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RESUMO 
 

A constante evolução tecnológica provoca transformações em todos os setores 
da sociedade, inclusive no setor educacional. Nesse sentido, este estudo teve 
por objetivo investigar as concepções de professores de escolas públicas de 
uma cidade do sul de Minas Gerais sobre o uso das Tecnologias Digitais da 
Informação e Comunicação (TDIC) nas suas práticas pedagógicas no Ensino 
Fundamental I. Com base em Alonso et al. (2014), Alda (2012) e Garcia (2011) 
que tratam da inserção das TDIC nas práticas pedagógicas e Gatti (2003) e 
Ponte (1992) para quem os professores possuem concepções que são 
determinadas pela influência cultural e social, esta investigação, de natureza 
qualitativa e caráter exploratório, contou com uma pesquisa de campo com a 
realização de minicursos com uso de ferramentas tecnológicas digitais nos 
laboratórios de informática e aplicação de questionários. As análises dos dados 
coletados mostram os desafios enfrentados pelas professoras pesquisadas, 
desde os cursos de formação inicial que não abordaram o uso das TDIC, a 
ausência de cursos preparatórios para tal uso e a estrutura tecnológica 
oferecida pela escola. No entanto, as participantes consideraram que as TDIC 
auxiliam no planejamento e desenvolvimento de suas aulas e elencaram 
diversos benefícios que o uso das TDIC pode promover na prática pedagógica, 
quais sejam: desenvolver as capacidades e habilidades dos discentes por meio 
da pesquisa; ampliar o campo de aquisição de novos conhecimentos; tornar a 
aprendizagem mais natural, atrativa e prazerosa; atuar com esses instrumentos 
motivadores; desenvolver o interesse dos alunos; propiciar maior 
aproveitamento dos estudos e auxiliar na superação das dificuldades de 
aprendizagem. Mostraram preocupação com a formação de seus alunos e têm 
ciência que seus alunos estão envolvidos em um mundo tecnológico com 
conhecimento prático de como operar essas ferramentas, entretanto, não se 
sentem preparadas para atendê-los e reconhecem a necessidade de formação 
continuada para que possam utilizar as TDIC em suas práticas pedagógicas.  
 
Palavras-chave: Ensino Fundamental I. Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação. Formação Continuada de Professores. Prática Pedagógica.



 
 

ALVES, Fábio Junior. The elementary school teachers and their views on 
the use of digital technologies in their teaching practices. 2016. 
Dissertação de Mestrado - Mestrado em Educação, Universidade do Vale do 
Sapucaí, Pouso Alegre, 2016. 
 

 
ABSTRACT 
 
The constant technological evolution causes changes in all society sectors, 
even in the education. Thus, this study aimed to investigate the views of public 
school teachers from a town in southern Minas Gerais, on the Digital 
Information and Communication Technologies (TDIC) usage in their teaching 
practices in elementary education. Based on Alonso et al. (2014), Alda (2012) 
and Garcia (2011) about dealing with the insertion of TDIC in pedagogical 
practices and Gatti (2003) and Bridge (1992) for whom the teachers have 
conceptions that are determined by the cultural and social influence, this 
qualitative and exploratory research, counted on a field research with the 
accomplishment of mini courses with the use of digital technology tools in 
computer labs and questionnaires. The collected data analyzes show the 
challenges faced by the surveyed teachers from the Initial training courses 
which did not approach the use of TDIC, to the absence of preparatory courses 
for such use and the technological facilities offered by the school. However, the 
participants considered that TDIC assists in their classes planning and 
development and they mentioned many benefits the use of TDIC can promote 
in the pedagogical practice, as following: developing the students skills and 
abilities through research; expanding the new knowledge acquisition field; 
making learning more natural, attractive and enjoyable; working with these 
motivators instruments; developing students' interest; promoting greater use of 
studies and assisting in overcoming learning difficulties. They showed 
concerned about their student’s formation and they are aware that their 
students are engaged in a technological world with practical knowledge of how 
to operate these tools, however, they do not feel ready to assist them and 
recognize the need for continuing education so they can use the TDIC in their 
teaching practices. 

 
Keywords: Elementary School. Digital Information and Communication 
Technologies. Continuing teacher training. Teaching Practice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade passa por um momento de ampliação das possibilidades de 

comunicação e de informação devido aos avanços e disseminação das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) que, por intermédio 

dos recursos tecnológicos como: o telefone, o computador e a televisão, dentre 

outros, alteram a forma de viver e de aprender dos indivíduos. Em função da 

evolução trazida por essas tecnologias para a sociedade contemporânea, hoje 

as pessoas utilizam diretamente ou indiretamente diferentes ferramentas 

tecnológicas, seja no trabalho, em casa, na escola, no comércio, dentre outros 

locais.  

O computador e a internet têm sido considerados os principais recursos 

utilizados, pois como afirma Neitzel (2007), “a informática superou os outros 

meios de comunicação, principalmente pela velocidade em que as coisas se 

realizam”. Dentre os vários setores que as TDIC estão presentes, pode-se citar 

a educação, que segundo dados da pesquisa publicada na revista TIC 

Educação (2014), no ano de 2013, 82% dos alunos entrevistados disseram que 

navegavam na internet ao menos uma vez por semana para realizar trabalhos 

acadêmicos. 

Na educação, observa-se que os avanços tecnológicos possibilitaram 

uma ampliação dos espaços de aprendizagem e modificaram a maneira de 

ensinar e aprender e as mudanças que aconteceram a partir do século XX, 

atualmente propiciam um mundo conectado. Moraes, Santos e Oliveira (2014) 

descrevem que a inserção das TDIC na educação cria uma nova forma de 

transmissão do conhecimento, pois são ferramentas que auxiliam na 

comunicação entre os atores em um ambiente colaborativo no qual a interação 

e o compartilhamento das informações promovem uma aprendizagem em que 

o conhecimento é construído de forma coletiva. 

Segundo Torres e Berbet (2011), a partir das mudanças trazidas pela 

tecnologia no meio acadêmico, o aluno do século XXI deve ser incentivado a 

agir de maneira criativa, autônoma, sendo capaz de produzir seu próprio 

conhecimento. A formação do perfil desse novo aluno já era prevista por 

Valente (1999), para quem o aluno deve “aprender a aprender”, “saber pensar”, 
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“saber tomar decisões”. Nesse contexto, as TDIC podem constituir-se em 

dispositivos que impulsionem o processo de ensino e de aprendizagem 

incentivando os alunos a se tornarem autônomos, críticos e reflexivos.  

Outro ponto a se tocar é que as TDIC são uma realidade percebida e 

utilizada na vida dos alunos, dentro e fora do ambiente escolar. São recursos e 

ferramentas possíveis de serem utilizados em aula como, por exemplo: tablets, 

smartphones, celulares, quadros interativos, ambientes virtuais de 

aprendizagem, fóruns, chats, redes sociais, e-mails, dentre outros. No entanto, 

Sousa, Moita e Carvalho (2011) afirmam que os alunos não encontram no 

espaço escolar um ambiente colaborativo, de troca e construção dos saberes. 

Referem-se ao distanciamento entre a cultura escolar e a cultura vivenciada 

por eles, o que provoca conflitos entre o que almejam e o que tem à disposição 

em sala de aula.  

Essa Informação pode ser comprovada de acordo com a pesquisa 

intitulada “O que pensam os jovens de baixa renda sobre a escola” feita pelo 

Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), em 2012, que envolveu 

jovens de 15 a 19 anos que cursaram o Ensino Médio, os quais apontaram que 

essas tecnologias não são ainda utilizadas durante as aulas. Os jovens 

relataram o que os incomodava na escola em que estudavam: a proibição do 

uso de celulares; as dificuldades encontradas para o acesso à internet no 

ambiente escolar; a ausência da utilização em sala de aula dos novos recursos 

tecnológicos, além da não familiaridade dos professores com o uso dessas 

tecnologias.  

Nessa conjuntura, a escola não pode deixar de fazer parte dessas novas 

mudanças trazidas pela tecnologia, sendo fundamental incluir nas práticas 

educacionais o uso das TDIC, possibilitando a promoção de uma formação 

crítica dos alunos por meio do uso consciente e criativo dessas ferramentas 

(LAPA; BELLONI, 2012). Para que os recursos tecnológicos venham a ser 

inseridos na educação, Valente (1993, p.13) defende que: 

[...] são necessários quatro ingredientes básicos: o computador, o 
software educativo, o professor qualificado e o aluno, sendo que 
nenhum é superior ao outro. O autor descreve ainda que, o 
computador não é mais o instrumento que ensina o aprendiz, mas a 
ferramenta com a qual o aluno desenvolve algo e, portanto, o 
aprendizado ocorre pelo fato de se executar uma tarefa por 
intermédio do computador.  
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É importante ressaltar que as TDIC por si só não são capazes de alterar 

o modo de ensinar e aprender, haja vista que as tecnologias não são as 

detentoras da fonte de inovação e do saber e podem, dependendo de como 

serão utilizadas, tanto servir para manter um sistema de ensino obsoleto 

quanto serem um instrumento de apoio pedagógico para a transformação do 

ensino (MARINHO; LOBATO, 2008). Isso implica que a necessidade criada 

pela utilização das TDIC, com relação aos educadores e as escolas, é saber 

como aplicar todo o potencial existente, no sistema educacional, especialmente 

nos componentes pedagógicos e no processo de ensino e aprendizagem 

(BARBOSA; MOURA; BARBOSA, 2004). 

Baseado nesse cenário, o grande desafio da escola é promover 

reflexões de como fazer uso das TDIC em prol de um ensino mais eficiente, em 

que essas ferramentas auxiliem os alunos na obtenção de uma melhor 

aprendizagem. Sendo assim, é necessário que haja, por parte dos professores, 

um rompimento dos paradigmas de uma escola tradicional, inserindo novos 

hábitos e rotinas nas suas práticas educativas que envolvam o uso das TDIC, 

as quais podem proporcionar a mediação entre professor, aluno e 

conhecimento (MARCOLLA, 2012).  

Essas práticas estão inteiramente dependentes de escolhas conscientes 

realizadas pelos docentes sobre quais recursos tecnológicos que poderão 

utilizar em suas aulas e que agreguem oportunidades de aprendizagem aos 

alunos no contexto escolar. Moran (2007) completa dizendo que cabe aos 

professores integrarem o uso das TDIC em suas atividades em sala de aula e 

ao currículo escolar, de modo que consigam enriquecer a transmissão do 

conhecimento para seus alunos, tornando-se assim articuladores dessas novas 

formas de ensinar e aprender.  

Nessa perspectiva, uma reflexão sobre a maneira que os saberes dos 

professores são construídos e transmitidos para os alunos pode auxiliar 

(FERREIRA; SOUZA, 2010). Para Alda (2012), a forma como o conhecimento 

era transmitido ocorria de modo vertical, os conteúdos eram comunicados do 

professor para o aluno de forma linear e o professor era o único detentor do 

conhecimento e o aluno o receptor, não havia grandes reflexões acerca do que 

era aprendido. De acordo com Sousa, Moita e Carvalho, (2011), para que se 

possa ter uma educação como fonte transformadora, é necessário que o 
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professor deixe de ser o único ativo e se coloque como mediador nesse 

processo. 

A proposta de inserção das TDIC no espaço educacional pode fazer com 

que a educação deixe de ser centrada no professor para centrar-se no aluno e 

que o conhecimento não seja apenas transferido, mas que ocorra a criação de 

possibilidades para a sua produção, visto que essas tecnologias com seus 

inúmeros recursos possibilitarão a atuação do professor como um auxiliar do 

aluno nesse processo de construção do conhecimento (ALDA, 2012).  

Faz-se necessário, assim, a formação contínua do professor, no uso das 

TDIC em sala de aula, fazendo com que se torne agente construtor de uma 

nova forma de aprendizado. É necessário que “superem barreiras 

administrativas e pedagógicas, para que consigam promover a transição de um 

sistema fragmentado de ensino para uma abordagem integradora” (VALENTE, 

2003, p.3). A importância dessa constante atualização por parte do professor 

permitir-lhe-á acompanhar as transformações causadas pela introdução das 

TDIC (POZO, 2002). Porém, utilizar as TDIC no ensino e na produção de 

conhecimento em sala de aula não é tarefa fácil, pois ainda existe: 

[...] a resistência de alguns professores em abster-se do uso desses 
recursos tecnológicos. Eles se sentem aquém das novidades no 
mercado da educação e se recusam a utilizar a tecnologia como fonte 
para a formação do conhecimento, seja por não se sentirem 
motivados em busca do conhecimento, ou porque resistem em aceitar 
a rapidez da informação e as consequências dessas transformações 
(SOUZA; SOUZA, 2010, p. 129). 

 
Esse despreparo dos docentes para o uso das TDIC tem suas 

consequências, pois a inserção das TDIC na educação sem o devido preparo 

dos docentes promove um choque cultural e uma resistência por parte dos 

mesmos na aplicação destas tecnologias (FREITAS; LIMA, 2010). No entanto, 

mudar esse cenário não é tarefa fácil, são muitos os desafios a serem 

enfrentados pelos atores do processo educacional. Lima e Almeida (2010) 

afirmam que não basta apenas ter acesso às TDIC, é preciso saber utilizá-las 

eficazmente, o que implica em um planejamento antecipado, ou seja:  

[...] não é suficiente que o educador conheça as ferramentas 
tecnológicas, é necessário, conhecer sua dinâmica, saber integrá-las 
ao currículo, debater sua utilização, planejar a metodologia para 
colocar as atividades em prática e promover a articulação entre os 
mediadores pedagógicos que irão utilizá-las (SCHENATZ; BORGES, 
2013, p. 2). 
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É necessário que os professores enfrentem esse desafio de inserir as 

TDIC no meio escolar e acadêmico, de modo a preparar seus alunos para além 

de saber pesquisar e pensar, saber resolver os problemas e as mudanças que 

acontecem ao seu redor (RAMOS, 2012).  

A integração das TDIC nas atividades escolares tem sido objeto tratado 

na atualidade por vários pesquisadores no Brasil. Seabra (2010) buscou 

apresentar estratégias de ensino que se utilizam das tecnologias para 

transformar as práticas pedagógicas na convivência escolar. Os recursos 

tecnológicos apresentados nesse trabalho mostram como é possível o 

professor elaborar estratégias que deem significado às suas aulas, ou seja, por 

meio da utilização dos recursos tecnológicos os professores e alunos buscam 

soluções originais para representar os conhecimentos que estão construindo, 

de modo interativo, cooperativo e cada vez mais útil. Como resultados dessa 

pesquisa, a autora observou como essas tecnologias podem ser utilizadas de 

diversas maneiras, a fim de propiciar mais criatividade e inovação às 

estratégias didáticas. 

O estudo de Juliani et al. (2012) objetivou responder à seguinte questão 

“como explorar o Facebook como suporte as atividades educativas em uma 

instituição de ensino superior.” Para tanto os autores buscaram na literatura 

existente as possibilidades de ampliar o espaço físico das salas de aulas 

utilizando as das redes sociais, especificamente do Facebook. Identificaram 

formas de como utilizar essa rede social no Instituto Federal de Santa Catarina 

(IFSC). Essa ferramenta foi utilizada na disciplina Informática Básica, com 

vistas a facilitar a aprendizagem dos alunos. Como produto desse estudo, 

elaboraram um guia para a utilização do Facebook em Instituições de Ensino, 

na intenção de contribuir para a redução das barreiras de comunicação entre 

os alunos e professores. 

  A investigação de Ferreira, Corrêa e Torres (2012) intentou analisar a 

concepção dos estudantes do curso de Formação Pedagógica do Professor 

Universitário da Pontifícia Universidade Católica do Paraná sobre a utilização 

da rede social Facebook como ambiente virtual de aprendizagem e identificar o 

seu potencial pedagógico, investigando as potencialidades e possibilidades do 

Facebook dentro e fora da sala de aula. Esse estudo contou com a observação 

participante do professor da disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica e 
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com a participação de vinte e cinco alunos, que utilizaram essa rede social em 

atividades que lhes foram propostas pelos pesquisadores. Para a coleta de 

dados foi utilizado um questionário com três perguntas referentes às opiniões 

dos alunos em relação ao uso do Facebook como ferramenta pedagógica. Com 

esse estudo, afirmaram que essa rede social pode ser utilizada como um 

ambiente virtual de aprendizagem formal, visto que agrega diversos tipos de 

mídias em um único ambiente, possibilitando e oportunizando a aprendizagem 

colaborativa, a interatividade e as diversas possibilidades pedagógicas que 

levam os alunos ao aprendizado. 

O trabalho de Silva, Alves e Oliveira (2012) buscou apresentar algumas 

propostas de interação entre o ensino de Geografia e a tecnologia. Os 

pesquisadores trabalharam como mediadores na relação entre conhecimento-

internet-aluno. Com o uso da internet foi possível trabalhar com diversos 

conteúdos da disciplina de Geografia, para além do espaço físico da sala de 

aula. Como oferta de possibilidades para se trabalhar tais conteúdos, os 

pesquisadores, sugeriram o uso das ferramentas Google Earth e o Google 

Maps, alguns jogos, blogs, atlas digitais, além de alguns sites de pesquisa. A 

pesquisa teve como participantes alunos das quatorze turmas de ensino 

fundamental e médio de escolas públicas e privadas. Como conclusão desse 

trabalho, os pesquisadores relataram que os alunos apresentaram um maior 

interesse pelos conteúdos e aulas de geografia, expandindo o aprendizado 

para além da sala de aula. 

A pesquisa de Moraes, Santos e Oliveira (2014) teve por objetivo avaliar 

o uso da ferramenta Google Drive, como provedor de novas experiências 

pedagógicas capazes de promover a aprendizagem colaborativa na educação 

superior. Para a coleta de dados foi aplicado um questionário relativo à 

colaboração dessa ferramenta com a aprendizagem, às experiências que 

possibilitam e à percepção das potencialidades do Google Drive para uma 

aprendizagem colaborativa. Essa pesquisa contou com a participação de 40 

discentes e uma docente do curso de Pedagogia de uma instituição pública.  

Como resultados apresentaram que, o uso dessa ferramenta possibilita aos 

discentes vivenciarem diferentes experiências e proporciona uma 

aprendizagem colaborativa e significativa na educação superior. 
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Já Oliveira et al. (2014) tiveram como finalidade apresentar resultados 

de uma experiência de utilização do aplicativo Whatsapp na realização de um 

curso de formação à distância. Esse curso foi ministrado para professores e 

tutores da Unidade de Educação a Distância da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB Virtual). A coleta de dados foi realizada pelos pesquisadores, 

tomando por base as discussões levantadas pelos mediadores no decorrer do 

curso que durou cinco semanas. Para cada semana, foi criado um grupo de 

participantes da pesquisa no Whatsapp para que os assuntos fossem 

discutidos e delimitados. Além dos grupos para discussões sobre os assuntos 

abordados nesse curso, outros dois grupos foram criados no Whatsapp: o 

primeiro com a finalidade de solucionar as dúvidas de ordem técnica e sobre o 

curso de modo geral e o segundo com o intuito de compartilhar qualquer tipo 

de conteúdo desde que esteja relacionado ao curso ou não. Na última, semana 

foi realizada a aplicação de um questionário em que os participantes puderam, 

por meio das respostas às questões, apresentar as dificuldades enfrentadas 

nesse curso. Após as análises dos dados coletados, os pesquisadores 

concluíram que o Whatsapp pode ser utilizado como alternativa eficaz para o 

processo de ensino-aprendizagem. Consideraram ainda que o estudo com uso 

desse aplicativo promoveu a motivação e a satisfação dos cursistas, ampliando 

as relações pessoais entre os membros dos grupos e a sensação de 

colaboração do grupo. 

O estudo de Soares (2014) teve por objetivo investigar “as concepções 

de professores dos três anos iniciais do Ensino Fundamental de escolas 

municipais de uma cidade do Sul de Minas Gerais, em relação ao uso de 

softwares educativos no processo de ensino e de aprendizagem dos conteúdos 

curriculares desse nível de ensino”. De acordo com a autora, além de 

possibilitar aos professores participantes a oportunidade de realizarem 

atividades com uso de softwares, no que se refere às concepções dos 

professores pesquisados uma maioria admite a necessidade de formação 

continuada para a utilização das TDIC, de modo especifico de softwares 

educativos, porém apontou outras concepções quais sejam: a formação é 

incumbência somente da escola e governantes; não possuem tempo para o 

uso desses recursos; o novo não pode suplantar o antigo; os alunos sabem 

mais que os professores; os professores não são mais os detentores do saber. 
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Desse modo concluiu que aos professores cabe a transposição dos limites da 

convencionalidade, de modo a traçarem novos rumos com a inovação da 

prática pedagógica de acordo com a sociedade tecnológica. 

Esses estudos apresentaram como é possível integrar as TDIC no fazer 

pedagógico potencializando assim as estratégias educacionais. Para Kenski 

(2003), a utilização dessas ferramentas para fins educacionais exige conhecer 

as especificidades tecnológicas e comunicacionais, e aliá-las ao conhecimento 

sobre as metodologias de ensino e dos processos de aprendizagem, para 

assim desenvolver uma nova pedagogia de ensino. Nessa direção, Schlemmer 

e Backes (2008, p.530) afirmam que a eficiência do ensino e da aprendizagem 

se sustenta a partir da proposta didático-pedagógica de uso de uma 

determinada tecnologia. No entanto, segundo Silva (2011), é responsabilidade 

do professor refletir suas práticas, analisar quais recursos tecnológicos melhor 

se encaixam adequadamente aos seus pressupostos metodológicos e atuar 

como mediador e orientador em um ambiente educacional, o qual consiga 

envolver e motivar os alunos para a expressão de suas ideias e opiniões na 

geração e transmissão do seu conhecimento.  

Considerando esses pressupostos, este estudo buscou dar uma 

sequência ao estudo de Soares (2014) envolvendo os professores de quarto e 

quinto anos do Ensino Fundamental I, norteado por questões como: a formação 

desses professores abordou a utilização das TDIC no planejamento e 

realização de suas aulas? Quanto ao uso das TDIC em sala de aula, quais as 

limitações por eles enfrentadas e quais são as concepções que esses 

professores possuem acerca da utilização das TDIC em sala de aula?  

Para responder a essas questões este estudo tem por objetivo geral 

investigar as concepções dos professores do quarto e quinto anos do nível 

fundamental de ensino de escolas municipais de uma cidade do Sul de Minas 

Gerais, em relação ao uso de tecnologias digitais de comunicação e 

informação nas suas práticas pedagógicas. Como objetivos específicos foram 

considerados: 

• Conhecer recursos tecnológicos que os professores utilizam e quais 

as atividades que desenvolvem com esses recursos dentro e fora da 

sala de aula; 
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• Investigar as dificuldades enfrentadas pelos professores para o uso 

das TDIC em suas atividades pedagógicas; 

• Propiciar, aos professores participantes, situações práticas com a 

utilização das TDIC como subsídios para o fazer pedagógico;  

• Promover debates e reflexões sobre as diferentes possibilidades da 

utilização das TDIC como recurso didático em sala de aula. 

 
Baseado em todo o percurso literário descrito até o momento, o presente 

trabalho foi estruturado de maneira que possui esta introdução, com os 

objetivos propostos e justificativas de sua realização. 

A segunda sessão apresenta uma compilação do estudo teórico 

realizado, abrangendo os principais conceitos sobre o tema em questão que 

subsidiaram a realização desta pesquisa. Já a terceira sessão tem seu foco na 

metodologia utilizada para o seu desenvolvimento discorrendo sobre a 

realização da pesquisa de campo.  

A quarta sessão traz as análises e discussões sobre resultados obtidos 

com a realização desta pesquisa. Finalmente, a quinta sessão sintetiza as 

principais considerações obtidas com o desenvolvimento desta investigação. 
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2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

Atualmente, é possível perceber o quanto a tecnologia evoluiu e foi 

popularizada em diversos setores da sociedade. No meio acadêmico, percebe-

se que o Governo Federal e a iniciativa privada há tempos vêm criando e 

investindo em diversos projetos que auxiliam no processo de integração das 

TDIC nas escolas do Brasil como ferramentas de ensino e aprendizagem. No 

entanto, segundo Kenski (2003), a implantação e o uso das TDIC pelas escolas 

e professores ainda se constituem em um processo recente e que enfrentam 

vários desafios para o uso dessas ferramentas ao trabalharem em suas 

atividades docentes. 

Este capítulo apresenta uma base teórica para o desenvolvimento deste 

estudo. De início, é feito um levantamento dos aspectos históricos das 

tecnologias na educação, discute-se a formação continuada dos professores 

para o uso das TDIC, aborda as concepções dos professores e ainda a 

literatura sobre o tema que trata da utilização dessas tecnologias em sala de 

aula. 

 

2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO 

  

Passados mais de quarenta anos da criação de políticas e estudos que 

pudessem integrar a informática na educação brasileira, é possível perceber 

que vários projetos já foram executados, na direção da inclusão das TDIC na 

prática educativa. Moraes (1993) afirmou que os primerios projetos de 

implantação da informática nas instituições de ensino do Brasil, têm suas raizes 

históricas na década de 1970. Em 1971 debateram acerca do uso de 

computadores no ensino de física na Universidade de São Paulo (USP) em 

São Carlos, em um seminário realizado em colaboração com a Universidade de 

Dartmouth/EUA.  

A partir de 1973, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) o 

Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde (Nutes) e o Centro Latino-

Americano de Tecnologia Educacional (Clates), começaram a utilização da 
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informática como recurso auxiliar para avaliações formativas e somativas de 

alunos da disciplina de química. No mesmo ano, a Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) iniciou a utilização da informática para desenvolver 

softwares educacionais (NASCIMENTO, 2007). 

No ano de 1975, na Universidade de Campinas (UNICAMP), foi formado 

um grupo de pesquisa coordenado pelo professor Ubiratan D’Ambrósio, do 

Instituto de Matemática, Estatística e Ciências da Computação, que produziu o 

documento “Introdução a Computadores” para ser utilizado pelas escolas do 2° 

grau, financiado pelo Ministério da Educação (MEC) e o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID), mediante convênvio firmado com o Programa de 

Reformulação do Ensino (Premen) que foi extinto. Esse programa era do MEC 

(MORAES, 1993). Em julho desse mesmo ano, a UNICAMP recebeu visita de 

pesquisadores em muitos campos das Ciências da Computacão, 

particularmente na área da Inteligência Artificial, para ações de cooperação 

técnica.  

Em 1976, um grupo de professores pesquisadores da UNICAMP visitou 

o MEDIA-Lab do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) nos Estados 

Unidos e fundaram um grupo de pesquisa que envolvia especialistas das áreas 

da computação, linguistica e psicologia educacional. Propuseram um projeto 

para investigar o uso dos computadores na educação utilizando a linguagem de 

programação Logo, desenvolvida por Papert. Esse projeto, a partir do ano de 

1977, envolveu a participação de crianças, sob a coordenação de dois 

mestrandos em computação (NASCIMENTO, 2007). 

No final da dédaca da década de 1970 e início dos anos 1980, no 

Laboratório de Estudos Cognitivos (LEC) do Instituto de Psicologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) pesquisadores apoiados 

nas teorias de Jean Piaget e nos estudos de Paper, fizeram experiências com o 

uso da informática como ferramenta de apoio ao aprendizado de crianças com 

dificuldades de aprendizagem na leitura, escrita e no cálculo (NASCIMENTO, 

2007). Segundo Zimmer (2011), as primeiras iniciativas do governo na 

introdução da informática na educação ocorreram a partir de 1979, com a 

criação da Secretaria Especial de Informática (SEI). Essa secretaria teve a 

“finalidade assessorar a formulação da Política Nacional de Informática (PNI) e 

coordenar sua execução, como órgão superior de orientação, planejamento, 
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supervisão e fiscalização, tendo em vista, especialmente, o desenvolvimento 

científico e tecnológico no setor” (FIGUEIREDO; VENTURINI; NETTO, 1979, 

p.1).  

No início do ano de 1981, foi constituída uma equipe que contou com a 

participação da SEI, do MEC, do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) e da Financiadora de Estudos e Projetos 

(Finep), cujo objetivo era colher subsídios, visando gerar normas e diretrizes 

para a implantação do Programa Nacional de Informática na Educação 

(ZIMMER, 2011). Entre os dias 25 a 27 de agosto desse mesmo ano, essa 

equipe promoveu o “I Seminário Nacional de Informática na Educação”, na 

Universidade de Brasília (UNB), que objetivou discutir estratégias de 

planejamento para o uso da informática na educação (NASCIMENTO, 2007). 

Esse Seminário trouxe várias recomedações voltadas para a importância 

do uso da informática na educação, envolvidas por valores sóciopolíticos, 

culturais e pedagógicos da sociedade brasileira, influenciando a condução de 

políticas públicas na educação. Partiu-se do princípio que o computador 

deveria ser visto como ferramenta que auxiliaria as atividades dos docentes 

(NASCIMENTO, 2007). 

Segundo Moraes (1993) na busca de ampliar as ações na área da 

informática na educação, o MEC, o CNPq e a SEI, promoveram na 

Universidade Federal da Bahia, em agosto de 1982, o “II Seminário Nacional 

de Informática na Educação”. Nesse seminário, foram definidos vários grupos 

de trabalhos constituidos por especialistas das áreas de educação, informática, 

sociologia e psicologia, cujo objetivo foi coletar novos subsidios que puderam 

auxiliar na criação de projetos piloto.  

Nesse Seminário, também houve a consolidação da ideia do uso do 

computador como ferramenta auxiliar no processo de ensino e aprendizado do 

aluno, auxiliando no desenvolvimento de habilidades e capacidades cognitivas 

dos discentes, já mencionado no “I Seminário Nacional de Informática na 

Educação” (NASCIMENTO, 2007). Esse autor, afirma ainda que o “II Seminário 

Nacional de Informática na Educação” propôs que o uso do computador na 

educação, deveria se estender por todos os graus e modalidades de ensino, 

não ficando restrito apenas ao 2° grau, conforme estabelecido pela proposta 

inicial do governo federal.  
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Moraes (1993) descreve que em Janeiro de 1983 foi criado a Comissão 

Especial n° 11/83 – Informática na Educação, designada pela da Portaria 

SEI/CSN/PR n°001/83. Esta comissão era constituida de membros do MEC, 

SEI, CNPq, Finep e Embratel, cuja finalidade foi desenvolver discussões e 

implementar ações que levassem os computadores às escolas públicas 

brasileiras. Em março do mesmo ano, o MEC implantou o projeto “Educação 

com Computadores” (EDUCOM), aprovado pela Comissão Especial de 

Informática na Educação (CE/IE) que, segundo Zimmer (2011), teve como 

objetivo estimular o desenvolvimento de pesquisas voltadas para a aplicação 

das tecnologias nas escolas públicas, bem como levar a essas instituições 

computadores e recursos humanos, promovendo a incorporação da informática 

educativa no processo educacional.   

O EDUCOM tornou-se um marco do processo de geração de base 

científica e formulação da política nacional de informática educativa e envolveu 

cinco universidades que foram consideradas como sedes dos centros-pilotos, 

quais sejam:  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade de Campinas 

(UNICAMP). A oficialização desses centros aconteceu em julho de 1984 

(ZIMMER, 2011).    

O ano de 1985 foi marcado pelo fim do governo militar e transição 

governamental. Nesse ano, ocorreram várias mudanças funcionais nas 

instituições federais e na orientação política e administrativa, que obrigaram o 

MEC a subsidiar unilateralemente a operacionalização dos centros-pilotos, 

conseguindo manter o desenvolvimento do projeto EDUCOM (BONILLA; 

PRETTO, 2010).  

Em 1986, o MEC criou o Comitê Assesor de Informática para a 

Educação de 1° e 2° Graus (Caie/Seps), o qual indicou a aprovação do 

“Programa de Ação Imediata em Informática na Educação de 1° e 2° Graus”, 

cujos objetivos foram criar uma infraestrutura de suporte às secretarias 

estaduais de educação; capacitar professores; incentivar a criação de 

softwares educativos e a integração de pesquisas desenvolvidas pelas 

universidades brasileiras (NASCIMENTO, 2007).  
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As medidas adotadas pelo Caie/Seps, incentivaram a elaboração de 

programas e projetos de instalação de computadores nas escolas brasileiras. O 

projeto FORMAR criado em 1987 promoveu cursos de especialização em 

informática na educação lato sensu, realizados na UNICAMP, que se 

destinavam a professores das diversas Secretarias Estaduais de Educação e 

das Escolas Técnicas Federais (ZIMMER, 2011).  

Nesse mesmo ano, foi realizada na cidade de Florianópolis, a “Jornada 

Trabalhos de Informática na Educação: subsídios para políticas”, que 

objetivava a definição do modelo de informatização educacional, a ser seguido 

pelo governo brasileiro, por meio de apoio e recomendações de pesquisadores, 

técnicos, empresários e autoridades na área (ZIMMER, 2011). Dentre as 

recomendações propostas pelos participantes dessa Jornada, destacam-se: 

Promoção de pesquisas e estudos sobre os impactos políticos, 
pedagógicos e sociais do uso do computador na educação; 
preparação de profissionais da educação, visando conciliar o uso do 
computador com o processo de ensino-aprendizagem; implantação 
de uma política de formação de recursos humanos que não seja 
determinada por interesses industriais e mercadológicos; rejeição a 
posições de defesa do computador na educação que tenha como 
origem o modismo tecnicista (BONILLA; PRETTO, 2010, p.10). 
 

No período de 1988 a 1989 foram implantados 17 CIEDs – Centros de 

Informática Educativa, em diferentes Estados do Brasil, que constituiram-se 

como locais de atendimento de alunos e professores de 1° e 2° graus, de 

educação especial, e da comunidade em geral. O objetivo era que esses 

centros se tornassem multiplicadores da tecnologia da informação para as 

escolas públicas, que fossem capazes de preparar uma parcela significativa da 

sociedade brasileira para constituir-se em uma sociedade informatizada 

(BONILLA; PRETTO, 2010).  

Nesse mesmo período, o MEC instituiu, por meio da Portaria Ministerial 

n° 549/89, o “Programa Nacional de Informática Educativa” (PRONINFE), cuja 

finalidade era ampliar a utilização da informática na educação no Brasil, 

incentivando o uso da informática nos ensinos de 1°, 2° e 3° graus e na 

educação especial, investir em infra-estrutura criando vários centros de 

informática educativa e adquirindo equipamentos computacionais, incentivo a 

pesquisa e capacitação de professores e técnicos dos diferentes sistemas de 

ensino (NASCIMENTO, 2007).  
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Em 1990, o Ministério da Educação aprovou o “Plano de Ação Integrada 

(Planinfe)”, que iria atuar entre os anos de 1991 a 1993, promovendo a 

formação e a capacitação contínua e permanente de docentes dos três níveis 

de ensino, voltados para o uso da informática nas práticas educativas, 

contando com a participação de universidades, secretarias, escolas técnicas e 

empresas como o Senai e o Senac (NASCIMENTO, 2007).Observando os 

objetivos do Proninfe e do Planinfe observa-se que ambos privilegiavam o 

investimento na formação continuada dos recursos humanos para atuarem na 

área da informática na educação, considerando que a implantação das 

tecnologias na educação só acontece por intermédio da atuação desses 

profissionais.  

Ainda no ano de 1990, na cidade do Rio de Janeiro, aconteceu o “I 

Simpósio Brasileiro de Informática na Educação” (SBIE)1, promovido 

anualmente pela Comissão Especial de Informática na Educação (CE/IE) da 

Sociedade Brasileira de Computação (SBC), que teve por objetivo promover o 

intercâmbio de experiências e ideias entre os profissionais da comunidade de 

informática na educação e divulgar a produção científica nacional nessa área.  

Em abril de 1997, foi criado o “Programa Nacional de Informática na 

Educação” (PROINFO), pela Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC) 

que possuia como meta a introdução da tecnologia na rede pública de ensino, 

envolvendo desde o ensino fundamental ao médio, possibilitando a criação de 

uma nova ecologia cognitiva nos ambintes escolares por meio do uso 

adequado das novas tecnologias de informação. Além disso, intentou propiciar 

uma educação promotora de desenvolvimento científico e tecnológico e educar 

para uma cidadania global numa sociedade tecnológica desenvolvida 

(ZIMMER, 2011). 

Em janeiro de 2005 com iniciativa do Governo Federal, foi elaborado o 

projeto UCA (Um computador por aluno), cujo objetivo era que cada estudante 

da Rede Pública do Ensino Básico Brasileiro tivesse acesso a um laptop para 

ser utilizado com fins educacionais. Para a implantação desse projeto, cuja 

intenção era melhorar a qualidade do ensino no país, no ano de 2007, cinco 

escolas em cinco estados brasileiros (São Paulo-SP, Porto Alegre-RS, Palmas-

                                            
1 Este evento acontece todos os anos, até os dias atuais. 
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TO, Piraí-RJ e Zona Metropolitana de Brasília-DF) foram selecionadas 

(ZIMMER, 2011).  

No ano de 2013 foi proposto o Projeto de lei no senado nº 109/13 que 

em seu Art 1° estabelece que “até o início do ano letivo de 2023, as escolas 

públicas disponibilizarão, para uso individual, computadores portáteis” 

(BRASIL, 2013, p.1), e em seu parágrafo 1° ressalta que “até o início do ano 

letivo de 2018, pelo menos metade dos alunos matriculados em cada rede 

pública terá tablets à sua disposição” (BRASIL, 2013, p.1). 

Esse caminhar histórico para a compreeensão de como as tecnologias 

adentraram nas escolas brasileiras, tornou possível observar que, ao longo dos 

anos foram acontecendo várias mudanças que promoveram transformações, 

as quais refletem no cenário atual do país. Apesar dos inúmeros projetos 

criados que visam inserir as Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação na educação, acredita-se que os dois grandes desafios são 

promover o acesso dos alunos às TDIC, saber integrá-las ao projeto 

pedagógico dos cursos e formar professores capacitados para esses usos.  

De acordo com Santos (2005), não basta à criação de projetos, leis e 

promover eventos que debatam formas de como inserir a informática na 

educação. Acredita-se que seja necessário promover mudanças nas escolas, 

as quais perpassam pelas concepções de educação, de aprendizagem e de 

formação de professores e se estendem até a formulação de políticas públicas 

capazes de garantir a democratização e apropriação das TDIC de acordo com 

a realidade.  

 

2.2 A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES PARA O USO DAS 

TDIC 

 

Para que seja realizada uma reflexão acerca da prática docente, é 

preciso, considerar antes a figura do docente e sua formação, que vai além do 

percurso nos cursos de licenciatura e pedagogia ou nos cursos de formação 

continuada de professores, envolvendo todo o seu caminhar profissional dentro 

e fora da sala de aula (KENSKI, 1997).  
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 De acordo com a literatura, a palavra “formação” deriva do latim 

formatione, que de acordo com o dicionário Aurélio significa ato ou efeito de 

formar. Segundo Prada, Freitas e Freitas (2010), formação é a capacidade que 

os seres humanos possuem de aprender, aliada às suas relações e interações 

com os diversos ambientes culturais, possibilita a humanização, que implica um 

processo de desenvolvimento pessoal e formação profissional, o qual não se 

limita apenas a obter informação ou conhecê-las ou compreendê-las, mas 

envolve o percurso de uma vida inteira. 

Freire (1996) acrescenta que, a formação pode ser definida como um 

fazer permanente que se refaz constantemente na ação, sendo constituída por 

várias vertentes: pelos mestres, pelas aulas, pela troca de informação, pelos 

livros, pela internet, dentre outros. De acordo com Carreira (1999, apud 

BRZEZINSKI, 2008, p. 1144), “o conceito formação está ligado a uma lógica da 

prática, à produção [do sujeito que se forma] e deve ter em conta a identidade 

do formando, as suas representações sociais, afetivas e culturais”. Dessa 

forma, assim como teoria e prática, saber e ação são conceitos que devem se 

articular durante o processo de formação, a prática docente deve-se 

desenvolver associada às concepções de sociedade, homem, educação, 

conhecimento específico e habilidades operativas, técnicas e tecnológicas 

(BRZEZINSKI, 2008). 

Em se tratando da formação do docente para trabalhar com as TDIC no 

ambiente escolar, essa nova realidade não tem sido tratada de maneira efetiva 

pelas Universidades nem pelas políticas públicas em educação. É necessário 

pensar nas mudanças que ocorrem no trabalho e no comportamento dos 

docentes provocadas pela introdução desses recursos tecnológicos, podendo 

ter como consequência um aceleramento da crise de identidade dos 

professores (FREITAS; LIMA, 2010). 

A preocupação com a formação docente para o uso das TDIC já se 

revelou no Plano Nacional de Educação de 2001 e na Resolução do Conselho 

Nacional de Educação de 2002 que instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, quando 

preconizaram uma formação voltada ao preparo para “o uso de tecnologias da 

informação e da comunicação e de metodologias, estratégias e materiais de 

apoio inovadores” (BRASIL, 2002). Além disso, foi recomendado que o governo 
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deveria “assegurar a melhoria da infraestrutura física da escola propiciando 

condições para usar os recursos das tecnologias multimídias educacionais” 

(BRASIL, 2001 p.50). 

Refletir acerca das alterações feitas pelas TDIC nas atividades dos 

professores implica pensar na formação desse profissional. A integração 

dessas tecnologias no contexto educacional não apresenta ser uma tarefa fácil, 

pois a literatura traz vários autores como, Lévy (2003), Dias (2008), Frota 

(2010), Santos (2011b), Linhares e Ferreira (2012), Rolkouski (2012) e Alda 

(2012) que relatam em seus trabalhos diversificados desafios que os 

professores enfrentam atualmente em relação à inserção das TDIC em suas 

práticas. Dentre esses desafios, podem-se destacar: os equipamentos nem 

sempre são de boa qualidade; são pouco adequados ao uso pedagógico; falta 

de recursos (pessoal e infraestrutura de trabalho) para aprender a praticar; 

problemas com acesso à internet e suporte técnico; resistência a mudanças de 

postura para utilizar essas tecnologias; falta de incentivo das instituições de 

ensino; necessidade de letramento digital; resistência ao uso de novas 

tecnologias e a formação continuada para esse uso; falta de condições para 

controlar o uso que os alunos fazem dos equipamentos; rapidez com que a 

tecnologia se desenvolve dificulta a compreensão e a assimilação pelos 

professores; dificuldade em fazer um planejamento didático-pedagógico para a 

utilização e inserção dessas tecnologias no projeto político pedagógico escolar.  

Alonso et al. (2014) fazem uma reflexão acerca de alguns desafios da 

inserção das TDIC pelo professor e pela escola, dentre os quais se destacam: 

• Desafio da disponibilidade de tecnologias pela escola, as quais 

estão presentes fisicamente no seu meio, mas não são utilizadas;  

• Desafio da mudança de paradigma ou de “cultura”, em que 

apresenta-se uma restrição ao uso das tecnologias associadas às 

práticas tradicionais de ensino, em que o papel do professor como 

detentor do saber e aluno receptor do conhecimento estão bem 

definidos e fixos, tornando o uso das tecnologias na escola pouco 

atrativo e insignificante; 

• Desafio da formação de professores que ainda está, em sua maioria, 

direcionada para uma atuação baseada nos modelos tradicionais de 
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ensino e apresenta dificuldades para compreender as potencialidades 

das TDIC e incorporá-las ao seu fazer pedagógico;  

• Desafio da construção coletiva e da revisão de papéis que evidencia 

a dificuldade de o professor entender o seu fazer pedagógico em uma 

sociedade cada vez mais marcada pelo uso da tecnologia, devendo 

reconstruir ou construir uma nova identidade a qual incorpore a cultura 

digital vivenciada pelos alunos, dentro e fora da escola, em suas práticas 

educativas;  

• Desafio da construção de novas tecologias cognitivas direciona o 

fazer docente voltado para a produção de estratégias de ensino e 

aprendizado em rede, em que o aluno é o protagonista na formação do 

seu conhecimento e essa produção é coletiva, valorizando a diversidade 

e a integração dos saberes. 

 

A difusão das novas tecnologias no campo educacional se retrai ainda 

mais, por alguns motivos como o medo de mudança, seja esse medo pelo 

preconceito ou pela falta de referências positivas ou ainda pela falta de 

formação: 

Os professores encontram-se confrontados em seu espaço de 
trabalho: por colegas mais novos, por políticas públicas que desejam 
‘máquinas’ e ‘especializações’ na escola, pelos próprios alunos que 
estão mais familiarizados do que os professores com estas ‘máquinas 
maravilhosas’. E, muito provavelmente, sentem-se perdidos por não 
saber como construir uma ponte segura entre sua atuação para uma 
prática com TICs (LAPA; BELLONI, 2012, p. 181). 

 
Além dos problemas citados anteriormente, Haddad (2002, p.5) salienta 

que existem alguns problemas que não contribuem para a formação do 

professor no uso das tecnologias, quais sejam:  

• O professor não é treinado na aplicação da tecnologia pedagógica, 
pois não considerados as necessidades, interesses, atitudes, tendo 
treinamentos tecnológicos de qualquer forma.  
• O professor não reconhece o uso prático da tecnologia nas suas 
aulas, talvez por achar a tecnologia ameaçadora ou perda de tempo. 
• A formação do professor deve estar baseada no contexto escolar, 
ou seja, na sua formação o futuro educador deve ter conhecimento de 
qual é o contexto pedagógico para que possa aliar à tecnologia.  

 
Como é possível observar, a literatura mostra que o uso das TDIC na 

educação ainda gera alguns conflitos, dúvidas e críticas, por parte dos 

professores na utilização dos recursos tecnológicos. Contudo, a superação de 
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tais desafios pode estar numa constante busca por novos conhecimentos por 

parte do professor, como pode-se ver em outros estudos sobre esse tema 

como Dias (2008, p.1) que defende que “para que os alunos sejam bem 

formados é necessário investir na formação continuada dos professores, 

propiciando o desenvolvimento de sua capacidade crítica, reflexiva e criativa”. 

Nessa mesma direção, Torres e Berbet (2011) asseguram que os professores 

precisam passar por uma capacitação tecnológica para que possam aplicar as 

tecnologias aos conteúdos pedagógicos de modo que o aluno possa construir 

seus próprios conhecimentos.  

Essa necessidade de formação dos professores para o uso das 

tecnologias também é evidenciada por Lima e Almeida (2010) quando afirmam 

que diferentemente de alguns anos atrás, em que se exigia apenas uma 

habilidade para ser considerado competente, o professor necessita adicionar 

em sua rotina diária o aprendizado constante de técnicas inovadoras e 

atualização contínua para auxiliar na aprendizagem e na valorização do 

educando. Ainda pode-se citar Mello (2000) e Alonso et al. (2014) os quais 

mencionam que o professor para aprender sobre tecnologia precisa usar os 

recursos tecnológicos, participando de redes de discussão e buscando 

coletivamente estratégias de reconstrução da ação docente que deverá estar 

em movimento permanente.  

Em relação às metodologias utilizadas, na busca pela qualificação 

profissional em relação ao uso das TDIC, o professor deverá promover uma 

nova configuração, tirando o aluno da posição de agente passivo, propiciando-

lhe uma formação adequada e inovadora que o torne crítico e autônomo 

(PIMENTEL, 2007). Essa eficiência na formação dos professores se faz 

presente quando a tecnologia é utilizada para prepará-lo para a sua prática 

docente, incorporando a realidade da instituição escolar e a experiência 

necessária para a vida profissional (ALONSO et al., 2014). 

Apesar de ter ocorrido um aumento no acesso e na oferta de formação 

para os professores para a utilização das TDIC, no Brasil ainda não se registra 

uma utilização efetiva dessas tecnologias pelos professores no seu fazer 

docente (LUNARDI-MENDES, et al.,2013). Porém, algumas ações podem fazer 

a diferença em relação à formação dos professores:  
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[...] mudar o foco dos programas de formação continuada, disseminar 
a cultura digital em toda a rede, facilitar a comunicação entre os 
professores, ampliar as atividades em conjunto pelas escolas, 
valorizar os professores que utilizam bem as tecnologias, redefinir o 
papel do especialista em informática, investir nos melhores alunos e 
transformá-los em monitores e envolver a equipe gestora nas 
decisões (DINIZ, 2010). 
 

E mais, a formação do docente não deve se restringir apenas a 

passagem de informações sobre o uso das TDIC, mas sim ofertar uma 

formação voltada para o conhecimento das técnicas computacionais e para a 

compreensão de como integrar estas técnicas à prática pedagógica. Para que 

seja possível integrar essas tecnologias na educação, Valente (2003) define 

quatro pontos fundamentais que devem ser observados já na formação do 

professor, quais sejam: 

• Propiciar condições para que o professor possa entender como as 

TDIC atuam para obter uma nova forma de representar o 

conhecimento já adquirido e de buscar novas ideias e valores; 

• Oferecer a oportunidade de os professores vivenciarem experiências 

que tornem possível contextualizar o conhecimento que eles 

constroem, pois é prática aliada ao contexto da escola que 

determina as atividades de formação; 

• Dar condições para que o professor compreenda como integrar a 

utilização das TDIC nas atividades, como forma de facilitar o 

aprendizado dos alunos;  

• Proporcionar condições para que o professor possa recontextualizar 

o que foi aprendido e vivenciado, durante a sua formação docente, 

com a realidade da sala de aula, para assim compatibilizar as 

necessidades de seus alunos e os objetivos pedagógicos que deseja 

atingir. 

 

Acredita-se que quando os programas de formação de professores 

utilizam as TDIC proporcionam aos docentes maior segurança e preparo para o 

uso didático desses recursos tecnológicos (GARCIA et al., 2011).  E ainda que 

a utilização dessas tecnologias possibilitará a formação de um professor 

prático, reflexivo que compreenda como o uso de tais tecnologias auxilia na 

formação de alunos como atores de sua própria aprendizagem, ou seja, 
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capazes de desenvolver habilidades e competências para se tornarem 

autônomos nesse processo (MANTOVANI; BACKES; SANTOS, 2012).  

O investimento que as instituições de ensino fazem na formação de seus 

professores promove o aumento da eficácia do ensino e a melhoria na escola, 

pois é preciso refletir acerca do ensino e do que se ensina. Dessa forma, as 

instituições de ensino que promovem a formação dos professores necessitam 

elaborar uma estrutura curricular condizente com a atual realidade vivenciada 

pelos mesmos e seus alunos dentro e fora da escola (BEARD, 2008).  

Segundo Borges e Santos (2013, p. 19), “no âmbito da educação 

escolar, o grande desafio é formar o professor capaz de trabalhar com essa 

cultura difusa e assistemática, não tematizada, como são as estruturas 

simbólicas do mundo”. Para Moran (2007) um bom profissional educador é 

aquele que está em constante atualização, participa de atividades e projetos 

escolares, promove o ensino respeitando a realidade e as particularidades de 

cada aluno. 

Tezani (2011) afirma que o uso das TDIC na educação, faz com que 

professores e alunos possam desenvolver competências e habilidades voltadas 

para as ações de comunicação, agilidades, busca de informação e autonomia 

individual, capazes de inseri-los na sociedade de informação e do 

conhecimento. Garcia et al. (2011) completam descrevendo em seu trabalho, 

outras competências que os professores precisam desenvolver para lidar com 

essas tecnologias. Essas competências podem ser distribuídas em quatro 

eixos, quais sejam, tecnológico, pedagógico, sujeito e exploratório, tudo 

conforme a relação de proximidade e identificação. O quadro 1 mostra a 

distribuição de tais competências. 

 

Quadro 1 – Competências docentes identificadas na literatura 

TECNOLOGIA PEDAGÓGIA 
Domínio de ferramentas e aplicativos 

para integrar as tecnologias no 
processo de ensino-aprendizagem 

Capacidade de criar materiais e 
produzir tarefas 

Saber fazer escolhas conscientes das 
tecnologias 

Adaptação a novos formatos e 
processos de ensino 

Domínio de ferramentas de criação e 
aplicações com o uso da internet 

Produção de ambientes que 
potencializem a aprendizagem 

Compreensão intelectual do meio 
digital 
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SUJEITO EXPLORATÓRIA 
Compreensão das diferenças 
interculturais dos estudantes 

Saber como aprender, conhecer os 
estilos de aprendizagem 

Competência comunicacional: 
linguísticas, contextuais, interativas 

Formação para uso livre e criativo das 
mensagens 

Levar em consideração o afeto nas 
relações entre professor, aluno e meio 

digital 

Conhecer as tecnologias de 
comunicação em massa e explorá-las 

como ferramentas capazes de 
potencializar a relação de ensino-

aprendizagem 
Fonte: Garcia et al.(2011, p.86) 

 

Com relação às competências tecnológicas é necessário que os 

docentes tenham domínio para a seleção e utilização das TDIC de forma 

adequada para que possam ser integradas às práticas de ensino. No que se 

refere às competências pedagógicas é necessário que o docente desenvolva 

materiais, atividades e ambientes de ensino, condizentes com a realidade, o 

que implica em um despertar de interesse para uma participação ativa dos 

alunos nas aulas (GARCIA et al.,2011). 

Em se tratando das competências do sujeito, o docente deve 

compreender e valorizar as diferenças culturais existentes no contexto escolar, 

além disso, deve saber se comunicar e interagir no meio educacional. O 

relacionamento estabelecido entre aluno e professor é de suma importância, ou 

seja, o docente deve estimular uma relação empática com seus alunos, o que 

fará refletir valores e padrões de confiança na transmissão do conhecimento 

entre esses pares. Por fim, nas competências exploratórias, o docente 

primeiramente necessita compreender os diferentes níveis de aprendizagem 

dos alunos, ou seja, cada aluno tem suas próprias características, pontos 

fracos e fortes, que assinalam o processo de aprendizagem, enquanto os 

professores também têm características próprias do seu processo de ensinar 

(GARCIA et al., 2011).  

Em suma, o uso das TDIC na educação escolar auxiliará o professor e 

também ao aluno no desenvolvimento de suas competências e habilidades 

pessoais, que abrangem desde relações sociais até mesmo o aprimoramento 

individual, promovendo a inserção cada vez maior na sociedade da informação 

e do conhecimento (TEZANI, 2011). A reflexão desenvolvida até este ponto 

deixa clara a evolução das tecnologias e as diversificadas exigências que estão 
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colocadas para os professores, dentre as quais uma formação continuada que 

lhe permita aprimorar os conhecimentos para a utilização das ferramentas 

tecnológicas na educação. 

 

2.3 AS TECNOLOGIAS DIGITAIS EM SALA DE AULA 

 

Atualmente não há como as escolas negarem a grande influência que as 

tecnologias digitais exercem sobre a sociedade moderna e os reflexos que 

essa ferramenta reproduz na área educacional. Nesse sentido, é importante 

repensar a utilização criativa e significativa de tais tecnologias e sua 

incorporação no fazer pedagógico, que os docentes busquem uma formação 

acordada à realidade social, ou seja, que possam promover o 

redimensionamento da prática educacional (SPAGNOLO et al., 2014). O uso 

das TDIC em sala de aula faz com que a escola e o professor dinamizem o 

modo de ensinar e aprender, as aulas fiquem mais criativas, mais motivadoras 

despertando nos alunos a curiosidade e o desejo de aprender, conhecer e 

fazer descobertas (NASCIMENTO, 2007). Por meio da aplicação das TDIC 

pode-se falar de um tipo de aula antes e depois da difusão de cursos que se 

utilizam dessas tecnologias. Como resultados das aplicações de tais 

tecnologias criam-se novos tempos e espaços educacionais diferenciados 

(KENSKI, 2003).  

O professor ao utilizar as TDIC pode transformar o ensino tradicional em 

aprendizagem contínua, facilitando o diálogo, a troca e a valorização das 

potencialidades e das habilidades de cada aluno. Assim, os alunos adquirem 

novas competências críticas, reflexivas e criativas na construção do próprio 

conhecimento e o professor ainda mantém seu papel essencial como guia do 

processo de aprendizagem, mas ao utilizar-se da tecnologia na sala de aula, 

estará usando ferramentas que integram o cotidiano dos jovens (ALDA, 2012).  

Nascimento (2007) salienta que, ao se pensar na incorporação das TDIC 

no contexto educacional, é necessário promover o levantamento sobre as 

necessidades, considerando-se a proposta pedagógica, os objetivos, como 

será utilizada a informática na escola e os interesses e exigências da 

comunidade e da sociedade. Além disso, a utilização das tecnologias no 
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contexto escolar deve ser respaldada a partir de alguns critérios antes 

avaliados, tais como: qual a opinião dos docentes e funcionários em relação 

aos impactos da tecnologia na educação; quais os impactos que estas 

tecnologias provocariam no cotidiano dos alunos e a relação destes com os 

instrumentos tecnológicos; como promover a integração de forma significativa 

dos recursos tecnológicos a rotina educacional e considerar a opinião de 

famílias e demais segmentos da comunidade escolar nas discussões sobre o 

uso de tecnologias e na implementação destas no cotidiano escolar. De acordo 

com Graça (2007, p.3) existem pontos positivos quando as TDIC são 

incorporadas na educação:  

[...] proporcionam novos objetivos para a educação que emergem 
uma sociedade de informação e da necessidade de exercer uma 
cidadania participativa, crítica e interveniente; novas concepções 
acerca da natureza dos saberes, valorizando o trabalho cooperativo; 
novas vivências e práticas escolares, através do desenvolvimento de 
interfaces entre escolas e instituições, tais como bibliotecas, museus, 
associações de apoio à juventude, entre outros; novas investigações 
cientificas em desenvolvimento no ensino superior, entre outros. 
 

Assim, o que se nota é que as TDIC aplicadas em sala de aula 

proporcionam novas maneiras de interação e trazem um diferencial na 

aprendizagem, proporcionando um resultado positivo, tanto para o professor 

quanto para os alunos. Schenatz e Borges (2013) evidenciam que o uso 

adequado dessas tecnologias possibilita o desenvolvimento de mecanismos 

que integram essas tecnologias aos objetivos do trabalho.  

No entanto, somente o acesso à “tecnologia, em si, não é o aspecto 

mais importante, mas sim, a criação de novos ambientes e de novas dinâmicas 

que estimulem o aprender do aluno a partir do uso dessas novas ferramentas” 

(MORAES,1997, p. 53). Há uma necessidade de planejamento de como as 

TDIC serão introduzidas de forma eficiente e eficaz no processo didático-

pedagógico nas escolas e assim, promoverem a melhoria no desempenho do 

sistema educacional (LIMA; ALMEIDA, 2010).  

Frente ao que foi descrito até o momento, as TDIC, tais como: chats, 

videoconferências, enquetes, fóruns, e-mails, softwares educacionais, blogs, 

sites de pesquisas, mensageiros instantâneos, redes sociais, ferramentas de 

textos, planilhas eletrônicas, apresentação de slides, objetos de aprendizagem 

(OA), entre outras, que fazem parte do cotidiano dos alunos, trazem novas 

possibilidades que podem ser aliadas aos conteúdos trabalhados em sala de 
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aula (SEABRA, 2010). São muitas as possibilidades que podem ser exploradas 

pelo professor. Um exemplo de utilização destas ferramentas seria o seu uso 

como meio para sanar dúvidas, trocar informações, debater pontos de vista, a 

qualquer momento e lugar.  

As formas de utilização das tecnologias na educação evidenciam uma 

nova forma de aprendizagem, visto que a partir da interação e da troca que o 

aprendizado torna possível (OSTERMANN; CAVALCANTI, 2010). Para esses 

autores, a abordagem interacionista, descreve que o indivíduo e seu ambiente 

físico e social são indissociáveis, ou seja, eles se formam e se transformam na 

interação. A integração das TDIC no ensino parece testemunhar esse 

fenômeno. 

Considerando esses pressupostos, torna-se um desafio para os 

educadores a apropriação das tecnologias ao seu fazer pedagógico, visto que 

precisam reconhecer as potencialidades das tecnologias disponíveis, adequar 

às transformações da sociedade contemporânea e às mudanças necessárias 

ao currículo pedagógico, aproximando a prática docente ao mundo e realidade 

social vigentes, por meio do redimensionamento da prática educacional 

(SPAGNOLO et al., 2014). 

 

2.4 AS CONCEPÇÕES DE PROFESSORES 

 

Na literatura não foi possível encontrar um conceito único para o termo 

concepção, ao contrário vários autores descrevem a esse respeito. Giesta 

(2000) define concepção como um processo de estruturação dos vários 

conhecimentos obtidos ao longo da vida de cada indivíduo, por meio da sua 

relação com outras pessoas, com a cultura, com as diferentes mídias e 

atividades profissionais.  

Para Garnica (2008) concepções são construções que os indivíduos 

elaboram ao longo da vida que influenciam seus pensamentos e ações. Assim 

considera concepções como crenças, percepções, juízos e experiências 

prévias; os quais dão suporte para a ação. Já Ferreira (2004, p. 46), a partir de 

suas pesquisas, afirma que “concepções são uma forma de conhecimento 

fortemente influenciada pelas emoções, crenças e valores, que influenciam a 
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atitude do sujeito frente a um assunto”. Para Gesser e Santos (2011), as 

concepções constituem- se a partir das ações derivadas dos relacionamentos 

do sujeito ou de um grupo de sujeitos, sendo influenciado por tudo o que está 

presente no meio em que vive.  

Ao fazer um estudo das concepções de professores acerca das suas 

práticas pedagógicas, Durães (2006) afirma que os saberes e concepções dos 

professores dialogam entre si e com os demais sujeitos presentes no ambiente 

escolar, influenciando e sendo influenciado. Para Tardif (2002) os saberes 

docentes são constituídos a partir das interações do professor com a 

sociedade. 

Freire (1996) afirma ainda que concepções são as influências sociais e 

culturais vivenciadas pelo docente que constituem a sua identidade, 

englobando sua formação, suas vivências pessoais, situação financeira e o 

ambiente. Para Gatti (1996), é esta identidade que define o modo de ser do 

professor, o que afeta suas decisões e ações diante de sua profissão. Para 

Durães (2006, p.39), o sujeito pode abandonar suas concepções ou revisitá-las 

ou mesmo incorporar novas, ao longo de sua vida, por meio do relacionamento 

com grupos e situações que permitem adquirir novos conhecimentos. Este 

mesmo autor afirma que “as concepções e os saberes são instâncias que estão 

relacionadas entre si; que ambos são construídos durante a história de vida do 

sujeito e contribuem na elaboração de seus pensamentos”. 

De acordo com Ponte (1992), as concepções são de caráter cognitivo e 

se desenvolvem num processo concomitantemente individual e social. Os 

saberes são produzidos a partir de diversas articulações entre as crenças de 

base e os outros tipos de pensamento. O autor descreve ainda que os saberes 

podem originar, a partir da atividade cientifica caracterizada pela racionalização 

e confronto com a realidade empírica; pela atividade profissional, marcada pela 

experiência prática e, pelos processos de socialização em articulação com as 

experiências particulares de cada individuo sua cultura e suas crenças. 

Diversos autores como Gatti (1996), Nóvoa (2000) e Borba (2001), 

descrevem que os saberes adquiridos pelo sujeito ao longo da vida foram 

constituídos pelas diferentes relações e situações, os quais contribuem para a 

construção da sua identidade. Fazendo um paralelo da descrição destes 

autores com o trabalho de Ponte (1992), nota-se que as concepções organizam 
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os diversos saberes e orientam na aplicação das diferentes atividades, estando 

intrinsicamente relacionadas às atitudes, às expectativas e ao entendimento 

que cada um possui sobre si mesmo nas diferentes situações. Conforme 

observado por Ponte (1992, p.10), 

[...] Esta impregnação de elementos sociais no processo de 
construção do saber reforça a perspectiva de que existe uma relação 
interativa entre as concepções e as práticas. As concepções 
influenciam as práticas, no sentido em que apontam caminhos, 
fundamentam decisões, etc. Por seu lado, as práticas, que são 
condicionadas por uma multiplicidade de fatores, levam naturalmente 
à geração de concepções que com elas sejam compatíveis e que 
possam servir para enquadrá-las conceitualmente. 
 

A partir destes estudos, observa-se que as concepções do docente o 

definem como um ser individual e profissional, que de acordo com Nóvoa 

(2000) ambos são inseparáveis, especialmente porque a profissão de professor 

é marcada de valores e ideais, os quais exigem maior empenho na relação 

com os outros.  

Na educação, o professor pode ser visto como um sujeito determinante 

para a formação de seus alunos, seus saberes e concepções podem influenciar 

diretamente o aprendizado dos acadêmicos (DURÃES, 2006). Nota-se que as 

concepções constituem tanto a parte subjetiva do docente, quanto seu eu 

profissional, que desempenham forte influência sobre a prática em sala de 

aula. De acordo com Ponte (1992), as concepções conduzem à prática, sendo 

que a primeira pode promover mudanças sobre a segunda ou vice-versa.  

Nóvoa (2000) acrescenta que, a prática pedagógica é determinada pela 

forma como o professor se posiciona como pessoa. A atuação desse 

profissional em sala de aula esta, suas propostas e seu estilo de ensinar, são 

marcados por suas concepções, especialmente aquelas que se referem a 

aprendizagem (TUNES; TACCA; MARTINEZ, 2006). 

Neste contexto, considerando que o professor é um dos principais 

agentes pedagógicos, é importante que se torne consciente de suas próprias 

concepções, afirma Freire (1996, p. 102), quando diz que: 

[...] não posso ser professor, se não percebo cada vez melhor 
que, por não ser neutra, minha prática exige de mim uma 
definição. Uma tomada de posição. Decisão. Ruptura. Exige de 
mim que escolha entre isso e aquilo. Não posso ser professor a 
favor de quem quer que seja e a favor de não importa o quê.  
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No entanto, o docente não tem conhecimento sobre estes fatos ou 

mesmo sobre suas concepções de ensino e aprendizagem, pois como afirma 

Becker (1996) esse profissional reage com estranheza quando é convidado a 

fazer uma reflexão a respeito do conhecimento e de sua prática pedagógica. 

Para Ponte (1992) quando os docentes são convidados a refletir acerca de sua 

forma de encarar e de estar na profissão, os mesmos agem de maneira 

defensiva e individualista, evidenciando suas dificuldades em envolverem em 

práticas coletivas de reflexão, possivelmente enraizadas pela cultura e por 

profundas concepções sobre o que é ser professor.  

Pensando por essa lente, é necessário questionar como estimular os 

professores a adotarem uma atitude mais reflexiva com relação à sua atuação. 

Sobre esse ponto de vista, Ponte (1992, p. 26) sugere que “o surgimento de 

novas orientações curriculares, a participação em ações de formação ou a 

leitura de materiais educativos podem suscitar novas perspectivas em relação 

à prática pedagógica”. No entanto, esse mesmo autor observa como um 

problema o fato de os professores apresentarem uma tendência para a 

acomodação dos novos elementos nas estruturas conceituais pré-existentes, 

se sujeitando às mudanças profundas somente após vivenciar situações 

geradoras de grandes desequilíbrios, como a participação em programas de 

formação altamente motivadores ou numa forte experiência em dinâmica de 

grupo ou em uma mudança de local de trabalho e profissão. 

Outro conflito destacado por Ponte (1992) está na ausência de práticas 

na formação inicial que promovam nos discentes questionamentos sobre suas 

concepções e o hábito de duvidar e pensar as coisas de modo diferente a 

intervenção prática imediata e vivências de reflexão, como deveria. Nesse 

sentido, Gatti (2003) esclarece que as ações sociais ou educacionais 

direcionadas para uma mudança nas concepções e práticas pedagógicas 

devem estar alicerçadas ao meio sócio cultural no qual os profissionais estão 

inseridos. Essas mudanças propostas refletem na formação do docente.  

Ponte (1992, p. 27) evidencia que a formação docente “tem de ser 

entendida como um processo de troca e de criação coletiva, em quem conduz 

intervém com certos conhecimentos e competências, mas está igualmente a 

aprender com os outros”. Diante do exposto, é necessário criar novas 
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estratégias de ensino capazes de conciliar a cultura, o meio social, bem como 

os conhecimentos e concepções do futuro docente. 

Ao buscar conhecer as concepções dos professores do quarto e quinto 

anos do Ensino Fundamental acerca do uso das TDIC no processo de ensino e 

de aprendizagem dos conteúdos pedagógicos, admite-se a necessidade de 

promover uma reflexão sobre a formação e conhecimentos dos docentes 

acerca da prática pedagógica com o uso dessas tecnologias. 

Para que haja a inserção das TDIC na escola será necessária uma 

mudança nas práticas e concepções dos professores, tendo em vista que os 

mesmos deverão se envolver em programas de formação continuada que os 

capacite a fazer uso destas tecnologias agregadas às atividades pedagógicas. 

Ponte (1992) destaca estas mudanças como fator de dificuldade a ser 

vivenciado pelos docentes, haja vista que promoverá uma reflexão em suas 

práticas no meio acadêmico.  

Em suma, os professores que desejam fazer uso dessas tecnologias 

devem envolver-se em projetos que promovam metodologias inovadores, que 

podem auxiliar na alteração de suas concepções acerca do uso de tais 

ferramentas em sala de aula. 
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3 METODOLOGIA 

 

A busca por novas estratégias de ensino tornou-se uma necessidade 

para promover o desenvolvimento de novas aprendizagens nas diversas áreas 

do conhecimento (MARINHO; LOBATO, 2008). Pensando nisso, observa-se 

que a inserção das TDIC na educação pode contribuir com o processo de 

aprendizagem dos alunos, o que exige uma formação continuada dos 

professores (MARCOLLA, 2012).  

Nesta sessão são apresentados os procedimentos que foram utilizados 

para a realização desta investigação. Segundo Vergara (2004), “o método é um 

caminho, uma forma, uma lógica de pensamento”, ou seja, é o método da 

pesquisa que norteia o pesquisador a alcançar os objetivos delineados. No 

entanto, o produto essencial de uma pesquisa científica é um conhecimento 

que pretende ser seguro e certo (o conhecimento científico), apto para operar 

soluções para um problema humanamente relevante (ZAMBALDE et al., 2007). 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Esta pesquisa se classifica como qualitativa do ponto de vista da 

forma de abordagem do problema, pois tem como foco principal o processo 

e seu significado, considerando que trabalha na relação entre o mundo 

objetivo e a subjetividade dos sujeitos, os quais não podem ser 

quantificados e por isto, não requer o uso de métodos e técnicas 

estatísticas, sendo, portanto uma pesquisa descritiva que trabalha 

diretamente com o ambiente natural, o pesquisador e o instrumento chave 

(SILVA; MENEZES, 2001).  

Além disso, esta investigação contou com aspectos da investigação 

exploratória. Segundo Gil (2008, p.41), a pesquisa exploratória “objetiva 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a constituir hipóteses. Na mesma direção, Mattar (1996 p.84) 

descreve que a pesquisa exploratória visa ampliar o conhecimento do 

pesquisador sobre o problema pesquisado. As abordagens teóricas são 
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baseadas em revisão bibliográfica a respeito do tema proposto, 

proporcionando assim, maior conhecimento do tema. Para a coleta de dados 

este estudo serviu-se de uma pesquisa de campo que permite que os 

objetivos propostos sejam reformulados ao longo da pesquisa (GIL, 2008). 

 

3.2 A PESQUISA DE CAMPO  

 

A investigação foi realizada em seis (06) escolas municipais de uma 

cidade do sul de Minas Gerais, sendo que três delas se localizam na zona 

rural e três na zona urbana, dando sequência ao estudo de Soares (2014). A 

escolha se justifica pelo fato das referidas escolas oferecerem o quarto e 

quinto ano do Ensino Fundamental I e por possuírem Laboratórios de 

Informática. 

Para a realização desta investigação, o pesquisador procurou a 

coordenadora das Escolas Municipais de Educação da referida cidade no 

Sul de Minas Gerais e expôs as intenções de sua pesquisa questionando 

sobre a possibilidade de estabelecer uma parceria para realizá-la nessas 

escolas. A coordenadora escolar realizou uma reunião com todas as 

diretoras das escolas que iriam participar da referida pesquisa e explicou 

que a mesma tinha o intuito de oferecer minicursos que abordavam a 

integração das TDIC no processo de ensino e de aprendizagem. Assim, as 

diretoras comunicaram essa oportunidade às professoras do quarto e quinto 

ano do ensino fundamental municipal. 

 Participaram desta investigação vinte e duas (22) professoras 

(Posteriormente será apresentado o perfil dessas professoras) e foi acertado 

pela Secretaria da Educação que os minicursos deveriam ser ofertados no 

polo da Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais (UAITEC) da 

referida cidade por possuir 25 computadores com internet, o que possibilitou 

que cada professora participante desta investigação fizesse o uso individual 

dessas máquinas.  

A investigação ocorreu em três fases. Na primeira fase, as 

professoras conheceram os objetivos da pesquisa e responderam aos 

questionários “Perfil dos professores do Ensino Fundamental I” (ANEXO A) e 
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“Concepções dos professores do Ensino Fundamental I sobre o uso das 

TDIC em sala de aula” (ANEXO B). Segundo Gil (2008, p.128) o 

questionário é definido como “técnica de investigação composta por um 

número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às 

pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”. A 

aplicação desses questionários foi com o intuito de construir o perfil das 

professoras participantes e investigar suas concepções acerca do uso 

dessas tecnologias em sala de aula e contribuições dessas tecnologias para 

o processo de ensino e de aprendizagem. 

A segunda fase foi composta pela realização de oficinas em 

minicursos para as professoras participantes, com uso das TDIC em 

metodologias de ensino que podem utilizar no quarto e quinto anos do 

Fundamental I. Segundo Afonso (2007, p. 09), oficina é uma prática de 

intervenção psicossocial, seja em contexto pedagógico, clínico comunitário 

ou política social. Trata-se de  

[...] um trabalho estruturado com grupos, independentemente do 
número de encontros, sendo focalizado em torno de uma questão 
central que o grupo se propõe a elaborar, em um contexto social. A 
elaboração que se busca na oficina não se restringe a uma 
reflexão racional, mas envolve os sujeitos de maneira integral, 
formas de pensar, sentir e agir.  
 

Foram realizadas seis (06) oficinas com duração de duas horas cada 

uma, com o objetivo de conhecer o funcionamento de algumas ferramentas 

digitais e como as participantes podem servir-se desses recursos tecnológicos 

numa perspectiva didática. Essas oficinas envolveram atividades com o uso 

dos aplicativos Faceboock, Whatsapp, Microsoft Power Point e de alguns 

objetos de aprendizagem armazenados nos seguintes repositórios 

educacionais: Educopédia, Rede Interativa Virtual de Educação – RIVED, 

Banco Internacional de Objetos Educacionais – BIOE e do Grupo de Pesquisa 

e Produção de Ambientes Interativos e Objetos de Aprendizagem – 

PROATIVA.  

Essas ferramentas tecnológicas foram escolhidas por permitirem que 

as professoras consigam refletir como efetuar a integração dos conteúdos 

pedagógicos com as TDIC, o que pode facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem escolar e por ser presente na vida social de muitos alunos. 
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Em cada uma das oficinas, foram entregues a cada professora apostilas com 

orientações e tutoriais referentes ao uso dos aplicativos em questão.  

Por fim, na terceira e última fase, no último minicurso, as professoras 

participantes responderam ao questionário “Concepções dos professores do 

Ensino Fundamental I sobre o uso das TDIC nas suas práticas pedagógicas” 

(Anexo C). Esse terceiro questionário foi aplicado com objetivo de coletar 

dados para efeito de uma comparação com os dados obtidos no segundo 

questionário e auxiliar na análise dos dados. 

 

3.2.1 As Oficinas com as Professoras Participantes 

 

A relação entre docentes, discentes, diferentes metodologias de ensino 

e recursos didáticos pode promover transformações na concepção de ensino 

estabelecido em sala de aula. Intercalar métodos de ensino em sala de aula 

gera uma dinâmica pedagógica, com aulas mais participativas, interativas, 

envolventes, e o professor contribui para que os alunos consigam construir seu 

próprio conhecimento, desvinculando-se de um processo meramente mecânico 

(DAMASCENO; MONTEIRO, 2007).  

É necessário que se estabeleça, de forma sistemática, organizada e 

efetiva a inserção de ferramentas tecnológicas por intermédio de metodologias 

de ensino que venham facilitar o processo didático pedagógico da escola, 

buscando dar significado às aprendizagens dos alunos (PEREIRA; FREITAS, 

2015). Nesse sentido, foram planejadas e realizadas as referidas oficinas.  

As oficinas no âmbito dos minicursos ocorreram semanalmente no 

período entre 16h00min. e 18h00min., em horário reservado aos módulos de 

reunião pedagógica, que tem como função, a capacitação e a formação 

continuada das professoras. Para a realização dessas oficinas foi elaborado 

um projeto de extensão “Curso Formação Inicial e Continuada – FIC”, vinculado 

ao Instituto Federal de Educação do Sul de Minas – Campus Machado, local 

onde o pesquisador é professor efetivo. Assim, pode contar com uma monitora 

para os minicursos, uma aluna do Curso de Licenciatura em Computação do 

referido Instituto. 
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 A seguir serão apresentadas características das ferramentas digitais 

utilizadas nas oficinas com as professoras participantes da pesquisa, com fins 

de mostrar as mesmas podem ser utilizadas no processo de ensino e 

aprendizagem em sala de aula no nível fundamental de ensino. 

 

3.2.1.1 Utilizando o Facebook na sala de aula 

 

Juliani et al. (2012), Ferreira, Corrêa e Torres (2012) e Leka e Grinkraut 

(2014) mostram que as redes sociais fazem parte do dia a dia dos alunos e de 

vários educadores e que são consideradas por diversas instituições de ensino 

como importantes ferramentas para uma melhor aprendizagem, destacando o 

Facebook como uma das aplicações mais utilizadas para o compartilhamento 

de temas estudados ou propostos para os alunos em sala de aula pelos 

professores. A figura 1 mostra a tela inicial do Facebook. 

 
Figura 1: Tela inicial do Facebook 

 

Fonte: www.facebook.com 
 

Criado em 2004, por alunos da Universidade de Harvard, o Facebook 

tinha como objetivo inicial disponibilizar em rede os perfis de alunos desta 

universidade e no ano de 2006 assumiu proporções maiores quando foi aberto 

ao público (JULIANI et al., 2012).  
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O Facebook ainda disponibiliza várias funcionalidades como o 

compartilhamento de vários tipos de informações: arquivos, textos, vídeo, 

imagens, criar grupos, criar eventos, bate papo, entre outros (FERREIRA; 

CORRÊA; TORRES, 2012).  Graças a essas funcionalidades, assumiu um 

papel diferenciado na sociedade, na política, na mídia e também na Educação 

(LEKA; GRINKRAUT, 2014). Pode ser explorado como uma importante 

ferramenta pedagógica, promovendo a colaboração no processo educativo, 

permitindo a construção crítica e reflexiva do conhecimento (JULIANI et al., 

2012).  

Nesta investigação, essa rede social foi utilizada para criar um grupo de 

estudo chamado “Informática Educativa”, o qual teve como objetivo realizar o 

compartilhamento de materiais que foram utilizados durante as oficinas. Ao que 

parece elas se mostraram interessadas em participar. As que já tinham 

compartilharam materiais e as que não tinham criaram um perfil no Facebook 

participando das atividades indicadas na oficina. Além disso, essa rede social 

configurou-se como um espaço além da sala de aula, oportunizando as 

professoras participantes a compartilhar e divulgar suas experiências, 

conhecimentos e dúvidas relacionadas ao processo de ensino. 

 

3.2.1.2 O Whatsapp na sala de aula 

 

Cada vez mais, as escolas estão descobrindo o potencial dos 

dispositivos móveis para o desenvolvimento de competências e habilidades e a 

elaboração e compartilhamento de conteúdos. Diante de toda a tecnologia 

disponível, os tablets, como os smartphones são dispositivos móveis que 

operam com base em sistemas operacionais (Android desenvolvido pela 

Google, e o iOS desenvolvido pela Apple) que permitem acesso a aplicativos e 

também à internet. 

Por padrão, os dispositivos móveis já apresentam uma série de 

aplicativos instalados, os quais permitem ao usuário que utilize diversas 

funções como: leitura de e-mail, acesso à internet, assistir vídeos, consultar a 

temperatura, entre outros.  Dentre os vários aplicativos disponíveis destaca-se 

o Whatsapp, criado em 2009, o qual propicia a troca de mensagens de texto, 
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imagens, sons e vídeos, fazer ligação e a criação de grupos. A figura 2 mostra 

a página oficial do aplicativo Whatsapp. 

 

Figura 2: Página oficial do whatsapp 

 
Fonte: www.whatsapp.com 

 
 

Considerando que o Whatsapp como ferramenta que pode contribuir 

para o processo de ensino e de aprendizagem, foi realizada uma oficina com 

uso desse aplicativo. Pode-se observar que as professoras participantes o 

utilizaram para a comunicação sobre as atividades propostas. Assim, esse 

aplicativo proporcionou um espaço virtual de conversação para a transmissão e 

compartilhamento dos conteúdos desenvolvidos durante as oficinas, por meio 

de um grupo criado denominado “Educação Compartilhada”.  

Nesse grupo funcionou um fórum de discussão para sanar as dúvidas 

que surgiram durante as oficinas e que não puderam ser sanadas 

presencialmente. Além disso, esse grupo aproximou as professoras, pois, 

muitas que não se falavam, passaram a se comunicar por meio das 

mensagens postadas no grupo. Outro ponto percebido é que elas, por meio do 

Whatsapp, passaram a trocar até outros assuntos, o que não era possível 

conversar durante as atividades. 
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3.2.1.3 PowerPoint na dinamicidade da aula 

 

O PowerPoint é um software que faz parte do pacote de escritório 

(office) produzido pela empresa Microsoft, o qual pode ser utilizado para criar 

apresentações de slides, agregando textos, elementos gráficos e audiovisuais 

que facilitam a compreensão dos conteúdos. Trata-se de uma das ferramentas 

mais utilizadas para realizar apresentações orais em seminários, conferências, 

workshops entre outros. A figura 3 mostra a tela inicial do PowerPoint. 

 

Figura 3: Tela inicial do PowerPoint 

 

Fonte: Programa PowerPoint 
 

Como muitas escolas já estão equipadas com aparelhos Datashow em 

salas de aula, este programa foi apresentado para as professoras por permitir 

que elas façam o seu uso como meio de auxiliar na exposição dos conteúdos, 

facilitando assim o processo de ensino e aprendizagem, incentivando e 

motivando os alunos pela aula, por meio de reflexões, debates e 

questionamentos a respeito dos assuntos abordados.  

A oficina com o uso desta ferramenta teve o objetivo de mostrar como é 

possível preparar uma aula baseada não apenas em texto, mas sim que possa 

incluir o uso de imagens, animações, vídeos e hiperlinks. A utilização do 

software pelas professoras se deu a partir da divisão de grupos e como tarefa 
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foi solicitado que cada grupo fizesse uma aula baseando-se no tema 

“Olimpíadas no Brasil 2016”.  

O uso do PowerPoint na apresentação da atividade solicitada 

possibilitou um diálogo mais expressivo entre as professoras e também 

permitiu a exposição do conteúdo sobre o tema por meio de vídeos, imagens, 

sons, entre outros. Com isso, as pesquisadas tiveram a oportunidade de 

vivenciar como é possível a ressignificação de ideias com o uso desta 

ferramenta na abordagem dos assuntos relacionados às suas aulas e 

trouxeram diversos questionamentos que contribuíram com a construção do 

conhecimento sobre a relevância do uso das TDIC em suas aulas. 

 

3.2.1.4 O uso de Objetos de Aprendizagem nas aulas 

 

Segundo Silva, Café e Catapan (2010, p. 94), “com o avanço da 

tecnologia, bem como do crescimento do uso da Internet para fins educativos, 

surge um novo conceito de recursos didáticos: os Objetos de Aprendizagem 

(OA)”. Objetos de Aprendizagem podem ser qualquer coisa digital, que tenha 

como intuito principal promover a aprendizagem (HOFFMANN, apud SILVA; 

CAFÉ ; CATAPAN, 2010, p. 94). 

Gazzoni et al. (2006) define Objetos de Aprendizagem como materiais 

didáticos digitais que possuem um padrão para que sejam compartilhados e 

reutilizados e considera que o desenvolvimento desses objetos deve ser 

direcionado para a web, gerando um maior alcance dos usuários. Wiley (2000) 

define OA como “qualquer recurso digital que pode ser reutilizado para apoiar a 

aprendizagem e que podem ser distribuídos pela rede”. 

Dentre as diversas definições, neste estudo, Objetos de Aprendizagem 

serão considerados como todos os materiais digitais educacionais disponíveis 

na internet. Para tanto, para serem utilizados durante as oficinas, foram 

selecionados alguns objetos de aprendizagem de quatro repositórios 

educacionais: Educopédia, Rede Interativa Virtual de Educação – RIVED, 

Banco Internacional de Objetos Educacionais – BIOE e do Grupo de Pesquisa 

e Produção de Ambientes Interativos e Objetos de Aprendizagem – 

PROATIVA, para serem utilizados durante as oficinas. Ao utilizar os objetos de 
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Aprendizagem disponíveis por estes repositórios, as professoras conheceram e 

realizaram diversas atividades práticas que pudessem ser aplicadas em suas 

práticas pedagógicas em sala de aulas com seus alunos. 

 

3.2.1.4.1 Os objetos de aprendizagem da Educopédia nas aulas 

 

A Educopédia foi selecionada, pois segundo Nascimento (2014) e 

Galvão (2011) disponibiliza planos de aula e conteúdos pedagógicos digitais 

que são elaborados em forma de animações, vídeos, textos, jogos entre outros, 

que podem ser utilizados pelos professores em sala de aula ou laboratórios e 

por alunos em seus computadores. Essa plataforma visa promover uma 

melhoria na qualidade da experiência educacional com o uso das novas TDIC 

(NASCIMENTO, 2014). A figura 4 apresenta a tela de acesso da Educopédia. 

 

Figura 4: Tela de acesso a Educopédia 

 
Fonte: http://www.educopedia.com.br 

 

A Educopédia foi desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação 

do Rio de Janeiro (SME) em parceria com o Oi Futuro (Instituto de 

Responsabilidade Social da Oi) e lançada em 2012 para a rede pública 

municipal de ensino do Rio de Janeiro (NASCIMENTO, 2014), cujo objetivo é 
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de mobilizar a atenção dos alunos para seu próprio aprendizado, por meio de 

uma proposta de ensino mais motivadora (GALVÃO, 2011).  

Trata-se de uma plataforma online colaborativa de aulas digitais que 

disponibiliza aos alunos e professores atividades autoexplicativas de forma 

lúdica e criativa, podendo ser acessadas a qualquer momento e de qualquer 

lugar (NASCIMENTO, 2014).  

Dentre todo o material disponibilizado pela Educopédia, foi proposto que 

as professoras acessassem um conteúdo da disciplina de matemática 

abordada na quinta série do ensino fundamental: expressões numéricas. Nesta 

aula as professoras tiveram acesso a um plano de aula desse conteúdo, a 

apresentação do conteúdo, as competências e habilidades envolvidas na 

aprendizagem desse conteúdo matemático e ao referencial teórico utilizado na 

consecução desse material. Ao utilizar esse material, as professoras 

conheceram e realizaram diversas atividades que podem ser aplicadas em 

suas práticas pedagógicas em sala de aula com seus alunos. Ao que parece, 

elas se apresentaram interessadas e surpresas em relação ao material, o que 

foi auxiliando no entendimento de como as TDIC podem subsidiar suas aulas 

para que fiquem mais motivadoras e interessantes aos olhos dos alunos. 

 

3.2.1.4.2 Objetos do PROATIVA nas aulas 

 

Em relação ao PROATIVA, teve início em 2001 com o projeto álgebra 

interativa, coordenado pelo Dr. José Aires de Castro Filho, professor adjunto da 

Universidade Federal do Ceará e doutor em Mathematics Education pela 

University Of Texas At Austin e hoje conta com a participação de alunos das 

mais diversas áreas (DUARTE; CALEJON, 2015).  

Esse projeto tem por objetivo “desenvolver objetos de aprendizagem, 

bem como realizar pesquisas sobre a utilização desses objetos na escola, 

como forma de melhorar o aprendizado dos conteúdos escolares” 

(VASCONCELOS; LIMA; MAGALHÃES, 2009, p.07). Segundo Duarte e 

Calejon (2015), os objetos de aprendizagem disponíveis no repositório do 

PROATIVA vem acompanhados de um guia detalhado do professor e 



55 
 

apresenta ainda sugestões de atividades para sua utilização. A figura 5 

apresenta a página inicial do PROATIVA. 

 

Figura 5: Página inicial do PROATIVA 

 

Fonte: http://www.proativa.vdl.ufc.br/ 
 

De acordo com o site do PROATIVA, esses objetos de aprendizagem, 

possibilitam que professores e alunos possam explorar conceitos específicos 

em diversas áreas do conhecimento, sendo direcionado ao ensino Médio e 

Fundamental. Desse modo, este repositório foi utilizado na pesquisa, pois é 

possível observar que os objetos de aprendizagem disponíveis no PROATIVA 

contribuem com a contextualização de diversos conteúdos em diferentes níveis 

de ensino, proporcionando uma aprendizagem mais significativa e um melhor 

desenvolvimento cognitivo dos alunos.  

Com este repositório as professoras tiveram contato com o objeto de 

aprendizagem “Conhecendo o Universo”, apropriado para trabalhar na quarta 

série do ensino fundamental na disciplina de geografia, cujo objetivo é fazer 

com que os alunos possam entender a importância de saber identificar os 

objetos do Sistema Solar. A utilização desse OA requer do aluno um 

conhecimento mínimo acerca do universo, planetas, sistema solar, pois, a partir 

das orientações propostas por este jogo, se faz necessário localizar um 

astronauta que se encontra perdido em algum planeta. Sendo assim, antes que 

as professoras pudessem ter acesso a este objeto de aprendizagem realizou-
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se uma introdução ao tema, com um debate sobre o que elas entendem por 

universo, planetas e astros de um modo geral, um momento de interação e 

discussões. 

Por meio desta atividade as professoras puderam aprofundar seus 

conhecimentos sobre o uso das TDIC em suas aulas conhecendo como esse 

software mostra o universo, pois acessaram várias características de cada 

planeta e do sistema solar, o que auxiliou na compreenderam de como os 

alunos podem desenvolver suas habilidades de dedução, de raciocínio lógico e 

pesquisa subsidiados por esses dispositivos tecnológicos. 

  

3.2.1.4.2 Os objetos do Banco Internacional de Objetos Educacionais nas aulas  

 

Com relação ao Banco Internacional de Objetos Educacional (BIOE), ele 

foi criado em 2008, entre uma parceria do Ministério da Educação (MEC), o 

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), a Rede Latino-americana de Portais 

Educacionais (RELPE), Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) e 

algumas universidades brasileiras (RUAS, 2012). O BIOE foi utilizado, pois tem 

o objetivo de promover a democratização da informação de forma colaborativa, 

por meio do acesso livre aos objetos de aprendizagem desenvolvidos em 

diferentes idiomas e formatos (AFONSO, 2011).  

Afonso (2011, p. 153) descreve que o BIOE possui as funcionalidades: 

“localizar, catalogar, avaliar, disponibilizar, manter e compartilhar objetos de 

aprendizagem, considerados relevantes e adequados à comunidade 

educacional brasileira e internacional”. Este mesmo autor afirma ainda que o 

BIOE utiliza elementos textuais e não-textuais das mais diversas áreas do 

conhecimento, para composição dos objetos de aprendizagem, entre os quais 

pode-se citar:  áudio, vídeo, animação/simulação, software educacional, 

imagem, mapa e hipertexto.  

De acordo com o site do BIOE, em setembro de 2015, este repositório 

possuía 19.842 objetos publicados e 174 sendo avaliados ou aguardando 

autorização dos autores para a publicação, o que demonstra ser muito 

relevante no processo de ensino e de aprendizagem, por ser um instrumento 

muito utilizado pelos professores. A figura 6 mostra a tela inicial para seleção 
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de matérias educacionais digitais pelos professores que desejam utilizar as 

tecnologias incluídas ao plano de aula. 

 

Figura 6:Tela inicial do Banco Internacional de Objetos Educacionais 

 
Fonte: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ 

 

Neste repositório as professoras conheceram o objeto de aprendizagem 

“Labirinto da Tabuada”, desenvolvido pelo matemático Antônio José Lopes 

Bigode. Trata-se de um jogo que foi criado com o intuito de trabalhar o ensino 

de matemática com alunos da quinta série do ensino fundamental, cujo objetivo 

é percorrer o caminho do tabuleiro até chegar ao gol por meio do labirinto de 

números, passando de casa em casa que contém os resultados de uma das 

duas tabuadas que o aluno escolheu para jogar. Este jogo tem o intuito de 

explorar o estudo da tabuada e divisibilidade dos números. 

Como atividade, as professoras se uniram em duplas e a vitória foi da 

dupla que realizou o trajeto em menos tempo. Com o uso deste objeto de 

aprendizagem as docentes vivenciaram como pode ser uma aula mais 

dinâmica e descontraída, embora exija atenção durante a execução da 

atividade. Com este jogo, as pesquisadas observaram uma maneira diferente 

de ensinar matemática aos seus alunos, os quais podem ter um maior 

incentivo, prazer e motivação ao estudo. Desse modo, pode-se dizer que essa 

atividade permitiu ainda que as professoras entendessem como podem, com o 
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uso das TDIC nas aulas, contribuir para uma melhoria de qualidade do 

processo de ensino e de aprendizagem.   

 

3.2.1.4.3 O uso de OA da Rede Interativa de Educação  

 

Com relação à RIVED é um programa desenvolvido pela Secretaria de 

Educação a Distância (SEED), junto ao MEC. A RIVED foi utilizada, porque tem 

como objetivo desenvolver conteúdos pedagógicos digitais e promover 

capacitações e treinamentos em instituições de ensino (OLIVEIRA; MEDINA, 

2007). A figura 7 apresenta a página inicial da Rede Interativa Virtual de 

Educação. 

 

Figura 7:Tela inicial da Rede Interativa Virtual de Educação – RIVED 

 
Fonte: http://rived.mec.gov.br/ 

 
 

Os conteúdos disponibilizados pelo RIVED são gratuitos, podendo ser 

utilizados em diferentes níveis de ensino. Tais conteúdos foram desenvolvidos 

com o intuito de instigar o raciocínio e o desenvolvimento do pensamento 

crítico dos alunos, agregando o potencial das TDIC às novas abordagens 

pedagógicas (SANTOS, 2011a). Os conteúdos digitais publicados na RIVED 

buscam uma melhoria na aprendizagem das disciplinas da educação e a 
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formação cidadã dos alunos. De acordo com o site do RIVED, os conteúdos 

pedagógicos digitais podem ser acessados por um mecanismo de busca e são 

acompanhados de um guia do professor, que permite aos docentes maior 

liberdade de uso destes conteúdos em suas aulas. 

No RIVED foi selecionado para apresentar as professoras o objeto de 

aprendizagem “Água: percepção da degradação ambiental”, cujo conteúdo 

aborda a disciplina de geografia do quarto ano do ensino fundamental. Este 

objeto de aprendizagem oferece a oportunidade de estudar assuntos 

relacionados aos problemas ambientais brasileiros associados, direta ou 

indiretamente, a água por meio de imagens e de atividades.  

Na utilização desse OA as professoras inicialmente visualizaram as 

imagens, trabalharam com a parte conceitual e em seguida registraram os 

problemas ambientais da região estudada. Como segunda atividade, foi 

solicitado que as docentes resolvessem uma cruzadinha baseada nos 

conteúdos abordados. Por meio dessas atividades as pesquisadas 

compreenderam que com o uso das TDIC em suas aulas os alunos poderão 

desenvolver capacidades de observação, conceituação e reflexão, o que pode 

tornar a aprendizagem mais significativa. 

A seguir a descrição de como foram realizadas as análises dos dados 

coletados. 

 

3.3 ESTRATÉGIAS DE ANÁLISES DOS DADOS 

 

Após a coleta de dados, iniciou-se a fase de análise e interpretação 

dos dados coletados, dois processos conceitualmente distintos, que na 

maioria das vezes se mostram relacionados. Segundo Teixeira (2003), a 

análise de dados é o processo de constatação de um estudo que envolve a 

formação de sentido por meio da consolidação, limitação e interpretação dos 

dados coletados, e envolve ainda uma relação entre os dados encontrados e 

conceitos abstratos, raciocínio indutivo e dedutivo, descrição e interpretação 

para então obter a formação de significado. 

Para a análise dos dados coletados foram utilizados aspectos da 

análise de conteúdo que segundo Bardin (2011, p.42), consiste em: 
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 [...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 
 

Trivinõs (1987) descreve que a análise de conteúdo possui algumas 

particularidades essenciais, como a de constituir-se em um meio para estudar 

as comunicações entre os indivíduos, com ênfase nos conteúdos das 

mensagens por eles colocadas. Este mesmo autor descreve ainda que é um 

tipo de análise mais utilizado para representar o tratamento dos dados 

baseados em uma pesquisa qualitativa.  

Segundo Bardin (2011, p.106), a análise de conteúdo, "se presta para o 

estudo das motivações, atitudes, valores, crenças e tendências", como também 

para o conhecimento das ideologias que não se apresentam claras num 

primeiro instante. Essa técnica permitirá, a partir de regularidades encontradas 

nos dados coletados, a categorização dos conteúdos necessários para a 

realização das análises, definida por Minayo (2004, p.75) como sendo uma 

técnica que possibilita obter respostas para questões formuladas a partir de 

um problema proposto e também poderá confirmar ou não as hipóteses 

estabelecidas no início da investigação. 

Bardan (2011) descreve que a análise de conteúdo é constituída por 

três fases fundamentais: pré-análise, a qual busca organizar o material a ser 

analisado; exploração do material, fase na qual ocorre a aplicação do que foi 

definido na fase anterior; tratamento dos resultados obtidos e interpretação 

objetiva dar um sentindo mais amplo às respostas, relacionando-as a 

conhecimentos obtidos anteriormente. Sendo assim, de posse dos dados 

dos questionários “Perfil dos professores do Ensino Fundamental I” (ANEXO 

A) e “Concepções dos professores do Ensino Fundamental I sobre o uso das 

TDIC em sala de aula” (ANEXO B) e “Concepções dos professores do 

Ensino Fundamental I sobre o uso das TDIC nas suas práticas pedagógicas” 

(ANEXO C) os dados foram analisados à luz das teorias referentes ao tema. 
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4 O USO DAS TDIC E AS CONCEPÇÕES DAS PROFESSORAS 

 

Retomando, esta investigação objetivou investigar as concepções dos 

professores do quarto e quinto anos do nível fundamental de ensino de escolas 

municipais de uma cidade do Sul de Minas Gerais, em relação ao uso das 

Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação nas suas práticas 

pedagógicas. Para esse estudo das concepções das professoras participantes 

sobre o uso das TDIC na prática pedagógica, foi preciso considerar a cultura 

em que estão inseridas seus valores, motivações e pensamentos acerca do 

processo de ensino e de aprendizagem (PONTE, 1992).  

Nesse caso, a escolha das participantes desta pesquisa esteve 

vinculada à necessidade de compreender se a formação dessas professoras 

incluiu a utilização das TDIC no planejamento e realização de suas aulas e 

quanto ao uso das TDIC em sala de aula, quais as limitações enfrentadas e 

quais são as concepções que elas têm em relação à utilização das TDIC no 

quarto e quinto anos do Ensino Fundamental I. Foi este tipo de olhar que foi 

lançado sobre essa pesquisa, e possibilitou conhecer essas atoras do processo 

educacional e suas concepções acerca do tema em estudo. 

 

4.1 PERFIL DAS PROFESSORAS PESQUISADAS 

 

Analisando os resultados do questionário I foi possível delinear o perfil 

das 22 professoras que participaram desta pesquisa. Observa-se que todas 

as participantes responderam a todas as questões propostas nesse 

questionário. Com relação à idade das professoras varia entre 30 a 63 anos, 

sendo que 22,73% das professoras possuem idades entre 30 a 40 anos; 

45,45% das professoras de 41 a 50 anos; 22,73% das professoras na faixa 

etária de 51 a 60 anos e 9,09% tem mais de 60 anos, conforme apresentado 

no Gráfico 1. 
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Gráfico 1: Faixa etária das professoras pesquisadas 

 

 
No que se refere à formação profissional das pesquisadas 100% 

fizeram a licenciatura como primeiro curso de formação. Os resultados 

apontam também que das professoras participantes, 18,18% cursaram um 

segundo curso, também de licenciatura e 81,82% não fizeram outro curso. 

Já a quantidade de professoras que realizaram um curso de pós-graduação 

foi 72,73% e o restante não realizou esse tipo de curso.  

No que tange a situação funcional das docentes pesquisadas, 90,91% 

são efetivas no cargo e 9,09% são contratadas. Já em relação ao tempo de 

serviço que possuem de magistério na rede pública municipal de ensino, 

varia entre 1 a 30 anos, sendo que, das pesquisadas 27,27% possuem de 1 

a 10 anos; 40,91% docentes entre 11 e 20 anos e 31,82% das professoras 

entre 21 a 30 anos, de acordo com o Gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Tempo de Serviço das professoras pesquisadas 
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As professoras participantes desta pesquisa foram questionadas 

também em relação à carga horária semanal de trabalho. Os resultados 

mostram que varia entre 24 a 57 horas e mais especificamente: 11 

professoras trabalham 24 horas semanais, 3 afirmaram trabalhar 27 horas, 2 

declaram trabalhar 36 horas, 4 disseram trabalhar 54 horas, uma professora 

trabalha 57 horas e outra trabalha 48 horas, conforme o Gráfico 3.  

 
Gráfico 3: Carga horária semana 

 
 

Em relação ao número de horas semanais que utilizam para 

organizar, preparar suas aulas e para estudos e pesquisas, os resultados 

mostram que varia em torno de 2 a 14 horas. 

No que se refere à presença do computador em casa, 95,45% das 

participantes pesquisadas possuem e 4,55% não possui. Já em relação à 

utilização do computador para a preparação das aulas, 90,91% das 

professoras declaram utilizar e apenas 9,09% não utilizam esta ferramenta. 

No que se refere às professoras que contam com o acesso a internet em 

suas residências, 86,36% delas afirmaram possuir e utilizar este recurso 

para planejar e preparar suas aulas e 13,64% não dispõem deste recurso.   

Com relação à formação inicial das professoras para o uso das TDIC 

no processo de ensino e aprendizagem, uma maioria (95,45%) das 

professoras não teve componente curricular durante a graduação e pós-

graduação que as preparasse para o uso das TDIC na prática docente e não 

participaram de cursos de formação continuada que as capacitasse para o 

uso dessas ferramentas e apenas 4,55% das professoras têm formação com 

o uso prático das TDIC. Entretanto, vale ressaltar que os resultados 

apontam também que, das 22 professoras pesquisadas, 77,27% estão 
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sempre atentas às oportunidades de formação sobre o uso da tecnologia na 

Educação, sejam essas oportunidades na sua própria escola ou em outras 

instituições. Mas, 22,73% das pesquisadas não buscam oportunidades de 

atualização nessa área.  

No que remete ao uso das tecnologias na prática pedagógica, os 

resultados mostram que 68,18% das professoras questionadas encontram em 

suas escolas recursos tecnológicos disponíveis, os quais podem contribuir com 

as demandas de suas disciplinas e 31,82% das participantes afirmaram não 

possuir recursos tecnológicos em suas escolas. Porém, conforme resultados, 

do total das professoras que possuem em suas escolas recursos tecnológicos, 

apenas 60% fazem uso destes recursos para desempenho de suas aulas. 

Dentre as tecnologias presentes nas escolas, aquelas que as 

professoras pesquisadas mais utilizam em sala de aula, conforme resultados, 

são: computador, datashow, internet, celular, softwares educativos e máquina 

fotográfica, como apresentado no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4: TDIC utilizadas pelas professoras em sala de aula 

 

 

Ainda pode-se colocar aqui que as professoras pesquisadas ainda 

apresentaram no questionário I suas principais dificuldades para o uso das 

TDIC em seu processo de trabalho: falta de acesso à internet na escola; 

número de computadores reduzidos para o uso durante as atividades; direção 

não permite a utilização dos computadores por medo de estragá-los; 

dificuldade em montar os equipamentos; computadores parados por falta de 

manutenção; pouco conhecimento em utilizar o computador e falta de 

softwares específicos que possam auxiliar em sala de aula. 
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Conhecendo o perfil das participantes deste estudo, deu-se 

prosseguimento na elaboração das análises e reflexões acerca dos dados 

coletados nos questionários II e III que emergiram das repostas das 

professoras participantes. Buscou-se refletir acerca de suas concepções sobre 

o uso das TDIC na prática pedagógica e sobre a importância da formação 

continuada de professores, observando suas necessidades, valores, desejos, 

dificuldades e expectativas. 

 

4.2 AS PROFESSORAS PESQUISADAS E SUAS CONCEPÇÕES 

 

O estudo teórico desenvolvido e apresentado nas sessões anteriores 

possibilitou um aprofundamento das análises das concepções das professoras 

pesquisadas, presentes nas entrelinhas das respostas dos questionários II e III, 

em relação ao uso das TDIC em sua prática pedagógica.  

Um olhar analítico sobre as concepções dos professores torna-se de 

considerável importância, tendo em vista que o docente é o principal ator do 

processo formativo e suas concepções e saberes influenciam diretamente na 

formação dos discentes (FREIRE, 1996). Este mesmo autor, afirma que as 

concepções do docente atuam diretamente sobre suas escolhas.  Para Ponte 

(1992, p.10), as concepções de professores emergem em suas “interações 

interindividuais e a sua evolução é muito marcada pelas dinâmicas coletivas”. 

Desse modo, as concepções têm um relevante aspecto social e grupal, sendo 

dependentes das práticas docentes.  

Inicialmente investigou-se nos conteúdos constantes nas respostas 

descritas pelas professoras no questionário II e III, se havia indicadores das 

concepções das docentes sobre a formação continuada, especialmente com 

relação ao uso das TDIC em suas atividades docentes, bem como sobre suas 

dificuldades em relação às ferramentas digitais utilizadas. 

Sendo assim, promoveu-se um trabalho de decompor e reconstruir as 

respostas das docentes aos questionários II e III e, partindo da leitura anterior 

das hipóteses e do objetivo propostos neste estudo, foi possível definir temas 

que podem representar suas concepções. Nesse processo de análise 
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emergiram quatro temas que foram subdivididos em dois subtemas cada um, 

todos descritos no quadro 2. 

 
 

Quadro 2 – Temas e subtemas: análise de conteúdos 
TEMA 1 Formação Continuada de Professores e o uso das 

TDIC  
Subtema 1.1 Necessidade de formação continuada para o uso das TDIC 
Subtema 1.2 Ausência de formação de professores para utilizar as TDIC  

TEMA 2 Desafios para o uso das TDIC na prática pedagógica 
Subtema 2.1 O uso das TDIC e os recursos e suportes tecnológicos na 

escola  
Subtema 2.2 O uso consciente das TDIC em sala de aula  

TEMA 3 As TDIC na Realidade Globalizada 
Subtema 3.1 Tecnologias digitais presentes no dia a dia dos alunos 
Subtema 3.2 Tecnologias digitais e os desafios na aprendizagem 

TEMA 4 As TDIC e as Práticas Pedagógicas  
Subtema 4.1 O professor e a formação do aluno com o uso das TDIC 
Subtema 4.2 As vantagens do uso das TDIC em sala de aula 

 
 Partindo da perspectiva de que é preciso fazer ecoar as vozes 

que nascem da “prática cotidiana, fruto de contradições e recusa, de esperança 

e resistência, de busca” (KRAMER, 1994, p.10), ao dar voz às professoras, 

produziu-se temas derivados dos conteúdos das mensagens expressas por 

essas docentes, os quais serão analisados e costurados entre si para 

fundamentarem as considerações finais desta investigação. Pode-se dizer que 

as concepções das professoras participantes desta pesquisa deram forma a 

esta pesquisa. 

 

4.2.1 Tema 1: Formação Continuada de Professores e o uso das TDIC 

 

O primeiro tema abordado baseado nas respostas das professoras 

pesquisadas foi a “Formação continuada de professores e o uso das TDIC”, 

que se subdivide em duas partes, os subtemas: “Necessidade de formação 

continuada para o uso das TDIC” e “Ausência de formação de professores para 

utilizar as TDIC”. 

Em relação a “Necessidade de formação continuada para o uso das 

TDIC”, Ponte (1992) defende que a formação docente é um processo de 
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partilha de conhecimento e criatividade entre quem ensina e quem aprende. 

Prada, Freitas e Freitas (2010) acrescenta que, a formação profissional e o 

desenvolvimento pessoal são possíveis a partir da capacidade que os seres 

humanos possuem de aprender, associada às diversas interações com a 

cultura, sendo um processo de toda uma vida de experiências e não apenas da 

aquisição momentânea de conteúdos.  

Na atualidade o professor necessita estar em constante processo de 

aperfeiçoamento teórico e técnico, com o objetivo de promover melhorias na 

aprendizagem dos educandos (LIMA; ALMEIDA, 2010). Desta forma, com 

relação ao uso das TDIC pelos professores, Valente (2003) afirma que é 

preciso oferecer aos mesmos uma formação direcionada ao aprendizado das 

técnicas computacionais e uma compreensão sobre como inserir estas técnicas 

na prática pedagógica e as pesquisadas têm consciência disso, como pode ser 

observado em suas falas: “Gostaria muito de participar de mais cursos de 

formação continuada, pois eles poderiam enriquecer minha prática 

pedagógica.” (P15) e a outra “Acho de grande importância um curso sobre 

tecnologia para os professores, porque me deparo com várias situações de 

dificuldades em relação ao uso dessas tecnologias.” (P22) 

O que se nota é que as professoras pesquisadas possuem entendimento 

sobre o fato das tecnologias estarem em acelerado processo de evolução e 

cada vez mais rápido invadindo o espaço escolar, o que lhes exige a formação 

continuada, visto que a escola atual não está acompanhando o perfil dos 

alunos da Era Digital, segundo Nóvoa (2000). Essa importância da formação 

continuada, especificamente com usos das tecnologias, é considerada por elas 

quando expressaram no questionário II: 

“A formação continuada na área tecnológica é importante e torna nossa 
prática eficaz, tornando o professor e o aluno engajados.” (P 3) 

“Acho muito importante para que todos os professores possam ter cursos de 
formação continuada com o uso das tecnologias.” (P4) 

“Acho que é muito importante para que os professores no mundo de hoje ter 
este tipo de formação que possa envolver as tecnologias.” (P10) 

“A importância da formação continuada é condição indispensável para o 
professor adequar suas estratégias de ensino às inovações tecnológicas.” 
(P13) 
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 Essa preocupação é evidenciada no estudo de Garcia et al (2011) para 

quem os docentes se sentirão mais seguros e preparados para o uso didático 

das TDIC se os cursos de formação que participarem também utilizarem 

tecnologias em suas metodologias de ensino.  

Esse investimento na formação continuada dos professores 

desenvolveria suas capacidades de crítica, reflexão e criatividade e 

proporcionaria uma melhor formação para seus alunos (DIAS, 2008). Torres e 

Berbet (2011) completam dizendo que, capacitar tecnologicamente é fazer com 

que os docentes possam utilizar as ferramentas tecnológicas aplicadas aos 

conteúdos pedagógicos, fazendo com que o aluno possa desenvolver seus 

próprios conhecimentos, o que é referido nas respostas das professoras 

pesquisadas ao questionário II: 

“Uma necessidade para o professor adequar suas estratégias de ensino às 
novas tecnologias e a realidade dos alunos.” (P6) 

“É indispensável à formação continuada para o professor utilizar as novas 
tecnologias em sala de aula.” (P8) 

“Aprender a usar as tecnologias e empregá-las em minhas aulas seria de 
grande importância.” (P15) 

 
Moran (2007) vem reforçar essa necessidade salientando que o 

educador irá desempenhar bem o seu papel, quando estiver em constante 

atualização, participando de atividades e projetos acadêmicos, sempre 

respeitando a subjetividade e realidade de seus alunos. A preocupação com a 

formação para o uso das TDIC é evidenciada também no questionário III 

quando as professoras pesquisadas afirmaram que: 

“Com essa formação a aprendizagem será mais real e efetiva.” (P4) 

“A tecnologia na formação continuada é muito importante, pois a cada dia 
necessitamos aprimorar mais e mais nesta área.” (P16) 

 “É muito importante, nós professores estarmos atualizados, acompanhando o 
avanço tecnológico de nossos alunos para uma melhor aprendizagem.” (P19) 

“Sem dúvida, no mundo informatizado de hoje, os professores tem que ter 
esse curso de formação continuada para que possam despertar nos alunos o 
interesse pela aprendizagem.” (P21) 

 
De acordo com Mello (2000) e Alonso et al. (2014), para poder trabalhar 

com as ferramentas tecnológicas em suas aulas, o professor necessita estar 

em constante uso de tais recursos envolvidos em redes, na busca por 

estratégias e alternativas de melhoria do trabalho docente. Sobre isto, Lima e 
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Almeida (2010) acrescentam que é evidente que o educador saiba utilizar de 

maneira eficaz as TDIC no processo de ensino. A relevância das TDIC na 

formação foi abordada pelas professoras participantes da pesquisa, como se 

pode conferir nos seguintes excertos do questionário III: 

“O uso das tecnologias é muito importante para o desenvolvimento do 
trabalho do professor.” (P1) 

“Considero essencial que se tenha cursos de tecnologias nos cursos de 
formação para professores, desde o magistério.” (P8) 

 “Os cursos de atualização são importantes para que os profissionais se 
mantenham atualizados e aptos para o trabalho ao qual se dispuseram a 
desenvolver.” (P11) 

 
Investir na formação continuada dos professores, segundo Berard 

(2008), promove ainda um melhoramento na eficácia do ensino produzido nas 

instituições, pois é preciso reavaliar o ensino e refletir sobre como e o que se 

ensina. Porém, Ponte (1992) defende que nota-se uma falta de reflexão por 

parte dos docentes acerca de suas concepções e de sua prática, para ele, 

herdadas de sua formação inicial. Desse modo, uma “Ausência de formação de 

professores para utilizar as TDIC” deixaria de promover mudanças nas 

concepções e práticas pedagógicas dos professores que estão baseadas no 

meio sócio cultural em que estão inseridos (GATTI, 2003). No entanto, essa 

ausência de formação de professores para o uso das TDIC ainda se evidencia, 

o que pode ser comprovado pelas respostas das professoras ao questionário II: 

 “Mas até hoje não participei de nenhum curso com foco na tecnologia em 
sala de aula.” (P1) 

“Nos cursos que participei não houve um foco na tecnologia, com a finalidade 
de como usá-la em sala de aula.” (P2) 

 “E pior fazemos parte de uma geração que não teve contato com tecnologia 
quando fizemos o curso de licenciatura.” (P11) 

 
Alonso et al. (2014) explica que a formação dos professores está, em 

sua maioria, enraizada nos modelos tradicionais de ensino, fazendo com que 

não compreendam como utilizar as vantagens que as TDIC oferecem ao serem 

incorporadas as atividades didático-pedagógicas. Estes mesmos autores 

descrevem ainda, que o professor necessita reconstruir sua identidade, 

incorporando a cultura digital de seus alunos, em seu fazer pedagógico. No 

entanto, de acordo com Haddad (2002), o docente tem dificuldade em aplicar 

as tecnologias pedagógicas, porque não são treinados para uso correto destas 
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ferramentas durante a formação inicial ou mesmo em suas formações 

complementares.  

Para que o educador esteja em sintonia com a realidade vivenciada por 

seus alunos, é importante ter uma formação inicial sólida e estar em constante 

aprendizagem sobre novos conhecimentos pedagógicos e tecnológicos, mas 

para que este aprendizado se torne efetivo, é preciso que o professor esteja 

familiarizado com os instrumentos tecnológicos, tendo feito uso dos mesmos 

em vários momentos de sua formação (BITTAR, 2000). Freitas e Lima (2010) 

acrescentam que, o uso das TDIC nas escolas sem uma formação inicial, pode 

acarretar uma aversão por parte dos docentes quanto à utilização das 

tecnológicas, tornando-se um desafio para a melhoria do sistema de ensino, o 

que parece estar implícito nas falas das professoras pesquisadas: 

“Sendo assim, cabe a direção nos oferecer mais oportunidade nestes cursos 
de tecnologia.” (P4) 

“Seria necessário uma pessoa que me auxiliasse nas aulas no laboratório de 
informática, pois ainda tenho pouco conhecimento.” (P10) 

“Nós precisamos acompanhar nossas crianças tecnologicamente e nem 
sempre temos tempo para isso.” (P13) 

 

É sabido que os professores carecem de formação para o uso de 

tecnologias em sala de aula, pois para alguns ainda é algo novo. No caso 

dessas professoras pesquisadas, a grande maioria não teve em sua formação 

inicial disciplinas que incluíssem as TDIC, como relatado no perfil das mesmas. 

Assim, nota-se em suas respostas ao questionário III, que elas têm refletido 

sobre a falta de cursos de formação continuada para trabalhar com as TDIC: 

 “Hoje o que mais falta na nossa escola é a oferta de cursos como esse, que 
trabalhe com a realidade dos nossos alunos.” (P5) 

“É fato que a tecnologia cada vez mais está presente no nosso dia-a-dia, o 
que falta é nós professores saber utilizá-las.” (P9) 

“Necessitamos acompanhar a evolução dos tempos, da tecnologia e das 
mentes humanas, porém são poucos os cursos de formação continuada que 
fazemos que utilize as tecnologias.” (P11) 

 “Este é o primeiro curso que nossa escola oferece e faço voltado para o uso 
da tecnologia nas escolas. Temos uma grande necessidade de ter mais 
cursos, pois minha formação nesta área é zero.” (P20) 

 
É importante que os professores possam ser qualificados para o uso das 

TDIC no espaço educacional, pois possibilitar-lhes-á uma mudança no 
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processo de construção do conhecimento, em que conduza seus alunos para 

serem também produtores de seus saberes (ALDA, 2012). Observa-se assim 

que se preparar, conforme necessário, para atuar em ambientes informatizados 

ainda consiste em um desafio para os docentes nos dias atuais. 

 

4.2.2 Tema 2: Desafios para o uso das TDIC na prática pedagógica 

 

O segundo tema proposto é “Desafios para o uso das TDIC na prática 

pedagógica” e se subdivide em dois subtemas: “O uso das TDIC e os recursos 

e suportes tecnológicos na escola” e “O uso consciente das TDIC em sala de 

aula”. 

No que tange ao primeiro subtema “O uso das TDIC e os recursos e 

suportes tecnológicos na escola”, a Lei n° 10.172 de 09/01/2001, define como 

responsabilidade do governo dar condições e melhorias na infraestrutura 

escolar, para o uso dos recursos tecnológicos (BRASIL, 2001). No entanto, de 

acordo com Lunardi-Mendes et al (2013) atualmente, no Brasil, ainda não se 

observa de maneira efetiva o uso das TDIC pelos professores em seu fazer 

docente. Os motivos são muitos e alguns foram colocados pelas professoras 

pesquisadas em suas respostas ao questionário II: 

“Mas nem todas as escolas disponibilizam estas ferramentas.” (P1) 

“Mas a escola, infelizmente não se organiza em torno de incentivar os 
professores a utilizar as tecnologias.” (P2) 

“Concordo com a afirmativa, porém quando vivemos um ambiente que 
propicie estas ferramentas para uso continuo dos alunos e professores, 
realidade esta que ainda não presencio em minha instituição de ensino.” (P7) 

“Penso que o uso das tecnologias em sala de aula vai sendo feito de forma 
lenta, pois há grandes problemas em relação aos recursos financeiros que 
são destinados à educação.” (P11) 

 
Como já foi referido anteriormente, Lévy (2003), Dias (2008), Rolkouski 

(2012) e Alda (2012) apresentam em seus trabalhos, alguns desafios que ainda 

hoje os professores enfrentam para o uso das TDIC em suas práticas: falta de 

recursos (pessoal e infraestrutura de trabalho) para aprender a praticar; 

problemas com acesso à internet e suporte técnico e falta de incentivo das 

instituições de ensino. Alonso et al. (2014) descreve ainda que os professores 
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enfrentam o desafio de que as ferramentas tecnológicas estão presentes nas 

escolas, porém não podem ser utilizadas. Tais desafios relatados pelos autores 

são comprovados pelas falas das pesquisadas no questionário II, pois 

vivenciam no seu dia a dia: 

 “Acho válido, desde que a escola nos forneça recursos e suporte 
tecnológicos necessários para realizarmos nosso trabalho.” (P16) 

“Sim, desde que tenhamos suporte na escola, como ajuda no uso da sala de 
aula de informática, assistência aos computadores que sempre estão 
estragados, etc. E em algumas escolas nem internet tem.” (P17) 

“Acredito que sim, mas nas escolas públicas o acesso às novas tecnologias 
ainda é considerado um sonho de consumo.” (P18) 

“Concordo, pois acredito que se os professores tivessem essa ferramenta 
disponível para o desenvolvimento do seu trabalho facilitaria muito.” (P22) 

 
 A falta de incentivo por parte da direção das escolas aos docentes e 

discentes para o uso dos equipamentos tecnológicos, está relacionado à ideia 

de mantê-los em perfeita condição de uso, segundo Rolkouski (2012). Este 

mesmo autor destaca ainda a prática, por parte de alguns diretores escolares, 

de imposição de exigências exageradas ao uso destes equipamentos pelos 

professores, desmotivando-os a utilizar as TDIC. As professoras pesquisadas 

apresentaram suas concepções sobre o uso das TDIC nessas escolas: 

“A minha grande decepção é o acesso a essas tecnologias ser tão 
burocrático.” (P12) 

“Mas é preciso antes, dar condições para que o professor e aluno saibam 
usá-las a seu favor.” (P13)  

“Porém o ambiente escolar ainda não é totalmente tecnológico para a prática 
do aluno.” (P4) 

“Nosso ambiente escolar não é totalmente equipado com essa tecnologia.” 
(P8) 

 
Vasconcelos e Sartore (2012) identificam que alguns gestores escolares 

ainda atuam sob uma conduta autoritária e de controle, deixando de ofertar 

subsídios materiais para o bom desempenho do trabalho dos docentes. Muitas 

das professoras pesquisadas relatam em suas falas do questionário II a 

dificuldade em utilizar tais recursos: 

 “Mas precisamos ter estes recursos disponíveis para o uso dos professores 
sem restrição alguma por parte da direção da escola.” (P4) 

“Precisamos ter estes recursos disponíveis sem restrição e para uso dos 
alunos dentro e fora de sala de aula.” (P7) 
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“Quando vivenciamos ambientes aonde somos privados de usar essas 
tecnologias de nada valem essas ferramentas. Em nossa escola ainda é 
complicado.” (P9) 

“Pena que estes recursos ainda sejam tão burocráticos e de difícil acesso nas 
instituições de ensino.” (P10) 
 

Essa situação é referida no estudo de Alonso et al. (2014) que aponta 

diversos motivos pelos quais o uso das tecnologias no meio escolar é 

restringido, evidenciando que muitas vezes as TDIC estão presentes nas 

escolas, mas não fazem parte das atividades escolares. O que anima é que, 

mesmo enfrentando esses desafios, os relatos das professoras pesquisadas 

mostram ideias de inovação como na resposta “A escola precisa organizar um 

projeto que envolva todos os anos, para usufruir desta ferramenta” (P7) e ainda 

a resposta “É necessário que a escola esteja sempre disponibilizando meios 

para que se trabalhe com todos os alunos ao mesmo tempo, cada um usando o 

seu computador.” (P9) 

Há ainda uma preocupação delas em usar TIDC para agregar qualidade 

no ensino como se pode notar em respostas ao questionário III:  

“Espero colocar em prática o que aprendemos, desde que a escola 
disponibilize os meios adequados para isso.” (P2) 

 “Espero que nos próximos anos as tecnologias digitais estejam realmente à 
disposição de todos os nossos alunos, e que nos professores possamos 
trabalhar com os nossos alunos de maneira a não sermos condenadas pelo 
uso constante dessas práticas e que não sejam esporádicas como vêm 
acontecendo atualmente.” (P15) 

“Espero que as escolas possam dar o suporte necessário para que o 
professor possa colocar em prática o uso dessas tecnologias.” (P21) 

“Usando as ferramentas tecnológicas em aula o aluno poderá ser mais 
participativo de seu processo de ensino, além de ter aulas num ambiente 
mais atrativo, o que pode melhorar o rendimento escolar.” (P13) 

 

 Observa-se uma consciência por parte das pesquisadas sobre como é 

importante o uso das TDIC na educação. Vasconcelos e Sartore (2012), 

referem ao desafio de inserção das TDIC nas escolas atribuindo a 

responsabilidade à direção escolar que deverá dar suporte ao exercício da 

docência e discutir a implantação das novas tecnologias associadas aos 

conteúdos curriculares escolares. Santos (2005) acrescenta que, a garantia de 

democratizar e inserir as TDIC no meio acadêmico está pautada nas mudanças 

acerca das concepções sobre a aprendizagem e na formação de professores 
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qualificados, bem como na reformulação de políticas públicas voltadas para a 

educação e tecnologias. 

 Em se tratando do “Uso consciente das TDIC em sala de aula” é 

importante ressaltar que as TDIC somente atuarão como ferramentas de apoio 

pedagógico para promover mudanças no ensino, se forem entendidas como 

apoio ao processo de ensinar e aprender e não como único instrumento de 

inovação (MARINHO; LOBATO, 2008), o que vem ao encontro com as 

repostas dadas pelas professoras pesquisadas ao questionário II: 

“Fazendo o uso correto das tecnologias elas podem levar os alunos a 
conhecer e ter noções de uma gama enorme de conhecimento, através das 
pesquisas pode aprofundar e desenvolver suas habilidades.” (P3) 

“Com o uso adequado das tecnologias a aprendizagem se dá de maneira 
mais natural e prazerosa.” (P7) 

“Concordo que com o uso consciente das tecnologias os alunos se 
interessam mais pelas aulas.” (P9) 

 

Nessa mesma direção Barbosa, Moura e Barbosa (2004) completam 

afirmando que os educadores e as escolas deverão planejar como desfrutar de 

todas as vantagens que as TDIC podem proporcionar, ao serem inseridas no 

sistema educacional. Moran (2007) destaca que, é importante os docentes 

saberem integrar as TDIC em suas atividades pedagógicas, a fim de agregar 

maior potencial de conhecimento a seus alunos. As concepções das 

professoras pesquisadas sobre essa integração refletem em suas respostas ao 

questionário II: 

  “Acho que as tecnologias podem contribuir tanto para manter um ensino 
obsoleto quanto diferenciado. Isso depende de como iremos aplicar as 
tecnologias nas práticas pedagógicas.” (P14) 

“Através do uso correto da tecnologia que o professor usa em sua aula o 
aluno aprende com mais interesse, dando maiores condições para o 
desenvolvimento de suas capacidades.” (P15) 

 “Sim, porque sai da rotina de papel e lápis para uma nova realidade virtual 
que traz motivação em aprender.” (P22) 

 

Outro ponto a ser referido é que ao aplicar as TDIC para uma melhoria 

dos sistemas de ensino de maneira eficaz, torna-se necessário um 

planejamento (LIMA; ALMEIDA, 2010). É preciso ainda que haja docentes 

maduros intelectualmente, pessoas curiosas, abertas ao conhecimento, que 
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saibam incentivar e dialogar com os alunos, capazes de repensar e reconstruir 

as práticas pedagógicas utilizadas em prol do uso das TDIC (MORAN, 2007).  

Como já foi mencionado neste estudo, uma parte do projeto para a 

inserção das TDIC nas escolas, consiste em avaliar, primariamente, os 

impactos causados pelo uso das tecnologias na educação e na vida dos 

alunos, bem como as opiniões dos docentes, dos funcionários e dos familiares 

acerca de tais consequências, e promover a adequação do uso dos recursos 

tecnológicos à rotina escolar (NASCIMENTO, 2007).  

Ao analisar o conteúdo das respostas dadas às questões do 

questionário III, nota-se que as professoras atribuíram características positivas 

observadas ao utilizarem as TDIC de forma consciente para propiciar a 

aprendizagem aos alunos:  

“Saber utilizar todo o potencial das tecnologias e utilizar corretamente com 
nossos alunos é importantíssimo, porque assim conseguimos despertar o 
interesse deles pelas aulas.” (P9) 

“Quando esse recurso é usado de maneira responsável, com sequência 
necessária do conteúdo auxilia de forma substancial.” (P17) 

“Com o uso das ferramentas adequadas a faixa etária, o educando pode 
alargar o caminho para novas descobertas e saberes.” (P21) 

“Espero poder utilizá-los de maneira correta e atrativa aos saberes e 
competências do educando.” (P22) 

 
São características que mostram que utilizar as TDIC nos ambientes de 

ensino pode contribuir para a promoção de melhorias na aprendizagem dos 

alunos, não sendo apenas para substituir métodos pedagógicos já existentes, 

mas para proporcionar ambientes de aprendizagem mais contextualizados 

(KENSKI, 2003). Entretanto, para que haja a aprendizagem é necessário 

envolver o aluno no processo, através de objetos e atividades estimuladoras, 

as quais permitam aos estudantes explorarem e desafiarem a própria 

aprendizagem (VALENTE, 2003). 

Para Lima e Almeida (2010), utilizar as TDIC no processo de ensino e de 

aprendizagem transforma o processo pedagógico e auxilia na construção do 

conhecimento dos alunos. Para Nascimento (2007) o uso consciente das TDIC 

no contexto educacional inicia-se pelo levantamento das necessidades de 

aplicação destas ferramentas, atendendo a proposta pedagógica, os objetivos, 

a forma como será utilizada e os interesses e exigências de todos os que 
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estarão envolvidos neste processo. Neste sentido, torna-se de grande 

importância o papel do professor, pois ele é responsável por refletir sua prática, 

avaliar e adequar a implantação das TDIC no ambiente educacional, 

envolvendo e motivando seus alunos na produção e transmissão do 

conhecimento (SILVA, 2011).   

 

4.2.3 Tema 3: As TDIC na Realidade Globalizada 

 

O terceiro tema é “As TDIC na realidade globalizada” e está subdividido 

em dois fragmentos: “Tecnologias digitais presentes no dia a dia dos alunos” e 

“Tecnologias digitais e os desafios na aprendizagem”. 

No que se refere às “Tecnologias digitais presentes no dia a dia dos 

alunos” as TDIC devem fazer parte do cotidiano da escola e trazem novas 

possibilidades que podem ser aliadas aos conteúdos trabalhados em sala de 

aula com os alunos. De acordo com Alda (2012), as tecnologias presentes no 

dia a dia das pessoas provocam influências no meio educacional. Kenski 

(1997) completa afirmando que as TDIC fazem parte do mundo atual e é 

impossível deixar de utilizá-las. 

O uso das TDIC em sala de aula é uma necessidade que pode abrir um 

leque de opções. Além de propiciar uma aula que envolva os alunos em seu 

aprendizado, essas tecnologias estimulam os professores que passam a ter os 

discentes como parceiros no processo de ensino e de aprendizagem. Para 

Seabra (2010) as tecnologias são recursos e ferramentas presentes na 

realidade dos alunos, dentro e fora da escola e o seu uso, associado aos 

conteúdos pedagógicos, proporciona novas possibilidades de aprendizagem. 

As professoras pesquisadas têm essa percepção, o que pode ser notado em 

suas respostas ao questionário II: 

“Sim. O uso das tecnologias já faz parte do mundo atual dos alunos.” (P1) 

“Nessa era digital as crianças estão bem à frente dos professores, pois 
nasceram em um mundo conectado.” (P3) 

 

É perceptível nas falas das professoras que existe um descompasso, 

enquanto os alunos já têm domínio do manuseio das ferramentas e recursos 

tecnológicos, a escola ainda está num processo de adaptação à essa 
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realidade. De acordo com Marcolla (2012), os professores precisam apropriar-

se dos conhecimentos necessários para explorar de forma pedagógica esses 

dispositivos, o que ocorre de forma mais lenta que a evolução tecnológica e a 

apropriação que os alunos fazem desses usos como pode se notar nesta 

resposta de uma das professoras “Principalmente no mundo em que vivemos, 

pois nossos alunos já nascem sabendo utilizar as tecnologias e quando vão 

para a escola infelizmente não podem utilizar, porque nós professores não 

conseguimos acompanhá-los.” (P4) 

Na tentativa de minimizar este distanciamento entre a realidade escolar 

e a vivenciada pelos alunos, as TDIC são recursos que devem ser apropriados 

e entendidos pelos professores, permitindo-os interagir com a cultura dos 

alunos, possibilitando a introdução de elementos que colaborem para uma 

melhoria na aprendizagem (SOUSA; MOITA; CARVALHO, 2011). As 

professoras pesquisadas admitiram em suas falas esse distanciamento: 

“Com certeza, a interação que as tecnologias propõem vem ao encontro com 
as aspirações do alunado que nasceram nesta era digital.” (P6) 

 “O mundo moderno exige que nós estejamos nos atualizando o tempo todo 
para não ficarmos atrás dos alunos.” (P15) 

“É muito interessante estarmos inseridos neste mundo tecnológico que os 
alunos já estão inseridos e por dentro dos avanços que podem contribuir com 
a educação.” (P19) 

“Na atualidade, creio ser importante adquirir conhecimentos sobre tecnologias 
modernas e informática, porque isso já é realidade dos alunos.” (P20) 

“Sim, o professor tem um papel de fundamental importância no processo 
formativo de seus alunos.” (P20) 

 
O que se pode perceber é que, assim como no questionário II, as 

respostas das professoras ao questionário III também refletem que suas 

concepções acerca da presença da tecnologia na vida dos alunos e de sua 

contribuição para a aprendizagem: 

“O aluno é todo voltado para a tecnologia.” (P4) 

“A tecnologia é muito importante, pois podemos com ela atender as novas 
demandas dos alunos focando mais nesta realidade em que eles estão 
inseridos.” (P5) 

 “Quase todos os nossos alunos tem acesso à tecnologia, isso é possível 
observar na vida cotidiana deles.” (P12) 

 “Nossos alunos estão muito envolvidos com a tecnologia.” (P19) 
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Nota-se ainda na resposta “Usando a mesma tecnologia que o aluno utiliza 

você terá um retorno imediato e uma participação maciça de todos” dada por 

uma das pesquisadas (P14) que elas percebem que, diferentemente de outros 

setores da sociedade, com relação à utilização das TDIC pelas escolas, não 

têm acompanhado a evolução digital (VALENTE, 2003). Como já foi referido, 

as instituições de ensino devem buscar, na formação de seus professores, 

fornecer uma estrutura curricular equivalente com a atual realidade tecnológica 

vivenciada pelos alunos, os quais são capazes de realizar diferentes atividades 

ao mesmo tempo, utilizando vários tipos de recursos tecnológicos (ALDA, 

2012). Entretanto, embora as TDIC sejam dispositivos capazes de promover 

melhorias na formação dos discentes (KENSKI, 2003), inúmeros são os 

desafios enfrentados para seu uso nas escolas, o que é percebido pelas 

professoras pesquisadas.   

O fato dos discentes estarem integrados nesse processo de evolução 

tecnológica e a dificuldade da escola e seus docentes em acompanharem essa 

evolução alimenta uma discussão sobre “Tecnologias digitais e os desafios na 

aprendizagem”. Sousa, Moita e Carvalho (2011) chamam a atenção para o 

distanciamento entre a cultura escolar e a cultura dos alunos, os quais não 

encontram na escola um ambiente com uso das TDIC que poderia promover a 

troca e a construção dos saberes. Nessa direção, o uso dos meios 

computacionais em sala de aula, pode proporcionar melhores condições de 

ensino e aprendizagem a professores e alunos. No entanto é uma realidade 

distante em muitas escolas e na vida de muitos alunos. Ao encontro dessa 

afirmativa de Moran (2007) estão às respostas das professoras participantes 

deste estudo ao questionário II traduzem suas concepções e anseios: 

“Meus alunos são de maioria de classe social baixa e carente, às vezes sem ter 
o que comer, as tecnologias digitais estão um pouco distante de suas 
realidades.” (P4) 

 “Como meus alunos são carentes, as tecnologias digitais ainda são uma 
realidade bem distante deles.” (P9) 

“Ensinar nos dias atuais é muito difícil, principalmente em relação ao uso das 
tecnologias, pois muitas escolas não possuem se quer um equipamento, 
ficando longe da realidade de muitos alunos.” (P10) 

“Os nossos alunos não se encontram preparados para tal uso. Talvez isso seja 
possível em um futuro próximo.” (P10) 

 “Na realidade atual, a aprendizagem encontra muitas barreiras.” (P20) 



79 
 

 

Em decorrência dessa situação, os docentes sentem-se inseguros por 

não saberem associar o uso das TDIC, em meio às pressões externas vindas 

muitas vezes dos colegas de trabalho e das políticas públicas (LAPA; 

BELLONI, 2012). O que se pode perceber é que as respostas das professoras 

pesquisadas ao questionário III também refletem essa preocupação com os 

alunos, com relação à formação para o uso das TDIC, mas com acesso 

disponível a estes recursos: 

“Auxilia se o ambiente for tecnológico e de fácil acesso para os alunos.” (P4) 

“Principalmente pela presença das tecnologias em sala de aulas que nossos 
alunos levam e infelizmente temos que proibir, por não saber utiliza-las em 
favor do processo de ensino.” (P21) 

 “Para conseguirmos acompanhar essa tecnologia que avança por dia, em 
beneficio da aprendizagem dos nossos alunos é necessário muito mais 
investimento.” (P16) 

“Acredito que sim as tecnologias são uma grande fonte de interesse para os 
nossos alunos principalmente os menores, espero que em breve seja mais 
acessível e facilitado para o uso de todos.” (P17) 

“As nossas expectativas em relação ao uso dos softwares principalmente nas 
séries iniciais são grandes, torcemos para que em breve o uso e o acesso 
seja para todos a fim de despertar mais o interesse das nossas crianças.” 
(P18) 

 

Ao não acompanhar a evolução tecnológica e privar os professores e 

alunos de utilizar as TDIC em sala de aula, no ambiente de ensino e de 

aprendizagem, a escola deixa de contribuir para as transformações propiciadas 

pela tecnologia, deixando de proporcionar ao aluno uma formação crítica e 

sólida (LAPA; BELLONI, 2012).  

Sabe-se assim, que o próprio contexto exige a integração das TDIC no 

processo educacional, o que vem desafiar os professores a adequarem suas 

práticas docentes a essa realidade (SPAGNOLO et al., 2014). Cabe-lhes uma 

definição e adequação de como proceder essa integração e de quais 

procedimentos metodológicos se servirão, de acordo com a realidade 

vivenciada por eles e por seus discentes (MORAN, 2007). 
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4.2.4 Tema 4: As TDIC e as Práticas Pedagógicas 

 

Por fim, como quarto e último tema tem-se “As TDIC e as práticas 

pedagógicas”, que está subdividido em outros dois subtemas: “O professor e a 

formação do aluno com o uso das TDIC” e “As vantagens do uso das TDIC em 

sala de aula”. 

O aluno da contemporaneidade é visto como autor de seu aprendizado, 

sendo capaz de produzir seu próprio conhecimento de maneira autônoma e 

criativa (TORRES; BERBET, 2011), devendo ser estimulado a aprender a 

pensar, tomar decisões e a aprender (VALENTE, 1999), o que vem ao encontro 

com as respostas das participantes desta pesquisa ao questionário II: 

“O aluno terá mais oportunidade para conseguir uma forma diferenciada de 
ensino.” (P8) 

 “Conseguimos despertar mais a atenção e concentração dos alunos, 
propiciando grande avanços na construção do conhecimento.” (P17) 

“As TDIC podem levar aos alunos possibilidades interativas e atuais 
educando e se auto educando.” (P5) 

 

 Neste sentido, falar do papel do professor na educação é não deixar de 

lado suas concepções e seus saberes, pois estes continuam a influenciar 

diretamente o aprendizado de seus alunos (DURÃES, 2006). 

Pensando no primeiro fragmento “O professor e a formação do aluno 

com o uso das TDIC”, remete à utilização das TDIC pelo docente, considerado 

como capaz de promover o diálogo com seus alunos, valorizar suas 

potencialidades e habilidades, converter o ensino tradicional em processo 

dinâmico de aprendizado (ALDA, 2012). Esse cenário pode ser formado a partir 

das falas das professoras pesquisadas nas respostas ao questionário II: 

“O aluno com a orientação do professor, busca um caminho para 
descobertas, amplia o repertório de conhecimentos produzidos em sala de 
aula, refletindo sobre quais fontes poderão ser mais propícias ao 
desenvolvimento de suas capacidades.” (P18) 

 “Assim poderíamos utilizar em nossas práticas as tecnologias para 
desenvolver um trabalho mais eficiente.” (P12) 

 “É de total importância, pois o mundo de hoje exige a interação da tecnologia 
x sala de aula.” (P1) 

“Contribui para uma aula dinâmica indo de encontro com as novas demandas 
dos alunos.” (P3) 
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“ As tecnologias deixam as aulas mais atrativas e interessantes.” (P4) 
 

Essas reflexões das professoras mostram que não estão alheias a 

relevância das TDIC na educação e na vida dos alunos. Ramos (2012) destaca 

que os professores precisam sim aceitar o desafio de utilizar as ferramentas 

tecnológicas para a promoção de um ensino que qualifique seus alunos para 

saber pensar, refletir e resolver os problemas do dia a dia. Na busca por essa 

qualificação, o professor deverá atuar utilizando uma metodologia inovadora 

que faça de seus alunos agentes formadores e transmissores do conhecimento 

(PIMENTEL, 2007). As professoras participantes deste estudo deixaram claro 

que entendem a necessidade do uso das TDIC em prol da aprendizagem de 

seus alunos: 

“Com certeza, com as tecnologias os alunos se interessam mais tendo um 
melhor aproveitamento dos conteúdos trabalhados.” (P1) 

“Os alunos se interessam mais e a motivação faz com que tenham um melhor 
aprendizado.” (P2) 

 “As expectativas são de que os alunos sintam se mais motivados para 
aprender.” (P6) 

“Com o uso das tecnologias o aluno irá se desenvolver e se envolver muito 
mais na aprendizagem.” (P14) 

“Com o uso dessas ferramentas espero que sejam de grande ajuda para que 
os alunos se interessem mais pelos conteúdos.” (P22) 

 
Por meio dessa transformação no processo educacional, as TDIC 

poderão aproximar o processo de ensino e aprendizagem da realidade dos 

alunos (NASCIMENTO, 2007). Essa reflexão sobre o uso das TDIC para a 

melhoria do aprendizado dos alunos está presente nas respostas das 

professoras pesquisadas ao questionário III:  

 “Os conteúdos que os alunos apresentam mais dificuldades pode ser 
trabalhado de uma forma diferenciada para que a aprendizagem seja 
efetuada.” (P9) 

“Torna-se mais significativa porque ajuda na aprendizagem e no 
desenvolvimento do aluno.” (P12) 

 “Os alunos gostam mais de atividades interativas, como jogos, brincadeiras e 
atividades que estão a disposição nos novos softwares e que são um recurso 
fácil, gostoso e prazeroso para o nosso aluno ajudando aos professores na 
aprendizagem do aluno.” (P15) 

“O uso da tecnologia pode trazer interesse daqueles alunos que tem mais 
dificuldade em determinada matéria.” (P20) 
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Moraes, Santos e Oliveira (2014), destacam como uma das primeiras 

“Vantagens do uso das TDIC em sala de aula” a construção do conhecimento 

de forma coletiva, visto que as TDIC promovem uma nova forma de 

transmissão de saberes ao auxiliarem na comunicação entre os participantes 

do processo de aprendizagem em um espaço colaborativo. 

Tezani (2011) coloca como uma segunda vantagem do uso das TDIC na 

educação, a observação de que estas ferramentas tecnológicas contribuem 

para a inserção dos professores e alunos na sociedade de informação e 

conhecimento, pois desenvolvem suas competências e habilidades de 

comunicação, agilidade, busca por informação e autonomia individual. Além de 

produzir conhecimento e desenvolver novas habilidades, ao utilizarem as 

tecnologias, os alunos estão valorizando ainda mais o aprendizado (GARCIA et 

al, 2011), o que é notado nas respostas das professoras pesquisadas ao 

questionário II: 

“Nossos alunos demonstram grande interesse em tudo que é relacionado ao 
uso de tecnologia, a motivação é notada, portanto desperta interesse, a 
aprendizagem se torna significativa.” (P11) 

“Realmente cada vez mais os ambiente informatizados são excelentes 
ferramentas para o nosso desenvolvimento, pois com acesso a estes 
ambientes tornamos mais prazeroso o ensino e aprendizagem.” (P17) 

“Acho que as tecnologias poderão acrescentar novas maneiras de transmitir 
os conhecimentos para os alunos, ou seja, uma maneira mais simples e 
atraente de ensinar.” (P18) 

 
Este mesmo autor acrescenta que, por meio do uso correto dos recursos 

tecnológicos na educação, os discentes passam a produzir seu próprio 

conhecimento e a compartilhá-lo com toda a comunidade. 

Graça (2007) destaca que, ao ensinar sobre as tecnologias a escola 

promove uma transformação subjetiva em seus alunos, tornando-os mais 

autônomos, criativos, pensantes, críticos e dinâmicos. As repostas das 

pesquisadas transparecem o que compreendem desses usos das TDIC e o que 

esperam como resultados:   

“Acredito que o uso das tecnologias possibilita ampliar o universo dos 
conteúdos curriculares favorecendo a construção de novos significados.” 
(P19) 

“É evidente que a tecnologia torna as ações mais intensas, traz informações 
de forma mais rápida e torna a aprendizagem interessante.” (P20)  

“A tecnologia é uma maneira inteligente de estudar e aprender.” (P21) 
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Ainda de acordo com Graça (2007) vários são os pontos positivos 

quanto ao uso das TDIC na educação, o fato de estabelecerem novos objetivos 

para a educação, nascerem de uma sociedade da informação e do exercício de 

uma cidadania mais participativa, crítica e interveniente; novas concepções 

sobre os saberes; novas as experiências e práticas educacionais; valorização 

das atividades cooperativas e intercâmbio entre as escolas e instituições.  

Além da confirmação dessas vantagens já apresentadas, nas repostas 

das professoras ao questionário II, é possível observar outras vantagens: 

“Com certeza um ambiente informatizado despertará um interesse maior por 
parte dos alunos.” (P1) 

“As tecnologias digitais despertam maior interesse nos alunos, sei que as 
aulas seriam mais atrativas.” (P2) 

“Acredito que com o uso da tecnologia em sala de aula podemos desenvolver 
um ambiente propício para o processo de ensino e aprendizagem com nossos 
alunos.” (P4) 

“Quando usa a tecnologia para melhorar o processo de ensino o aluno pode 
obter mais conhecimento de forma simples e eficiente.” (P6) 

“Concordo, com as novas tecnologias ficou mais fácil e mais interessante 
para estimular os alunos na sua aprendizagem.” (P9) 

“Verdade, a tecnologia pode propiciar isso tudo e tornar o ensino mais 
atraente e interessante.” (P10) 

 “Usar das ferramentas tecnológicas na aprendizagem faz com que acertemos 
o passo com o mundo e com nossos alunos.” (P15) 

  
Nesse contexto, como já mencionado nesta investigação, encontram-se 

autores que descrevem diversas vantagens na relação tecnologia e educação, 

dentre os quais, Alda (2012) que afirma ser o uso das TDIC um caminho para a 

construção do conhecimento passa a se desenvolver de maneira coletiva, em 

que todos têm acesso. Esta nova possibilidade de troca de saberes, evidência 

novos espações educacionais e criam-se novos tempos (KENSKI, 2003), como 

apresentado pelas professoras pesquisadas: 

“Através do uso de tecnologias a aprendizagem se dá de forma mais 
significativa pois os alunos tem contato com uma ferramenta em que eles tem 
mais interesse.” (P2) 

“Com as Tecnologias Digitais abre-se uma gama de oportunidades e visões, 
podemos pesquisar atestar e contestar nossas reflexões e levar aos alunos o 
que há de mais inédito.” (P4) 
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Para Nascimento (2007), com o uso das tecnologias, o modo de ensinar 

e de aprender torna-se mais dinâmico, criativo e motivador. Observa-se uma 

nova forma de aprendizagem, pois as TDIC possibilitam maior interação e troca 

de conhecimento (OSTERMANN; CAVALCANTI, 2010), o que pode ser notado 

nas respostas dos professores: 

“Facilita o trabalho do professor e o aluno aprende com mais rapidez, com 
mais interesse.” (P12) 

“Ajuda e muito, pois as aulas se tornam significativas, os alunos gostam e se 
torna uma aprendizagem prazerosa.” (P15) 

“Tornar menos maçantes as atividades e com índice de aprendizagem maior.” 
(P17) 

 

Mantovani, Backes e Santos (2012) acrescentam que, ao inserir as TDIC 

em suas atividades docentes, os professores aprimoram habilidades e 

competências, conquistando autonomia no processo pedagógico.  

Assim como no questionário II, pode-se notar nas falas das professoras 

desta pesquisa no questionário III, que apresentaram várias vantagens com 

relação ao uso das TDIC para a aprendizagem:  

 “Acredito que a aprendizagem se dá com a interação com o meio e através 
dos Softwares essa interação é mais atual, dinâmica e sobre tudo lúdica.” 
(P5) 

“Através dos softwares, o que foi visto em sala, é fixado de uma forma 
diferenciada.” (P6) 

“Possibilitam a exploração ilimitada de ações pedagógicas.” (P7) 

“Possibilitar atividades lúdicas torna a rotina escolar mais interessante.” (P9) 

“Além de subsidiar nosso trabalho pode tornar a aprendizagem mais atraente 
e significativa.” (P11) 

 “Os jogos e o computador em si são fonte de interesse e motivação e isso e 
extremamente benéfico ao desenvolvimento principalmente de crianças e 
adolescentes.” (P18) 

“Já tive exemplos de alunos que falaram que a tabuada fica mais fácil se for 
feita no computador, por exemplo. Para eles o uso do software é muito 
significativo sim, pois é diferente do que ele vivencia na sala de aula no dia a 
dia.” (P20) 

“Com toda certeza o uso de softwares e programas atrativos e adequados a 
faixa etária e a matéria a ser estudada desperta a curiosidade que é o 
caminho para adquirir conhecimento.” (P22) 

 

Alguns autores como Seabra (2010), Ferreira, Corrêa e Torres (2012) e 

Silva, Alves e Oliveira (2012), relatam em seus trabalhos vantagens de se 
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utilizar as TDIC na área educacional: proporcionam mais criatividade e 

inovação das estratégias didáticas; os alunos apresentam maior interesse 

pelos conteúdos; o aprendizado é expandido para além da sala de aula e a 

aprendizagem se torna colaborativa. Nessa direção, Schlemmer e Backes 

(2008) afirmam que por meio de uma proposta didático-pedagógica adequada 

ao uso das tecnologias à aprendizagem, pode se tornar mais eficiente. Desse 

modo, observa-se que a inserção prática das TDIC nas escolas pode promover 

mudanças no ensino na educação básica e na forma de aprender de cada 

aluno, pois quando utilizada de forma adequada é capaz de desenvolver novos 

mecanismos de ensino e aprendizagem, como afirma Schenatz e Borges 

(2013). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta investigação foi desenvolvida com o objetivo de estudar e analisar 

as concepções dos professores do quarto e quinto anos do nível fundamental 

de ensino de escolas municipais de uma cidade do Sul de Minas Gerais, em 

relação ao uso das Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação (TDIC) 

nas suas práticas pedagógicas. Ao realizar este estudo, um resgate na 

literatura tornou possível perceber o momento único em que vivemos no qual 

as TDIC estão cada vez mais presentes dia a dia das pessoas, sendo 

marcantes em diversos setores organizacionais, dentre os quais destaca-se a 

educação. 

As tecnologias marcam presença no cotidiano dos alunos inseridos em 

uma Era Digital em que fazem um constante uso de diversas ferramentas 

tecnológicas. No entanto, o que se pode notar é que o espaço educacional não 

está conseguindo oferecer a seus discentes e docentes um ambiente propício 

para que eles possam prover a construção de seu aprendizado, incluindo as 

tecnologias utilizadas fora da sala de aula. Assim, torna-se papel fundamental 

da escola e professores em explorar outras possibilidades em sala de aula, 

reforçando seu papel transformador para expandir as perspectivas e 

acompanhar as realizações dos alunos.  

Para tornar essa transformação possível no meio educacional, foi 

possível perceber que tanto o governo quanto os setores privados já 

promoveram diversas iniciativas para a integração das TDIC no processo de 

ensino. Todavia, a utilização destas ferramentas tecnológicas pelas escolas, 

docentes e alunos se configura em um processo consideravelmente recente, 

que apresenta ainda diversos desafios a serem vencidos (KENSKI, 2003). 

Sendo assim, a integração dos dispositivos tecnológicos na educação tem 

provocado uma revolução nas concepções dos professores, na maneira de 

ensinar e de aprender. E porque isso acontece?   

Porque a prática de ensino é influenciada pelas concepções de quem 

ensina e estas atuam de forma marcante sobre a formação dos alunos. Desse 

modo, para promover a inserção das TDIC no processo de ensino e de 

aprendizagem, faz-se necessário que haja mudanças nas estruturas 
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curriculares de formação dos professores e ainda, que tenham participação 

constante em cursos de formação continuada ou leitura de material que os 

oriente sobre a utilização dessas tecnologias (PONTE, 1992).  É fato 

comprovado pelos estudos que quando as instituições de ensino investem na 

formação de seus docentes, promovem a melhoria da educação gerando um 

ensino de maior eficácia (BEARD, 2008). 

Pensar na formação destes profissionais requer reconhecer quais são os 

desafios a serem enfrentados para essa integração das TDIC na prática 

pedagógica. Muitos são os desafios destacados pelos autores aventados neste 

estudo. Entretanto, é apontada a importância de os professores terem uma 

formação continuada para o uso das TDIC, constantemente atualizando seus 

conhecimentos, desenvolvendo suas capacidades e habilidades para esses 

usos. Para Tezani (2011), com a formação continuada os professores poderão 

promover o uso das TDIC em sala de aula de maneira eficiente e adequada, o 

que pode auxiliar no desenvolvimento de competências e habilidades de seus 

discentes e a consequente inserção desses alunos em uma sociedade 

direcionada para a informação e o conhecimento.  

Outro ponto tratado e refletido é que sem o devido preparo para a 

utilização desses dispositivos tecnológicos na prática pedagógica, o docente 

acaba por oferecer resistência em utilizá-las ou ainda fazer uso de maneira 

inadequada, o que não contribuiria para uma nova forma de aquisição de 

conhecimento. Assim, é preciso estimular o professor a refletir sobre as suas 

práticas e concepções sobre o uso das TDIC, pensando em como é possível 

promover transformações e adequações no processo de ensino e de 

aprendizagem, pois as mudanças são motivos de grande dificuldade à medida 

que exigem alterações em vários aspectos da vida do professor, conforme 

Ponte (1992).  

Neste ponto observa-se que tanto a literatura explorada quanto a 

pesquisa aqui realizada, mostram que as TDIC atualmente produzem marcos 

na educação, propiciando aulas mais dinâmicas, criativas e motivadoras, o que 

pode contribuir para a formação dos alunos. Outras ordens tomaram os dias da 

escola, outros verbos dominam esse cenário, sabe-se que não mais deve 

imperar na escola de hoje: o fazer cópias, o compilar, o repetir; o importante 
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passou a ser refletir, colaborar, compartilhar, cooperar, criar junto e, acima de 

tudo, recriar.  

Entende-se que não dá mais para ignorar as TDIC e sua integração no 

processo de ensino e de aprendizagem dos alunos. Para tanto, é preciso 

planejamento, orientação e contribuição por parte das escolas para que os 

professores se sintam preparados para uma atuação com o uso das TDIC. Na 

dinamização do uso das TDIC pelas professoras pesquisadas, reconhece-se 

que o foram no sentido de criar um ambiente de ensino e aprendizado na 

realização das atividades propostas nos minicursos, com ênfase na construção 

do conhecimento de maneira colaborativa, em que o compartilhamento das 

informações por meio do uso das ferramentas tecnológicas permitiu às 

professoras participantes a compreensão de como aplicar o potencial das 

tecnologias utilizadas nas oficinas para o planejamento e realização de suas 

aulas. O desafio posto pelo pesquisador foi incentivar as participantes na 

sistematização e aperfeiçoamento de uso das TDIC não como um fim em si 

mesmo, mas como uma estratégia para aproximar a escola do que é familiar 

aos estudantes e ampliar, assim, as possibilidades de aprendizagem. 

Durante as oficinas foi possível observar que as reações das 

professoras foram marcadas por demonstração de curiosidade, de medo, de 

ansiedade e de dúvida, o que evidencia que ao mesmo tempo em que estavam 

dispostas a adquirirem novos saberes, também se viam expostas às mudanças 

em suas concepções. Pode-se notar ainda que a maioria das participantes 

possuía certa facilidade para trabalhar com as TDIC, não havendo muitas 

dificuldades por parte delas para entender as atividades propostas e realizá-

las. No entanto, algumas docentes participantes dos minicursos apresentaram 

dificuldades em manusear os equipamentos computacionais como: mouse e o 

teclado, e também em relação ao uso dos aplicativos.  

As fragilidades percebidas podem estar relacionadas ao fato destas 

docentes não possuírem computador em suas residências e nunca terem 

estudado sobre informática básica. Sendo assim, tem-se ciência que as 

oficinas realizadas não supriram as necessidades de formação para o uso das 

TDIC por essas professoras, para isso elas deverão buscar por novos cursos 

de formação continuada. Entretanto, o que se pode perceber é que as 

professoras participantes deste estudo se apresentaram o tempo todo 
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interessadas pelas atividades e conseguiram envolver-se em questionamentos, 

discussões sobre os temas tratados e as TDIC utilizadas. Desse modo, ao que 

parece, puderam entender como as TDIC podem representar uma nova 

maneira de conceber o conhecimento provocando assim, um 

redimensionamento dos conceitos básicos já conhecidos e possibilitar a busca 

e compreensão de novas ideias por meio de discussões e reflexões.  

Conhecer as concepções apresentadas nas entrelinhas dos discursos 

das professoras participantes dessa pesquisa foi decisivo para compreender 

como elas fazem uso das TDIC de forma direta ou indireta em sua atuação 

profissional. Nos temas definidos ao longo deste estudo, as docentes 

demonstraram consciência sobre o conflito de gerações em que estão 

envolvidas com seus alunos, pois afirmam que estes nasceram em uma “Era 

Tecnológica”, inseridos em um mundo totalmente conectado, em que logo na 

infância já estão em contato com as tecnologias digitais e crescem juntamente 

com os avanços informatizados. É fato que as tecnologias marcam presença 

no cotidiano das pessoas e não podem ser evitadas (ROTTA; BATISTELA, 

2012), por isso, nota-se que entendem a necessidade de formação para essa 

nova realidade, a fim de acompanhar seus discentes e contribuir para a 

melhoria da educação. 

Ficou evidente também que, para as professoras participantes, os 

cursos de formação continuada para utilizarem as TDIC em sua prática 

pedagógica é de grande importância, pois consideraram que auxiliam em uma 

atuação com as tecnologias no planejamento e desenvolvimento de suas aulas, 

adequando suas estratégias de ensino às novas tecnologias e à realidade 

vivenciada pelos alunos. De acordo com as respostas das docentes, observa-

se que elas apresentam interesse em modificar suas práticas e concepções, à 

medida que expressaram a intenção em fazer os cursos de atualização e 

implantar seus novos conhecimentos para a melhoria do aprendizado de seus 

alunos, uma consciência que vem ao encontro do que defende Moran(2012), 

para o qual é por meio dos professores que os alunos são preparados para 

conviver e trabalhar com o meio digital, sendo, portanto profissionais essenciais 

para promover mudanças na educação. 

As participantes ressaltaram ainda que fazem parte de uma geração que 

não teve contato com a tecnologia em seus cursos de licenciatura e que os 
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demais cursos de atualização que participaram, também não ofereceram 

experiências com tecnologias. Neste sentido, mostraram uma preocupação 

com a falta de formação para trabalhar com as TDIC e confessaram estar 

despreparadas para utilizá-las. Para Alonso et al. (2014), a formação inicial dos 

professores tem grande peso na atuação profissional, pois tendem a reproduzir 

o que aprenderam e assim as dificuldades em trabalhar com as ferramentas 

digitais se perpetuam entre os professores. 

Outro ponto a ser considerado neste estudo é que as professoras 

pesquisadas expuseram dificuldades que tem enfrentado quanto ao uso dos 

recursos tecnológicos nas escolas em que trabalham, dentre as quais está o 

fato de as escolas não disponibilizarem suporte tecnológico e ferramentas; não 

oferecerem incentivos aos professores para o uso das TDIC; restringirem ou 

privarem o uso dos dispositivos pelos alunos e professores no ambiente 

escolar. Essa situação é explicada por Bitencourt (2011), para quem a escola é 

responsável por expor o aluno a uma educação permanente, conectada ao 

mundo globalizado não se limitando a apenas inserir as tecnologias, mas a dar 

significados aos artefatos tecnológicos, preparando os alunos para as 

transformações no hábito de aprender com o uso das TDIC. Desse modo, 

quando há resistência da gestão escolar em permitir o uso das TDIC no 

processo de ensino e aprendizagem, se tornam inválidos os esforços dos 

professores para se atualizarem, o que vem dificultar a promoção de melhorias 

na educação.  

Mesmo diante de desconfortos com relação à estrutura das escolas na 

disponibilização dos meios tecnológicos para o seu trabalho, foi possível 

perceber nas considerações das professoras  pesquisadas que, por meio do 

uso consciente das tecnologias em sala de aula, as mesmas entendem que as 

TDIC podem oferecer diversos benefícios para o processo de ensino e de 

aprendizagem, dentre os quais: desenvolver as capacidades e habilidades dos 

discentes por meio das pesquisas; ampliar o campo de aquisição de novos 

conhecimentos; tornar a aprendizagem mais natural, atrativa e prazerosa; atuar 

como instrumentos motivadores; desenvolver o interesse dos alunos que terão 

maior aproveitamento dos conteúdos estudados e mais facilidade em sanar 

suas dificuldades e tornar o ambiente escolar propício para a melhoria da 

aprendizagem do alunado. Isso vem mostrar que as professoras têm 
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preocupação com a formação de seus alunos, haja vista que consideraram que 

o uso correto das TDIC possibilita mudanças nas propostas pedagógicas, e 

cabe à escola ampliar o processo de interação, mediada pelos recursos 

informáticos, com o intuito de proporcionar um ambiente de valorização, 

estimulação e criatividade, permitindo assim aos estudantes atuar de forma 

ativa e produtiva na construção do seu conhecimento. 

 Em suma, retomando Ponte (2012), à medida que muitos problemas 

são pesquisados e resolvidos, novos problemas vão surgindo e com isso, 

nascem também novas pesquisas e pesquisadores. Nessa direção, na 

realização deste estudo, emergiram questionamentos, os quais poderão ser 

respondidos por outras investigações: Quais são os fatores motivacionais que 

levam o corpo docente e discente e gestores ao uso das TDIC no processo de 

construção do conhecimento? Quais as concepções da gestão escolar sobre o 

uso das TDIC nas práticas pedagógicas de seus professores? Como a escola 

pode preparar os indivíduos para que possam viver em sociedade, dominando 

e tirando proveito das tecnologias que permeiam crescentemente todos os 

setores da vida? 
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ANEXO A 
 

Questionário I - Perfil dos professores do Ensino Fundamental I 
 
Prezado(a) Professor(a) 
 

Por favor, preencha o questionário I que segue com informações sobre 
sua formação inicial e continuada, sua Prática Pedagógica com uso das TDIC e 
ainda sua opinião acerca das dificuldades que enfrenta na Prática Pedagógica 
do cotidiano escolar. 

Contando com a sua colaboração agradeço a sua atenção e a 
disponibilização de tempo para a participação neste estudo. 

Atenciosamente, 

 _________________________________ 
       Fábio Junior Alves 

 
I - Perfil dos Professores das Séries Iniciais  

 
1.Nome:________________________________________________________
_____ 

2. Idade:__________________________ 

3. Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino 

4. Situação funcional: (  ) Efetivo (  ) Contratado 

6. Apresente o tempo de serviço que tem no magistério na rede pública 
Municipal de ensino: _________________ 
7. Apresente sua Carga horária semanal: _________________ 
8. Apresente o número de horas semanais que você utiliza na organização, 
preparação de suas aulas e para os estudos e pesquisa: ___________ 
 
Descreva abaixo suas observações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Com referência ao seu primeiro curso superior, apresente as informações 
solicitadas: 
a) O primeiro curso superior realizado por você: 
(   ) Licenciatura  
(   ) Bacharelado 
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10- Se você fez um Segundo curso superior, apresente as informações 
solicitadas: 
a) O Segundo curso superior realizado por você: 
(   ) Licenciatura 
(   ) Bacharelado 
 
11. Já realizou uma pós-graduação? (   ) Sim (   ) Não 
 
Se sim, apresente abaixo o nome do curso e a instituição: 
 
( ) Aperfeiçoamento 

Nome do(s) Curso(s) de 
Aperfeiçoamento 

Instituição Em 
andamento 

Ano de 
conclusão 

    
    
    
 
( ) Especialização 

Nome do(s) Curso(s) de 
Especialização 

Instituição Em 
andamento 

Ano de 
conclusão 

    
    
 
( ) Mestrado 

Nome do(s) Curso(s) de 
Mestrado 

Instituição Em 
andamento 

Ano de 
conclusão 

    
    
 
12. Você possui computador em casa?  
(  ) Sim  
(  ) Não 
 
13. Você utiliza o computador para a preparação de suas aulas?  
(  ) Sim  
(  ) Não 
 
14. Você conta com acesso à Internet em sua casa?  
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
15. Ao planejar uma aula, você utiliza da internet como um recurso que pode 
colaborar com sua preparação? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 

II- Formação para o uso das Tecnologias Digitais da Informação e 
Comunicação no processo de ensino e aprendizagem nas series iniciais 
do Ensino Fundamental 
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16. No decorrer do(s) curso(s) superior (es) e Pós-graduação você teve algum 
componente curricular que o preparasse para uso de tecnologias digitais na 
prática docente?  
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
Se sim, na tabela a seguir especifique o componente curricular e as tecnologias 
digitais utilizadas: 
 
Componente Curricular Computador Softwares Internet 
    
    
    
    

 
17. Você participou de cursos de formação continuada oferecidos tanto pela 
Secretaria Municipal de Educação ou outra instituição, que o preparasse para 
uso de tecnologias digitais na prática docente?  
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
Se sim, na tabela a seguir especifique o Curso, a Instituição organizadora e as 
tecnologias digitais utilizadas: 
 

Curso Instituição 
Organizadora 

Tecnologias digitais abordadas 

   
   
   
   

 
18. Na sua formação acadêmica houve alguma (s) disciplina(s) específicas em 
você estudou como utilizar a informática na educação? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
19. Você está sempre atento às oportunidades de formação sobre o uso da 
tecnologia na Educação, sejam elas dentro da sua própria escola ou em outras 
instituições? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 

III- O uso das tecnologias na prática pedagógica. 
 
20. Assinale as tecnologias que você utiliza em sala de aula: 
(  ) Computador    
(  ) Lousa Digital 
(  ) Data show 
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(  ) Celular 
(  ) internet 
(  ) softwares educativos 
(  ) Tablet 
(  ) Outro. Qual seria?_________________________________________ 
 
21. Mencione os motivos que você tem para a utilização e não utilização das 
tecnologias digitais em suas Práticas Pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Em sua Prática Pedagógica com uso das tecnologias, elenque as 
dificuldades na realização de atividades com seus alunos: 
1º. 
_______________________________________________________________ 
2º. 
_______________________________________________________________ 
3º. 
_______________________________________________________________ 
4º. 
_______________________________________________________________ 
 
23. Descreva aqui exemplos de atividades que realiza com seus alunos 
subsidiadas pelo uso de algum tipo de tecnologia: 
 

 

 

 

 

 

 

 

24. A sua escola dispõe de softwares educacionais instalados nos 
computadores do laboratório de informática que atende as demandas da sua 
disciplina? 
(  ) Sim      
(  ) não 
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25. A sua escola dispõe de recursos tecnológicos que podem contribuir com as 
demandas da sua disciplina? 
(  ) Sim       
(  ) não 
 
26. Quanto à frequência de utilização do laboratório de informática para 
desempenho de suas práticas pedagógicas, você: 
(  )Utiliza muito 
(  ) utiliza esporadicamente  
(  ) nunca utilizou 
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ANEXO B 

Questionário II - Concepções dos professores do Ensino Fundamental I 
sobre uso das TDIC em sala de aula 

 
Prezado(a) Professor(a) 
 

Por favor, preencha o questionário II que segue com informações sobre 
sua concepção sobre uso das TDIC no processo de ensino aprendizagem nas 
séries finais do ensino Fundamental I. 

Contando com a sua colaboração agradeço a sua atenção e a 
disponibilização de tempo para a participação neste estudo. 

Atenciosamente, 

 _________________________________ 
       Fábio Junior Alves 

 
1- Com relação à relevância da tecnologia em cursos de formação continuada 
de professores apresente suas considerações. 
 
_______________________________________________________________ 
  
2- Considerando a afirmativa: “os ambientes informatizados são ferramentas de 
grande potencial e nesses ambientes, as ações, reflexões e abstrações dos 
aprendizes, se tornam intensas” (GRAVINA; SANTARROZA, 1998, p.21) 
apresente sua opinião. 
 
 
 
 3- O uso das tecnologias no processo de ensino nas series iniciais do 
Fundamental pode tornar a aprendizagem mais significativa. Você concorda 
com essa afirmativa? Comente. 
 
 
 
4- Apresente suas expectativas com relação a sua prática pedagógica com o 
uso das tecnologias no ensino aprendizagem nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental. 
 
 
 
5- Em sua opinião, o uso das tecnologias faz a diferença no desenvolvimento 
das atividades com os alunos das primeiras séries do Ensino Fundamental? 
Comente. 
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ANEXO C 

Questionário III - Concepções dos professores do Ensino Fundamental I 
sobre o uso das TDIC nas suas práticas pedagógicas 

 
Prezado(a) Professor(a) 
 

Por favor, preencha o questionário III que segue com informações sobre 
as concepções do professor sobre o uso das TDIC em suas práticas 
pedagógicas no processo de ensino aprendizagem nas séries finais do 
Fundamental I. 

Contando com a sua colaboração agradeço a sua atenção e a 
disponibilização de tempo para a participação neste estudo. 

Atenciosamente, 

 _________________________________ 
       Fábio Junior Alves 

 
1- Dê sua opinião sobre a importância da tecnologia nos cursos de formação 
continuada de professores. 
 
_______________________________________________________________ 
 
2- Os ambientes informatizados constituem-se em ferramentas que podem 
subsidiar fortemente as ações, reflexões e abstrações dos alunos. Apresente 
sua opinião sobre a afirmação. 
 
 
 
3- A aprendizagem dos alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental pode 
tornar mais significativa com o uso de softwares. Comente sobre essa 
afirmativa. 
 
 
 
4- Comente sobre suas expetativas em relação à sua prática pedagógica com 
uso de softwares no quarto e quinto ano do Ensino Fundamental.  
 
 
 
5- O uso de softwares auxilia os alunos das três primeiras séries do Ensino 
Fundamental no desenvolvimento das atividades. Comente essa afirmativa. 
 
 
 


