte e Cinco professores 

da Rede Estadual de Ensino do Município de Jaguariaíva, cujo objetivo, coletar dados 

que favoreça o conhecimento da realidade, no que se refere escola / tecnologia / 

prática pedagógica / dificuldades / uso / freqüência de uso, etc  

  

1. Você utiliza o computador no seu cotidiano escolar?  

Dos Vinte professores que responderam, dezoito responderam sempre, e dois 

responderam às vezes. Entre os recursos mais utilizados,Vinte responderam  Editor 

de texto; Doze também marcaram Redes sociais; Oito marcaram Software de edição 

de imagens; Onze marcaram Software educacional; Dez também marcaram Software 

de apresentação; Doze marcaram Software de navegação na Internet; Seis marcaram 

Planilha de cálculo; Onze marcaram Email e Cinco registraram Outros, o qual apenas 

dois especificou sendo Plataformas de programação e sites educativos.  

2. Quais recursos tecnológicos você pode usar em sua sala de aula?   

De acordo com as respostas, dez professores responderam Televisão, quinze também 

utilizam datashow, oito utilizam calculadora, e dois responderam outros, ex: celular.  

3. Quais recursos computacionais poderiam ser utilizados para trabalhar os 

conteúdos com seus alunos?   



 As sugestões foram de nove professores para  Editor de texto, doze professores 

optaram por Software de apresentação, nove registraram Software de edição de 

imagens, dez registraram Software educacional, cinco registraram Planilha de cálculo, 

onze optaram por Software de navegação na Internet e dois registraram outros mais 

não especificaram quais seriam.  

24. Quais fatores contribuem para o pouco uso do computador pelos 

professores?   

As respostas foram bem diversificadas, treze registraram Turmas grandes, quatro 

registraram necessidade do cumprimento do planejamento, quatro optou pela 

alternativa Alunos indisciplinados, catorze professores disseram sobre as  Condições 

ruins do laboratório ou não existência dos mesmos, treze disseram  Falta de suporte 

técnico, e dois professores registraram a Falta de incentivo da coordenação da escola, 

e apenas um registrou a  Insegurança pela falta de prática.   

Nenhum professor quis manifestar-se com outra opção no que se refere aos fatores 

contribuem para o pouco uso do computador pelos professores  , concordando apenas 

com as questões propostas no questionário.  

  Através desta pesquisa foi possível perceber que há relação entre a inserção das 

TICs e a prática pedagógica no Colégio do Município de Jaguariaíva, os professores 

utilizam os recursos tecnológicos no seu cotidiano escolar; conforme nos lembra 

Gebran (2009,p.14) , as Tecnologias da Informação e Comunicação, além de veículo 

de informação, possibilitam novas formas de ordenação da experiência humana, com 

múltiplos reflexos, particularmente no meio educacional, gerando com isso novas 

formas de produzir e transmitir o conhecimento  

Este resultado obtido com vinte  professores da rede estadual de  

ensino do Município de Jaguariaíva nos possibilita uma visão da realidade das escolas 

do município e, do trabalho realizado dentro de sala de aula com o uso dos recursos 

tecnológicos. O que nos favorece a entender melhor a realidade, as dificuldades e 

necessidades dos professores e das escolas desse município. Através deste 

questionário, observa-se que o mesmo serviu para que o próprio professor pudesse 

refletir criticamente a respeito da sua própria prática e do papel desempenhado por 



ele dentro da sala de aula,e que é necessário incorporar a tecnologia no contexto 

escolar o quanto antes.  

   

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Ao finalizar o presente trabalho,  vale destacar que as tecnologias estão 

presentes nas mais diversas esferas da vida social, e que de fato, está em alta. 

Durante a pesquisa e leituras realizadas, foi possível perceber que estamos vivendo 

uma nova era, a da “tecnologia”, a qual nos leva a crer que sem ela é impossível 

viver.  De alguma forma ou de outra, a propensão é que mais cedo ou mais tarde, as 

pessoas se apropriem dos recursos tecnológicos. Cabe as escolas e aos professores 

assumirem a responsabilidade em preparar os alunos da forma correta do uso dos 

recursos tecnológicos, favorecendo a aprendizagem. Segundo as autoras Rodrigues 

e Schimidt (; 2010,p.74) o professor e a escola tem um papel fundamental na 

sociedade do conhecimento que não pode ser cumprido por outras instâncias.  

É um desafio aos professores, esta nova realidade do mundo da educação 

tecnológica. Mas o que constatamos através desta pesquisa, é que o poder público 

precisa investir mais para que as escolas possam ser equipadas de forma condizente 

com a realidade. Observa-se que a maioria dos professores da rede estadual de 

ensino, estão preparados, para trabalhar com os recursos tecnológicos, mas devido 

a  falta dos recursos necessários ou as péssimas condições dos laboratórios, a falta 

de suporte técnico,  cursos fornecidos para professores com inovações 

metodológicas e momentos de reflexões, fazem com que os mesmos sintam-se  

impedimentos de usar novas formas de ensinar e melhorar a qualidade do ensino.   

Podemos considerar que  os objetivos para este trabalho, foram atingidos, pois 

nesta escola conseguimos, apresentar as vantagens em utilizar com 

responsabilidade, às tecnologias na prática pedagógica. Ao mesmo tempo, que 

conseguimos promover um início de discussão sobre as necessidades dos dias 

atuais, em estar incorporando e integrando todos os recursos possíveis nas práticas 

pedagógicas.   
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 ANEXOS  

QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES  

  

Caro professor: Estou pesquisando a aplicação e a freqüência do uso de 

recursos tecnológicos, computador e Internet, no processo de ensino 

aprendizagem com seus alunos. Agradeço a sua colaboração preenchendo esse 

formulário.  

1 -Nome:____________________________________________________________  

2 - Município(s) de atuação profissional:  ___________________________________  

3 - Tempo de Magistério (em anos): ______________________________________  

4. Nível de ensino que atua: ( ) Fundamental ( ) Médio ( ) Técnico   

5. Formação (curso de licenciatura concluído ou em curso): ____________________  

6. Pós-graduação : ( ) Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado Área de 

Concentração  

7. Você utiliza o computador no seu dia a dia em casa? ( ) sempre ( ) às vezes ( ) 

nunca  

8. Se respondeu sim na questão 7 assinale os recursos que mais utiliza em casa.  

 ( ) Editor de texto ( ) Redes sociais ( ) Software de edição de imagens ( ) Software 

educacional ( ) Software de apresentação ( ) Software de navegação na Internet ( ) 

Planilha de cálculo ( ) Email ( ) Outros.  

 Quais? __________________________________________  

  

09. Utiliza o computador para estudo? ( ) sempre ( ) às vezes ( ) nunca  

10. Você possui conhecimentos suficientes para utilizar o computador, dentro e fora 

da escola? ( ) sim ( ) não  

11. Você pesquisa na Internet para preparar aulas e materiais? ( ) sim ( ) não  

12. Você considera que seu domínio no uso de computadores seja: ( ) Ruim ( ) Regular 

( ) Bom ( ) Muito Bom ( ) Excelente   

13. Você usa computador em suas aulas? ( ) sim ( ) não   

14. Se respondeu sim na questão 13, assinale os recursos que mais utiliza nas suas 

aulas. ( ) Softwares Educacionais ( ) Internet ( ) Outros.   



Quais? ______________________________  

15. Você utiliza o computador para preparar suas aulas? ( ) sim ( ) não   

16. Se respondeu sim na questão 15, assinale os recursos que mais utiliza.  

 ( ) Editor de texto ( ) Software de apresentação ( ) Software de edição de imagens   ( 

) Software educacional ( ) Planilha de cálculo ( ) Software de navegação na Internet ( 

) Outros. Quais?   

17 Você utiliza algum software educacional nas suas aulas?  

 ( ) sim ( ) não ( ) Qual (is)?  

18. Você têm algum suporte na(s) instituição(s) para utilizar o computador?  

 ( ) sim ( ) não   

19. Que tipo de material didático você prepara usando o computador?  

 ( ) Folha de exercícios ( ) Avaliações ( ) outros. Quais?  

20. Quais recursos tecnológicos você pode usar em sua sala de aula?  

 ( ) Televisão  ( ) Datashow ( ) Calculadoras ( ) Outros. Quais?  

21. Quais recursos computacionais poderiam ser utilizados para trabalhar os 

conteúdos com seus alunos?  

 ( ) Editor de texto  ( ) Software de apresentação ( ) Software de edição de imagens ( 

) Software educacional ( ) Planilha de cálculo ( ) Software de navegação na Internet ( 

) Outros. Quais?   

22. Assinale as opções que lhe ajudariam na utilização do computador em sala de 

aula.   

( ) Cursos fornecidos para professores ( ) Laboratórios de Informática em 

funcionamento na instituição ( ) Suporte técnico nos laboratórios ( ) Tempo para 

preparar as aulas ( ) Outros. Quais?  

23 Quais vantagens você vê no uso pedagógico dos recursos computacionais para 

suas aulas?   

( ) construção do conhecimento mais rápida ( ) motivação ( ) Outros. Quais?  

  

24. Quais fatores contribuem para o pouco uso do computador pelos professores?  

 ( ) Turmas grandes ( ) Necessidade do cumprimento do planejamento ( ) Alunos 

indisciplinados ( ) Condições ruins do laboratório ou não existência dos mesmos ( ) 

Falta de suporte técnico ( ) Falta de incentivo da coordenação da escola ( )  

Insegurança  pela  falta  de  prática.  (  )  Outros.  

Quais?____________________________________________________  


